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Resumo: 

Descentralização e desempenho escolar no 1º Ciclo do ensino básico: o caso dos municípios 

portugueses.  

 Apesar do recuo que se verificou nos processos de descentralização nos anos mais 

recentes, justificado pela crise económica e financeira, em Portugal o peso da despesa local em 

educação no total da despesa pública tem vindo a aumentar. Este aumento demonstra a 

preocupação do país com a descentralização da educação mas ainda assim Portugal contínua a 

apresentar uma grande disparidade quando comparado com a média da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Este facto, juntamente com os resultados dos 

alunos portugueses abaixo da média da OCDE nos testes PISA justificou o interesse pelo tema.  

Visto que a maioria dos estudos sobre a descentralização da educação referem a 

existência de um impacto positivo no desempenho escolar, o presente trabalho tem como objetivo 

analisar se as políticas públicas locais influenciam o desempenho escolar dos alunos portugueses. 

Desta forma, a primeira parte do presente trabalho apresentará a revisão de literatura sobre a 

descentralização e a educação. A segunda parte apresentará a análise econométrica efetuada 

através de dados em painel para o período entre 2007 e 2012. A base de dados utilizada engloba 

apenas os municípios de Portugal Continental uma vez que são os únicos que possuem 

competências na área da educação. Para a realização desta análise foi utilizada como variável 

dependente a Taxa de Retenção dos alunos do 1º ciclo do ensino básico. Já como variáveis 

explicativas destacam-se as características das escolas e do concelho.  

A análise econométrica parece demonstrar que as políticas públicas locais influenciam o 

desempenho dos alunos. Contudo, os resultados são limitados devido ao reduzido número de 

observações e à utilização de uma proxy para as despesas locais com Atividades Extra 

Curriculares, pessoal não docente, refeições e transporte.  

 

Palavras-chave: Descentralização, Educação, Desempenho Escolar, Portugal, Municípios.  
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Abstract  

Decentralization and school performance in the primary school: the case of the Portuguese 

Municipalities. 

 

 Despite the decline that occurred in the decentralization processes in recent years, 

because of the economic and financial crisis, in Portugal, the weight of municipalities’ spending on 

education on total public expenditure on education has been increasing. This increase shows the 

country’s concern with the decentralization of education, but Portugal still presents a big disparity 

when compared to the OCDE average. This fact, associated with the results of Portuguese students 

below the OCDE average in the PISA tests, justified the interest in the subject. 

 Many studies about decentralization of education refer to the existence of a positive impact 

on school performance. So, this study aims to examine if local public policies influence the 

academic performance of Portuguese students. In this way, the first part of this work presents a 

literature review on decentralization and education. On the other hand, the second part presents 

the econometric analysis which has been done on panel data for the period between 2007 and 

2012. The data base used comprises only the municipalities of mainland Portugal because they 

are the ones which have competences in the education field. In order to do this analysis, the 

retention rate of students of the 1st cycle of basic education was used as dependent variable. School 

and municipality characteristics were used as explanatory variables.  

The econometric analysis seems to show that local public policies influence school 

performance. However, the empirical analysis has limitations, namely the small number of 

observations and the use of a proxy for the local expenditure with Extracurricular Activities, non-

teaching staff, meals and transportation.  

 

Keywords: Decentralization, Education, School Performance, Portugal, Municipalities. 
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1. Introdução  

Durante as últimas décadas muitos foram os países que implementaram reformas com o 

objetivo de descentralizar atividades que antes eram competência da administração central. De acordo 

com Veiga (2014), entre 1995 e 2009 o peso das despesas dos governos locais e regionais no total 

da despesa pública aumentou na maioria dos países europeus apresentando uma redução significativa 

apenas no caso da Irlanda e da Holanda. Porém, e apesar dos avanços verificados nos anos referidos, 

a crise económica e financeira que afetou o mundo, e que contribuiu para a adoção de uma política 

de austeridade, levou ao recuo do processo de descentralização.   

 Portugal não foi exceção e também ele experimentou avanços no que toca à descentralização. 

Contudo, e tal como aconteceu nos restantes países da União Europeia viu-se forçado a recuar devido 

à necessidade de cortes na despesa decorrentes da austeridade. Ainda assim, e apesar dos recuos 

dos processos de descentralização, as autarquias locais têm aumentado a sua competência na área 

da educação. De acordo com Veiga (2014) a despesa da administração local portuguesa em educação 

no total da despesa pública aumentou 4,5 pontos percentuais entre 1995 e 2012. Contudo, e apesar 

deste aumento a mesma autora refere que no caso português, no ano 2012, apenas 12,3% do total 

da despesa pública em educação era responsabilidade da administração local enquanto a média da 

OCDE se situa em 57%.  

 Numa economia em que o conhecimento é essencial e que o crescimento económico assenta 

em indústrias tecnologicamente avançadas a educação assume, então, especial importância 

(Carneiro, 2014). Neste sentido, os dados sobre a população portuguesa são extremamente 

preocupantes. Isto porque apesar da evolução significativa das qualificações escolares das gerações 

mais novas a população portuguesa continua a apresentar padrões de qualificações abaixo da média 

europeia. Além disso, entre 2003 e 2009 os estudantes portugueses apresentaram resultados 

inferiores à média da OCDE nos testes PISA (Program for International Student Assessment).   

 O objetivo deste estudo passa por analisar o impacto das políticas públicas no desempenho 

escolar no caso português sendo o interesse motivado pelo facto de numa altura em que se verificam 

recuos nos processos de descentralização existir um aumento das competências das autarquias locais 

no domínio da educação. Além disso, também o facto da literatura referente à descentralização da 

educação em Portugal ser bastante escassa e o desempenho dos alunos portugueses se situar abaixo 

da média da OCDE nos testes PISA contribuiu para o interesse pelo tema.  
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 O estudo analisa, então, o impacto das políticas públicas locais no desempenho dos alunos 

do 1º ciclo do ensino básico. A escolha pelo 1º ciclo é justificada pelo facto das competências das 

autarquias locais estarem sobretudo relacionadas com este nível de ensino. É ainda importante referir 

que o estudo centra a sua análise apenas nos municípios de Portugal Continental uma vez que nas 

regiões autónomas as autarquias locais não possuem competências na área da educação. Assim, 

para avaliar o impacto referido será realizada uma análise econométrica através de dados em painel 

para o período compreendido entre 2007 e 2012.   

Com base no exposto nos parágrafos anteriores o presente trabalho segue as seguintes linhas: 

o capítulo 2 apresenta o enquadramento teórico. A secção 2.1 descreve a intervenção do Estado na 

atividade económica apresentando a motivação para o estudo da descentralização. De seguida, a 

secção 2.2 apresenta a revisão de literatura sobre a descentralização. Este capítulo encontra-se 

subdividido em vários destacando-se o ponto 2.2.1 onde se aborda a descentralização por funções. 

De seguida, no ponto 2.2.2 apresentam-se os argumentos económicos para a descentralização. No 

ponto 2.2.3 abordam-se os tipos de transferências existentes. Enquanto no subcapítulo 2.2.4 se 

explicita a forma como essas mesmas transferências são desenhadas. O capítulo 2.2.5 apresenta 

algumas das formas de medição da descentralização. Segue-se o capítulo 2.2.6 onde se apresentam 

as dimensões afetadas pela descentralização. Já no ponto 2.2.7, destacando-se uma das dimensões 

afetadas pela descentralização e que diz respeito à área da educação, apresenta-se a revisão de 

literatura sobre os efeitos associados à descentralização da educação. No capítulo 2.3 apresenta-se a 

revisão de literatura relacionada com a educação. Para tal, no ponto 2.3.1 apresenta-se, de forma 

breve, como surgiu a relação entre a educação e a economia. Já no ponto 2.3.2 explicita-se os 

benefícios económicos que resultam do investimento em educação. Enquanto o capítulo 2.2.3 exibe 

a revisão de literatura sobre os determinantes do desempenho escolar.  

Já no capítulo 3 apresenta-se o caso concreto português descrevendo a organização da 

administração pública portuguesa, as competências das autarquias na área da educação e os dados 

referentes ao grau de descentralização e qualificações da população.  

O capítulo 4 diz respeito à análise econométrica. Este capítulo inicia-se com a descrição da 

base de dados. Segue-se, no ponto 4.1.1, a descrição das variáveis e no ponto 4.1.2 a análise da 

estatística descritiva. Por sua vez, no ponto 4.2 apresenta-se o modelo e os resultados empíricos.  
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Por fim, o ponto 5 reflete sobre as conclusões gerais do trabalho realizado e apresenta algumas 

sugestões de medidas públicas que podem ser tomadas no futuro.  

 

2. Enquadramento teórico 

2.1 Intervenção do Estado na atividade económica 

A palavra Estado provém de Status e apresenta vários significados. De acordo com Justo 

(2009), este vocábulo tem sido utilizado quer para referir uma comunidade territorial politicamente 

independente, integrada por governantes e governados, quer para referir o poder do governo dessa 

comunidade. Centrando a análise na última definição de Estado, Caldas e Louçã (2009) defendem 

que o Estado é uma instituição importantíssima na vida das economias modernas. Contudo, apesar 

de se considerar uma instituição central a definição do seu papel e a sua dimensão não é alvo de 

consenso para os economistas.  

De acordo com Ardakanian et al. (2015) o objetivo principal da intervenção do Estado na 

economia é promover o bem-estar dos cidadãos, melhorando a eficiência e a equidade. Musgrave 

sintetizou as três funções do Estado numa economia mista contemporânea: promoção de eficiência 

na afetação de recursos de acordo com o critério de eficiência de Pareto; melhoria da equidade e 

promoção da justiça social; e estabilização macroeconómica (Pereira, 2012).  

Começando por definir o conceito de ótimo de Pareto este defende que uma afetação de 

recursos é eficiente se não é possível melhorar o bem-estar de uma pessoa sem que outra fique pior. 

Em economia, o conceito de eficiência está relacionado com uma estrutura de mercado de 

concorrência perfeita que gera um ótimo de Pareto sem que seja necessária a intervenção pública. 

Porém, se não existir competição perfeita gerar-se-ão ineficiências o que demonstra que os mercados 

falham pelo que o Estado deve intervir no sentido de ultrapassar os fracassos. Para tal, o Estado adota 

medidas públicas que conduzam a uma melhor afetação dos recursos sendo sua função garantir a 

provisão de bens e serviços para os quais o mercado não alcança soluções eficientes.  

Em relação à promoção da equidade, como fundamento para a intervenção do Estado, é 

importante ter presente que certas situações podem ser eficientes mas injustas, produzindo 

desigualdades. Assim, é função do Estado intervir através de políticas de redistribuição no caso de 

existirem desigualdades garantindo que todos os indivíduos têm acesso, independentemente do local 
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onde residem, a um nível de bens e serviços semelhantes (Serra, 2011). Essas políticas estão 

associadas a políticas redistributivas destinadas a reduzir as desigualdades na distribuição dos 

benefícios económicos. Como exemplo de sectores com políticas públicas que promovam a equidade 

destacam-se o sector da saúde e da educação.  

Ardakanian et al. (2015) defendem também que os objetivos de equidade e eficiência estão 

relacionados. Contudo é possível que existam conflitos de interesses entre ambos, ou seja, políticas 

que promovam a eficiência podem ter custos ao nível da desigualdade e vice-versa. Porém, apesar de 

se admitir que os mercados falham e que, por isso, a intervenção do Estado é essencial não podemos 

esquecer que também este último tem falhas que decorrem da falta de informação, da burocracia 

existente, da corrupção, entre outros fatores.  

Analisando agora a dimensão do Estado existem vários indicadores para avaliar o seu peso na 

economia sendo o mais utilizado o peso da despesa pública no produto interno bruto (PIB). Durante 

o século XX verificou-se um crescimento considerável do tamanho do governo em muitas economias 

(Ardakanian et al., 2015). Até à I Guerra Mundial os economistas clássicos defendiam a existência de 

um Estado com intervenções mínimas cujas despesas estavam associadas à defesa nacional, 

policiamento e administração. Contudo, a I Guerra Mundial contribuiu para o aumento dos gastos 

públicos. Se até à Grande Depressão, que ocorreu entre 1929-1933, se acreditava na capacidade dos 

mercados se auto-regularem o período entre Guerras coloca em causa essa crença e marca o fim do 

Laissez-faire. Perante esta descrença na auto-regulação Keynes revolucionou o pensamento 

económico ao defender que a causa da crise estava relacionada com a procura agregada deprimida, 

sobretudo no que respeita ao investimento. Keynes acreditava, então, que a solução passaria por uma 

intervenção mais ativa do Estado. Assim, a Grande Depressão gerou a implementação de políticas 

expansionistas o que conjugado com o aumento das despesas militares, devido à ameaça de Hitler 

no final dos anos 30, e à redução do PIB conduziu ao aumento do peso das despesas públicas na 

atividade económica. Até ao final dos anos 80 verificou-se então uma influência crescente do 

Keynesianismo o que fez com que, entre os anos 60 e 80, existisse uma política de gastos muito ativa. 

É, aliás, nos anos 80 que se inicia a tentativa de inverter o crescimento da despesa que se verificou 

nos anos anteriores. Esta tentativa resultou da perceção de que o Estado atingiu um tamanho 

excessivo, do aumento do ceticismo face ao papel do Estado e da falha das políticas a resolver os 

problemas de estagflação que surgiram nos anos 70. Neste sentido, foram implementadas reformas 
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tendo em vista a liberalização das atividades económicas (Veiga, 2014). Porém, a crise económica e 

financeira que se atravessa a nível mundial contribuiu para um aumento do peso das despesas 

públicas no PIB, colocando em causa os objetivos estipulados nos anos 80. Ainda assim, nos anos 

seguintes, as dificuldades de financiamento levaram à adoção de medidas de austeridade, o que 

contribuiu para que o peso da despesa pública no PIB tenha assumido uma trajetória decrescente nos 

anos mais recentes.  

 

2.2 Descentralização 

A crise económica e financeira recente contribuiu, então, para a discussão sobre o peso e 

dimensão ótima do Estado e aumentou a necessidade de refletir sobre a arquitetura da administração 

pública e as funções atribuídas a cada nível do governo (Veiga, 2014). 

 A arquitetura governamental não segue uma tendência geral em todos os países. Um estudo 

realizado por Gómez-Reino e Martinez-Vazquez (2012) refere que os níveis governamentais estão 

positivamente relacionados com o tamanho da população e do território. Já o número de governos 

locais está positivamente relacionado com a população e o tamanho do território, a preferência pela 

responsabilidade política e as preferências heterogéneas. Mas em geral, qualquer país tem vários 

níveis de governo e um maior ou menor grau de descentralização de atribuições e competências.  

De acordo com Pereira (2012), a teoria do federalismo orçamental analisa as atribuições e 

competências de diferentes níveis de governo (ou administração), assim como as relações financeiras 

intergovernamentais em Estados unitários ou federados. Já Ardakanian et al. (2015) define a 

descentralização como a transferência da responsabilidade, autoridade e recursos do governo central 

para os governos subnacionais sendo um conceito complexo uma vez que envolve a dimensão fiscal, 

política e administrativa. Apesar da complexidade do conceito as reformas de descentralização têm 

sido uma das fortes tendências das últimas décadas, principalmente nos países em desenvolvimento.  

 

2.2.1 Descentralização por funções  

Conforme foi referido anteriormente Musgrave sintetizou as três funções do Estado. Assim, 

esta secção avaliará quais as funções do Estado que devem ser alvo de processos de descentralização, 

ou seja, quais as funções que devem ser repartidas pelos diferentes níveis da administração.   
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No que respeita à função de afetação, e quanto ao nível do governo que deve garantir a 

provisão dos bens e serviços para os quais o mercado não alcança uma solução eficiente é importante 

ter em conta o teorema da descentralização de Oates (1972) e o modelo de Tiebout (1956).  

O teorema da descentralização de Oates (1972), que compara o resultado do fornecimento 

de um bem ou serviço pelos governos locais e por um governo central, demonstra que a 

descentralização no fornecimento de bens e serviços públicos leva a ganhos de eficiência quando 

existem diferentes preferências regionais. Assim, recorrendo ao princípio de concorrência perfeita 

Oates (1972) demonstra que o governo central deveria ser responsável pela provisão de bens públicos 

puros e os governos locais responsáveis pela provisão de bens com preferências regionais. Neste 

sentido, quanto mais heterogéneas forem as preferências das comunidades maior os ganhos obtidos 

com a descentralização devendo apenas ser exceções os bens públicos de natureza geral e 

supranacional.  

Outro modelo que é importante referir é o modelo de Tiebout (1956). Como pressuposto 

assume-se que os moradores de todo o país têm total mobilidade entre os diferentes Estados-membros 

que o compõem e conhecimento das receitas/ despesas de todos os Estados, não havendo também 

qualquer restrição ao emprego. Este modelo defende que os indivíduos “votam com os pés” e, se 

existe grande mobilidade geográfica, vão escolher viver na jurisdição que melhor servem as suas 

preferências em termos de bens públicos locais e serviços e, também, impostos locais. Assim, a 

mobilidade permite criar comunidades mais homogéneas, isto é, com preferências semelhantes e os 

governos locais concorrem entre si para atrair população o que pode aumentar a eficiência e os ganhos 

da descentralização.  

Com base no Teorema de descentralização de Oates e no modelo de Tiebout, conclui-se que 

a função de afetação pode ser descentralizada no sentido de aumentar a eficiência. Contudo, e 

conforme já foi referido, é importante ter em conta algumas exceções como é o caso da oferta de bens 

públicos nacionais, dos quais são exemplo a defesa e a segurança nacional, que devem estar 

associados à administração central (Veiga, 2014).  

Em relação à função de promoção da equidade, este é um conceito que assume um padrão 

nacional e não local. Ardakanian et al. (2015) defendem que a mobilidade assume também nesta 

função uma grande importância sendo essencial analisar o modelo de Tiebout. Se a função de 

redistribuição fosse competência dos governos locais, e havendo mobilidade geográfica, as pessoas 
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mais pobres iam deslocar-se para os locais com transferências sociais mais elevadas e impostos mais 

baixos pelo que apenas a centralização evitaria os efeitos negativos das externalidades causadas pela 

migração. Em relação à equidade, é ainda importante garantir que não existam grandes distorções 

entre as taxas de imposto praticadas pelos governos locais. Desta forma, Musgrave (1983) defendia, 

então, que os governos centrais teriam a competência de tributar áreas onde existem potenciais efeitos 

migratórios enquanto aos governos subnacionais compete tributar, por exemplo, áreas relacionadas 

com os impostos com uma base de tributação imóvel entre regiões.  

Por último, e no que à função de estabilização diz respeito também esta deve estar 

centralizada uma vez que determinados instrumentos de política estão apenas disponíveis a nível 

nacional ou até supranacional. Contudo, Alves (2000) afirma que os argumentos que defendem a 

centralidade têm sido alvo de críticas sendo um dos motivos a relevância crescente que se atribui aos 

estabilizadores automáticos inseridos no próprio aparelho fiscal federal.  

Assim, é possível verificar que quanto à repartição das funções do Estado a função de afetação 

pode ser descentralizada sem que haja prejuízos, com exceção para os bens públicos nacionais. Já 

as funções de redistribuição e de estabilização estão mais relacionados com o governo central.   

 

2.2.2 Argumentos económicos para a descentralização 

Depois de definir o conceito de descentralização, bem como distinguir quais as funções do 

Estado que devem ser descentralizadas, a presente secção apresentará a revisão de literatura sobre 

os argumentos a favor e contra a descentralização.  

O principal argumento para a descentralização passa pela maior proximidade entre os políticos 

e eleitores (Ardakanian et al., 2015). Já Oates (1999) tinha defendido que a descentralização aumenta 

a proximidade entre o governo e os cidadãos o que permite adaptar a oferta local à procura local 

heterógena. Neste sentido, quanto mais diferentes são as preferências dos indivíduos maiores as 

vantagens que decorrem da descentralização (Veiga, 2014).  

A proximidade entre políticos e eleitores é também positiva uma vez que aumenta a 

capacidade de observação das ações e políticas seguidas pelos governos estando depois o eleitor em 

condições de avaliar se estas vão ao encontro daquilo que pretende. É neste sentido que Ardakanian 

et al. (2015) referem que a descentralização pode gerar melhores resultados políticos e melhorar a 

eficiência da despesa pública. Isto porque a entrega de poderes e recursos a governos subnacionais 



 
 

8 
 

leva a que as políticas adotadas estejam de acordo com os interesses dos seus cidadãos o que tende 

a reduzir as queixas e o grau de descontentamento. 

Ardakanian et al. (2015) defendem também que a descentralização aumenta a concorrência 

entre os governos locais. De acordo com Veiga (2014) esta concorrência, ao estimular a provisão de 

bens públicos e serviços locais de forma eficiente, controla o crescimento do Estado. Porém, a mesma 

autora refere ainda que caso exista grande mobilidade a existência de concorrência fiscal excessiva 

pode levar a despesas que se situam abaixo do ótimo social. Para além do estímulo da concorrência 

entre as diferentes áreas de jurisdição, Oates (1999) refere ainda que a descentralização tende a 

eliminar a burocracia o que potência a eficiência.  

Outra questão que é importante ter em conta está relacionada com a existência de economias 

de escala (Ardakanian et al., 2015). O conceito de economias de escala estabelece a relação entre o 

aumento da produção e o aumento dos custos. Caso um aumento na produção implique um aumento 

nos custos menos do que proporcionalmente (diminuição dos custos médios) estamos perante 

economias de escala. Segundo Ardakanian et al. (2015) a existência de economias de escala na 

produção de bens públicos pode aumentar os custos caso haja uma fragmentação em excesso e 

conduzir a perdas de eficiência. Além disso, os mesmos autores referem ainda que caso as políticas 

públicas locais gerem externalidades para as jurisdições vizinhas a centralização é benéfica pois 

apenas os governos centrais têm incentivos a internalizar essas externalidades.   

Em relação às desvantagens do processo de descentralização Ardakanian et al. (2015) 

referem, ainda, que ao criarmos governos subnacionais existem custos associados aos novos edifícios, 

equipamentos, pessoal e eleições locais.  

Perante o exposto, é importante ter presente que a descentralização pode conduzir a 

resultados contrários quando os governos subnacionais não têm os meios, capacidade, ou incentivos 

para atuar como a teoria prevê.  

 

2.2.3 Tipos de transferências  

O governo central é responsável por transferir recursos para os governos subnacionais uma 

vez que estes tem poderes de tributação bastante limitados (Ardakanian et al., 2015). Estas 

transferências intergovernamentais têm como objetivo: corrigir desequilíbrios financeiros verticais, 

corrigir desequilíbrios financeiros horizontais, internalizar externalidades inter-regionais e incentivar o 
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aumento da despesa em categorias que o governo central considere relevante do ponto de vista social 

(Pereira, 2012).  

Com o objetivo do equilíbrio financeiro vertical o governo central pretende alcançar o equilíbrio 

entre os recursos e as responsabilidades de cada nível de governação. Segundo Serra (2011) cabe ao 

governo central a tributação associada aos impostos que geram maior receita pelo que as receitas 

próprias dos governos subnacionais são muitas vezes insuficientes para as suas responsabilidades. É 

neste sentido que Oates (1972) afirma que o governo central deve efetuar a transferência de uma 

parte das suas receitas tendo em conta as competências e responsabilidades das jurisdições.  

Já no caso do equilíbrio financeiro horizontal as transferências intergovernamentais são 

usadas com o objetivo de promover a equidade entre as diferentes jurisdições e colmatar as diferenças 

existentes.  

De maneira a atingir os objetivos referidos existem dois tipos de transferências 

intergovernamentais: as transferências condicionadas e as transferências não condicionadas.  

No caso das transferências condicionadas os governos beneficiários devem cumprir as 

restrições estipuladas. Essas restrições podem ser baseadas nos inputs, que determinam em que tipo 

de despesas as transferências podem ser usadas, ou baseadas nos resultados quando as 

transferências requerem o alcance de certos objetivos na prestação de serviços (Ardakanian et al., 

2015). Em muitos dos casos este tipo de transferências assumem a forma de transferências 

comparticipadas, ou seja, os projetos são financiados quer pelo doador quer pelo governo beneficiário 

sendo utilizadas no caso, por exemplo, dos spillovers1 com o objetivo de estimular os gastos num 

determinado tipo de bem público.   

Já no caso das transferências não condicionadas os governos beneficiários têm total liberdade 

para decidir como aplica-las sendo utilizadas de acordo com os desejos do agente recetor (Pereira, 

2012). Dentro deste tipo de transferências encontram-se as chamadas transferências em bloco onde 

os governos beneficiários podem decidir onde utilizar os fundos mas dentro de uma determinada 

função. Segundo Ardakanian et al. (2015) este tipo de transferências leva a um aumento dos recursos 

dos governos beneficiários mas preservando a autonomia local o que se torna positivo uma vez que 

tende a melhorar o bem-estar das comunidades locais. Porém, a literatura refere que este tipo de 

                                                           
1 De acordo com Ardakanian et al. (2015) os spillovers ocorrem quando as políticas implementadas por uma determinada jurisdição não afectam apenas 

o bem-estar das pessoas da sua jurisdição mas também o bem-estar das pessoas das jurisdições vizinhas.  
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transferências tende a aumentar os gastos públicos locais o que ficou conhecido como efeito flypaper 

(Bucovetsky e Smart, 2006). De acordo com Pereira (2012) o objetivo deste tipo de subvenções é, 

então, corrigir desequilíbrios horizontais e verticais. 

 

2.2.4 Desenho das transferências 

Depois de analisados os objetivos e os tipos de transferências, a presente secção irá debruçar-

se sobre a forma como as subvenções são estipuladas. Regra geral, as transferências são definidas 

por fórmulas que utilizam os indicadores das necessidades das populações e da capacidade fiscal que 

existe a nível local (Ardakanian et. al, 2015). A capacidade fiscal consiste na capacidade dos governos 

subnacionais/locais aumentarem as receitas que provem dos fundos próprios. Assim, para medir esta 

capacidade podem ser utilizadas ou medidas macroeconómicas da jurisdição ou informações do 

sistema fiscal usando para tal a média ou mediana nacional como referência. Já para medir as 

necessidades de bens e serviços públicos locais é considerado como determinante mais importante a 

população (Ardakanian et al., 2015). Ainda assim, também outras questões são tidas em conta como 

é o caso da densidade populacional, da área geográfica da jurisdição, incidência de pobreza e doenças.  

Desta forma, Oates (1999) afirma que os montantes transferidos pelas subvenções devem ter 

em atenção a despesa que as competências e responsabilidades das jurisdições acarretam mas 

também a capacidade de essas jurisdições gerarem as suas próprias receitas. Assim, as 

transferências serão inversamente proporcionais às receitas e diretamente proporcionais aos 

indicadores da população e aos índices de carência (Serra, 2011).  

Em relação à fórmula do cálculo das transferências é ainda importante ter em conta as 

transferências condicionais, nas quais se incluem também as subvenções comparticipadas. Isto 

porque este tipo de transferências tem como objetivo alcançar a eficiência em certas áreas tendo 

como objetivo executar políticas públicas que estão de acordo com as preferências do governo central. 

Assim, e segundo Serra (2011), o governo central decide o montante a transferir e os requisitos 

necessários de forma autónoma não recorrendo a fórmulas.  
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2.2.5 Medição da descentralização 

Apesar de a descentralização ser um conceito complexo pode ser definido, de forma 

simplificada, como o poder dos governos subnacionais em comparação com o poder existente a nível 

central. Contudo, a literatura é unanime ao defender que não é apenas na definição que o conceito 

apresenta dificuldades, afirmando Schneider (2003) que também a sua medição é bastante complexa. 

Na mesma linha que Schneider (2003) também Stegarescu (2005) afirma que a sua medição é uma 

tarefa difícil.  

 Visto a medição da descentralização ser uma questão pouco consensual na literatura 

económica existem várias formas de o fazer. A forma mais simples, e muitas vezes usada, diz respeito 

ao cálculo do Rácio da Receita (RR) e do Rácio da Despesa (RD). Por serem indicadores simples são 

denominados por Martinez e Timofeev (2010) como indicadores padrão. Assim, o Rácio da Receita 

(RR) diz respeito ao peso do total das Receitas dos Governos Locais (RGL) no total das Receitas 

públicas Consolidadas, ou seja, Receitas do Sector Público Administrativo (RSPA). Desta forma, as 

subvenções intergovernamentais são deduzidas com o objetivo de evitar uma dupla contabilização 

sendo a fórmula do Rácio da Receita a seguinte:  

 

(1) 𝑅𝑅 =
𝑅𝐺𝐿 − 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠

𝑅𝑆𝑃𝐴
∗ 100 

 

Por sua vez, o Rácio da Despesa corresponde ao peso do total da Despesa dos Governos Locais (DGL) 

na Despesa do Sector Público Administrativo (DSPA).  

 

(2) 𝑅𝐷 =
𝐷𝐺𝐿 − 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑑𝑜 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜

𝐷𝑆𝑃𝐴
∗ 100 

 

Conforme já foi referido as fórmulas acima mencionadas medem a descentralização de forma bastante 

simplista pelo que lhes estão associadas algumas limitações. Serra (2011), refere que uma das 

limitações está associada com o facto de, em relação às receitas, não demonstrar os valores 

condicionados pelo governo central. O mesmo autor refere ainda que este problema também ocorre 

quando se trata da despesa uma vez que as despesas realizadas pelos governos locais podem estar 
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condicionadas pelas preferências do governo central. Assim, devido às limitações apresentadas, e 

caso os governos subnacionais sejam condicionados pelo governo central, os rácios (1) e (2) 

sobreavaliam a descentralização (Serra, 2011). 

 Dadas as limitações referidas, e com o objetivo de as ultrapassar, têm surgido outros rácios. 

Exemplo disso são os rácios propostos pelo Banco Mundial, como é o caso do Rácio das Subvenções 

(RS) que pode ser definido como o peso das receitas de subvenções dos Governos Locais no total das 

Receitas dos Governos Locais (RGL):  

 

(3) 𝑅𝑆 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠

𝑅𝐺𝐿
∗ 100 

 

Assim, no rácio (3) quanto maior o valor obtido maior a dependência face ao governo central e menor 

o grau de descentralização.  

A mesma instituição destaca também o Rácio dos Imposto (RI) que diz respeito ao peso das 

Receitas dos Impostos Locais no total da Receita dos Governos Locais (RGL): 

 

(4) 𝑅𝐼 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠

𝑅𝐺𝐿
∗ 100 

 

No caso do indicador (4) quanto maior o rácio maior a descentralização em termos de receita (Serra, 

2011).  

 Um outro indicador que é importante referir está relacionado com o equilíbrio vertical. Este 

indicador é denominado por Desequilíbrio Vertical (DV) e mede a capacidade das subvenções fazerem 

face às despesas dos governos locais (DGL):  

 

(5) 𝐷𝑉 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠

𝐷𝐺𝐿
∗ 100 

 

Visto que o indicador (5) mede o desequilíbrio vertical quanto maior o rácio maior a dependência do 

governo local face às transferências provenientes do governo central.  
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 Nos anos mais recentes, têm sido também propostos indicadores que permitem medir a 

descentralização da despesa por funções. Exemplo disso é o caso do Rácio da educação (RE) que 

mede o peso da despesa em educação dos governos locais no total das despesas em educação do 

Sector Público Administrativo:  

 

𝑅𝐸 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑚 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠 

𝐷𝑆𝑃𝐴 𝑒𝑚 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜
∗ 100 

 

 Os indicadores referidos são apenas alguns exemplos das várias formas existentes para medir 

a descentralização. 2 

 

2.2.6 Dimensões afetadas pela descentralização  

Nos últimos anos a descentralização tem sido alvo de um forte debate, quer nos países 

desenvolvidos quer nos países em desenvolvimento, embora não exista grande consenso nos estudos 

empíricos sobre o efeito da descentralização (Faguet e Sanchéz, 2008). Segundo Ardakanian et al. 

(2015) a descentralização pode afetar várias dimensões entre as quais o tamanho do governo, a 

eficiência na prestação dos serviços públicos, o nível de corrupção e até de estabilidade política.  

Um dos primeiros impactos a ser estudado está relacionado com a dimensão do sector 

público. Alguns autores defendem que a sua dimensão deve variar no sentido inverso ao grau de 

descentralização. Contudo Oates (1985) discorda desta ideia argumentando que as perdas de 

economias de escala podem fazer com que a descentralização gere um tamanho maior do governo. 

Ao analisarmos a dimensão do Estado através do emprego do sector público verifica-se que o aumento 

do emprego público no âmbito do governo subnacional mais do que compensa a diminuição que 

ocorre a nível central (Ardakanian et al., 2015).  

Uma das características da descentralização está relacionada com a maior autonomia e mais 

poder de decisão a nível local o que pode levar a uma utilização indevida dos fundos que lhe foram 

destinados e até a abusos de poder. Assim, para ultrapassar estas situações Ardakanian et al. (2015) 

defendem que num processo de descentralização deve existir um reforço da responsabilização dos 

                                                           
2 Para mais informações consultar: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/fiscalindicators.htm 
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governos subnacionais criando-se mecanismos que incentivem uma melhor performance. Para tal, é 

essencial que existam regras que obriguem os governos locais e subnacionais a uma prestação de 

contas adequada. Neste sentido, e em relação à corrupção, Martinez-Vasquez e Mc Nab (2003) 

defendem que o Estado Central é mais corrupto pelo que a descentralização tende a diminuir a 

corrupção. Na mesma linha Boadway e Shah (2009) afirmam que a descentralização tem a vantagem 

de reduzir a corrupção pois existe mais prestação de contas o que aumenta a transparência e a 

informação. Porém, no caso de existir uma monitorização mais fraca e mesmo devido a um maior 

número de funcionários a descentralização pode conduzir a uma situação oposta (Ardakanian et al., 

2015). Já Prud’Homme (1995) apoia a ideia de que a descentralização cria corrupção nos governos 

locais devido, principalmente, à proximidade existente entre os governantes e a população. Assim, 

apesar de não haver consenso a maior parte da literatura afirma que a descentralização reduz a 

corrupção tendo um impacto positivo nesta dimensão (Ardakanian et al., 2015).  

Outra questão que é importante analisar está relacionada com o impacto da descentralização 

na estabilidade política. Ardakanian et al. (2015) defendem que a entrega de poderes e recursos aos 

governos subnacionais pode levar a que as políticas adotadas estejam de acordo com os interesses 

dos seus cidadãos o que tende a reduzir as queixas e o grau de descontentamento.  

Por fim, uma das questões que tem criado grande debate é o efeito da descentralização no 

crescimento económico. De acordo com Feld e Schnellenbach (2011) grande parte dos estudos sobre 

esta questão conclui que o federalismo orçamental é muito importante para o crescimento económico. 

Já para Brueckner (2006), os motivos que levam o federalismo orçamental a criar crescimento 

económico passam pela redução da corrupção, aumento da educação e da taxa de poupança. Ainda 

assim, nem todos os autores chegam às mesmas conclusões o que pode estar relacionado com o 

facto da preocupação com esta área em específico ser bastante recente (Martinez-Vasquez e Mc Nab, 

2003).  

Perante o exposto na presente secção é necessário ter em conta que os resultados da 

descentralização dependem fortemente da forma como ela é desenhada e do próprio contexto local 

(Ardakanian et al., 2015).  
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2.2.7 Descentralização e Educação  

 Depois de uma análise geral da literatura referente à descentralização a presente secção 

pretende abordar a descentralização por funções, mais concretamente, no que concerne à 

descentralização da educação.  

De acordo com o Conselho Nacional de Educação (2012) o acesso à educação e o direito de 

aprender são indispensáveis para a afirmação dos países e para o equilíbrio e bem-estar das 

sociedades. Adam Smith e Alfred Marshall foram os primeiros a referir as externalidades positivas que 

resultam da educação (Galiani e Schargrodsky, 2002). Já a partir dos anos 90, os economistas 

começaram a dar enfase ao papel da educação e do capital humano como determinante da 

produtividade e do crescimento económico (Seetanah, 2009). Talvez pela importância que a educação 

assume esta tem sido uma das áreas das políticas públicas onde, de acordo com Hoxby (2000), a 

descentralização recebeu mais discussão nos anos mais recentes. Ainda assim, Díaz-Serrano e Meix-

Llop (2012) defendem que apesar da discussão existente os estudos sobre a ligação entre a 

descentralização e a educação ainda se encontram pouco desenvolvidos. 

A literatura económica têm reconhecido os vários benefícios que resultam da descentralização 

do sistema educativo (Ahlin e Mork, 2008). Segundo Ardakanian et al. (2015) esses efeitos positivos 

traduzem-se em maiores taxas de literacia, mais anos de escolaridade, menores taxas de abandono 

escolar para o ensino primário e secundário e nos melhores resultados educacionais. Os mesmos 

autores referem ainda que a ideia positiva sobre a descentralização da educação foi reforçada 

recentemente pelos estudos de Enikolopov & Zhuravskaya (2007) e Hicken & Simmons (2008).  

Zhuravskaya (2000), usando dados sobre os orçamentos das cidades russas, concluiu que a 

dependência fiscal dos governos locais face aos governos regionais tem um efeito negativo sobre a 

eficiência da oferta de bens públicos locais. Assim, a autora defende que existe um efeito positivo da 

descentralização sobre os resultados educacionais nos municípios russos.  

Também Eskeland e Filmer (2002) realizaram uma análise econométrica onde concluem que, 

no caso da Argentina, a autonomia das escolas levou a melhorias educacionais nas escolas primárias. 

Porém, Paes de Barros e Mendonca (1998) num estudo direcionado para o Brasil não encontraram 

nenhuma relação entre a autonomia das escolas e o desempenho escolar das escolas primárias.  

Ainda em relação à Argentina, Galian and Schargrodsky (2002) demonstraram que a 

descentralização do ensino secundário melhorou de uma forma geral o desempenho dos alunos. 
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Contudo, os mesmos autores afirmam que essas vantagens podem diminuir no caso de escolas que 

se situam em províncias mal administradas e com défices fiscais. Assim, quanto maior o défice da 

província menor o impacto positivo da descentralização (Galinan e Schargrodsky, 2002). 

Posteriormente, e também para este país, Galian et al. (2008) reforçaram os efeitos positivos da 

descentralização sobre os resultados mas afirmando também que no caso de escolas que pertencem 

a áreas mais pobres e com pouca capacidade técnica os resultados são piores do que os obtidos com 

a centralização. Este resultado já tinha aliás sido defendido por Bardhan e Mookherjee (2005). 

Também Habibi et al. (2003) estudaram o caso argentino, usando como variável dependente a 

proporção de alunos matriculados na escola secundária por mil alunos da escola primária, e 

concluíram que a descentralização tem um impacto positivo nos resultados educacionais.  

A relação entre a descentralização e o desempenho escolar foi também estudada por 

Barankay e Lockwood (2007) concluindo que, também no caso da Suíça, um maior nível de 

descentralização da despesa está associado a maiores níveis de escolaridade o que demonstra existir 

um efeito positivo no desempenho escolar. Na mesma linha Falch e Fischer (2012), através de uma 

análise de dados em painel para 25 países da OCDE, defenderam que a descentralização das 

despesas dos governos tem um efeito positivo nos resultados educacionais. Porém, em sentido 

contrário Merrouche (2007) argumentou que a descentralização dos gastos em educação, que ocorreu 

em Espanha nos anos 80, não teve qualquer efeito no capital humano. Já Salinas e Solé-Ollé (2009), 

que também estudaram o caso espanhol, argumentam que a descentralização teve um impacto 

positivo nos resultados educacionais quando não são tidos em conta os alunos do ensino profissional 

e que nas regiões mais ricas esse efeito é mais acentuado. Assim, Salinas e Solé-Ollé (2009) chegam 

a uma conclusão diferente da defendida por Merrouche (2007).  

Faguet e Sánchez (2008) realizam um estudo para o caso da Bolívia e da Colômbia e 

concluíram que no caso da Bolívia a descentralização fez com que o investimento público em educação 

fosse mais sensível às necessidades locais aumentando desproporcionalmente nas áreas onde os 

indicadores educacionais apresentavam piores resultados. Já no caso da Colômbia verificaram que 

distritos onde o financiamento da educação e a elaboração de políticas estavam sob um maior controlo 

local as matrículas aumentaram enquanto nos distritos onde o controle continuou centralizado as 

matrículas diminuíram. Para os autores este resultado está associado à maior qualidade dos 

investimentos dos municípios. Também Solé-Ollé e Esteller-More (2005) realizaram um estudo para o 
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caso espanhol, que tinha como objectivo testar o teorema de descentralização de Oates (1972) 

utilizando dados com informação sobre o investimento público em infra-estruturas educacionais e 

stock de capital antes e depois da descentralização, e concluíram que a descentralização contribui 

para uma melhor adequação entre o investimento público e as necessidades locais tal como aconteceu 

no caso da Bolívia.  

De acordo com Naper (2010) a literatura sobre a contratação de professores é bastante 

escassa e adopta diferentes abordagens. Assim, o autor analisou a relação entre a contratação de 

professores e a eficiência da educação na Noruega defendendo que a eficiência é mais elevada nos 

casos onde contratação de professores é descentralizada. Esta ideia é corroborada por Robin e 

Sprietsma (2003), que através de uma análise para vários países baseada no PISA 2000, defendem 

que a autonomia das escolas na contratação de professores está relacionada de forma positiva com 

o desempenho dos alunos.  

Muitos estudos têm analisado o impacto da descentralização orçamental na composição da 

despesa pública. Exemplo disso é Arze del Granado et al. (2012), que através de um estudo de dados 

em painel, concluiu que a descentralização da despesa aumenta o peso das despesas de educação 

na despesa total do governo, principalmente no caso dos países em desenvolvimento.  

Apesar dos benefícios mencionados nos parágrafos anteriores é importante ter em conta o 

contributo de Adam et al. (2014). Os autores, num estudo sobre a descentralização orçamental e a 

eficiência do sector público, realizaram uma análise empírica para 21 países da OCDE entre 1970 e 

2000, e concluíram que existe uma relação em forma de U-invertido entre a eficiência do governo na 

prestação de serviços de saúde e educação e a descentralização orçamental. Isto significa que 

descentralizar é benéfico para a eficiência do sector público na prestação de serviços de educação 

mas que a partir de um determinado ponto a descentralização é prejudicial. Além dos fatores referidos 

a descentralização da educação pode ser uma desvantagem quando existem desigualdades nas bases 

fiscais disponíveis em cada área (Ferrari e Zanardi, 2014). Isto acontece porque podem existir 

diferenças na capacidade dos governos locais fornecerem serviços escolares o que coloca em causa 

o objetivo de equidade. Para ultrapassar esta questão é essencial a intervenção do governo central 

através da assistência e transferência de recursos.  
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2.3 Educação  

2.3.1 Educação e economia  

Apesar de já há muito existir uma ideia positiva sobre os benefícios da educação apenas em 

1950, quando um conjunto de economistas realçaram o papel de algumas despesas sociais na 

promoção de riqueza, é que se atribuiu uma maior importância à educação na análise económica. 

Desde então muitos autores têm tentado explorar o contributo da educação para o bem-estar material 

individual e coletivo (Teixeira et al., 2014). 

Para a análise sobre a relação entre a educação e a economia destaca-se o contributo da 

teoria do capital humano. Segundo Portela (2015) esta teoria afirma existirem efeitos económicos 

significativos da educação uma vez que os investimentos em educação proporcionam uma força de 

trabalho mais qualificada e, consequentemente, mais produtiva. Na mesma linha, também Schultz 

(1961) refere que as despesas em educação são vistas como um investimento que tem o objetivo de 

aumentar a produtividade futura.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, também o crescimento económico foi alvo de 

preocupação e o interesse em compreender este fenómeno aumentou os estudos sobre o tema. 

Inicialmente, os estudos realçavam a importância dos investimentos em capital físico o que foi 

questionado pela evidência empírica disponível. Neste sentido, continuaram os estudos com o objetivo 

de encontrar outras hipóteses que explicassem o crescimento económico. De acordo com Teixeira et 

al. (2014) nesta fase a atenção centrou-se nos recursos humanos devido à sua importância para a 

produção de conhecimento. Desta forma, na análise sobre os benefícios da educação para o 

crescimento económico é possível destacar duas abordagens. A primeira que defende a educação 

como principal fonte de capital humano que é essencial para a produção de bens finais e, por isso, 

fundamental para o crescimento do produto no longo prazo (Mankiw et al., 1992). Já a segunda 

defende que a educação é fundamental na produção e assimilação de conhecimento contribuindo 

para o crescimento da produtividade e sendo, consequentemente, motor do crescimento económico 

(Romer, 1990).  

Outro fator que justifica a atenção sobre a educação na análise económica nos anos mais 

recentes está relacionada com a atenção atribuída à análise da distribuição de rendimento. Muitos 

estudos têm explorado a possibilidade de determinadas características dos indivíduos, como é o caso 

do nível de educação, estarem relacionadas com o nível de rendimento. Assim, os estudos mais 
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recentes defendem que é o nível de educação que influência o rendimento de longo prazo 

abandonando a ideia anteriormente defendida de que a educação era consequência do nível de 

rendimento (Teixeira et al., 2014).  

De acordo com Teixeira et al. (2014) outro fator que justifica a atenção atribuída pela economia à 

educação está relacionado com a massificação dos sistemas de ensino numa primeira fase ao nível 

do secundário e, posteriormente, a nível superior. Os autores referem então que o facto de este sector 

se tornar um dos principais sectores empregadores juntamente com o facto das despesas do sector 

absorverem uma grande parte dos recursos públicos aguçou a curiosidade e o interesse sobre esta 

área.  

Porém, apesar dos fatores referidos terem contribuído para a atenção quanto ao papel 

económico da educação a relação entre ambas nem sempre foi pacífica afirmando Teixeira (2007) 

que a metáfora do capital humano levou a algum desconforto. Segundo Teixeira et al. (2014) o 

desconforto foi justificado, em primeiro lugar, por se acreditar que a relação entre a economia e a 

educação colocaria em causa o objetivo principal da educação e que consistia em privilegiar o 

desenvolvimento pessoal e intelectual. Os mesmos autores referem ainda que muitos economistas 

apenas viam os benefícios imediatos associados à decisão de educação. Além dos fatores referidos 

anteriormente também o facto de muitos economistas afirmarem ser desumano apresentar o individuo 

apenas como agente produtor de riqueza contribuiu para as críticas (Teixeira et al., 2014).  

Contudo, as críticas foram essenciais contribuindo para abandonar a ideia de que existia algo 

mecânico nos efeitos económicos da educação, isto é, que apenas era necessário investir uma parte 

dos recursos e que automaticamente existiram ganhos nos rendimentos de longo prazo (Teixeira et 

al., 2014). Neste sentido, a investigação para tentar perceber melhor os efeitos económicos da 

educação contribuiu para novas linhas de investigação das quais se destacam a qualidade da 

educação. 

 

2.3.2 Benefícios económicos da educação  

Segundo a teoria do capital humano os benefícios económicos da educação traduzem-se quer 

a nível individual/ privado quer a nível macroeconómico. Assim, a nível individual os benefícios 

expressam-se no rendimento de longo prazo e nos níveis de empregabilidade enquanto a nível 

macroeconómico afetam o produto e a produtividade.  
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Começando por analisar o impacto da educação sobre o rendimento de longo prazo é 

importante destacar as taxas de retorno. Estas taxas são um instrumento muito utilizado para analisar 

os benefícios económicos privados dos investimentos em educação e formação que, através de uma 

análise custo-benefício, tenta avaliar o retorno das despesas em educação (Teixeira et al., 2014). De 

acordo com Hartog et al. (2001) é importante referir que as taxas de retorno variam com o nível de 

escolaridade apresentando uma tendência crescente, isto é, à medida que os níveis de escolaridade 

aumentam a taxa de retorno tende a aumentar. Assim, a população mais qualificada usufrui de uma 

vantagem em termos de rendimento de longo prazo e de empregabilidade sendo esta vantagem mais 

significativa para as pessoas que frequentaram o ensino superior (Teixeira et al.,2014). Contudo, 

Figueiredo et al. (2011) afirmam existir alguma variabilidade nos retornos quer em relação ao grupo 

de escolaridade quer à área disciplinar.  

Na análise macroeconómica, os estudos pretendem analisar o impacto da educação sobre o 

produto e a produtividade. Para além dos efeitos diretos sobre a produtividade de uma maior 

qualificação, que são considerados os mais significativos, existem também efeitos indiretos uma vez 

que contribui para a acumulação de conhecimento que facilita a adoção de inovação e tecnologia 

(Teixeira et al., 2014). 

Contudo, Teixeira et al. (2014) concordam com Carneiro (2014) ao afirmar que não basta 

alargar a rede de ensino e expandir o acesso à educação sendo fundamental a existência de uma 

educação de qualidade. Isto porque nos países onde os estudantes obtêm melhores resultados nos 

testes internacionais, utilizados para aferir os conhecimentos, o crescimento económico tende a ser 

superior (Hanushek e Woessman, 2012). 

 

2.3.3 Desempenho escolar 

 De acordo com o exposto no último parágrafo da anterior seção parece essencial mais do que 

investir em educação ter em atenção a qualidade da educação fornecida. Assim, uma das formas de 

avaliar a qualidade da educação passa por analisar o desempenho dos alunos nos testes 

internacionais de aferição de conhecimentos ou até mesmo o desempenho nos exames estipulados 

no sistema de ensino. Contudo, é importante ter presente que são vários os fatores que influenciam 

o desempenho dos alunos e, consequentemente, a qualidade da educação.  
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De acordo com a literatura, o desempenho escolar depende fortemente de três fatores: 

características do aluno, características da sua família e características das escolas. Tendo como 

referência estes fatores é possível utilizar uma função de produção educacional para estimar o efeito 

dos vários inputs no desempenho escolar. Assim, a função de produção educacional é considerada 

uma analogia à função de produção utilizada várias vezes em economia. Desta forma, a função de 

produção educacional pode ser definida da seguinte forma:  

𝑌 = 𝑓 (𝐴, 𝐹, 𝐸) 

Onde 𝑌 representa o desempenho escolar do aluno; A representa as características do estudante; F 

contém as características familiares; e por fim E representa as características das escolas.  

Hanushek (1979) discutiu as bases conceptuais desta abordagem, que vê a educação como 

um processo produtivo e seguindo o seu trabalho a função de produção educacional pode ser escrita 

da seguinte forma:  

𝐴𝑖𝑡 = 𝑓( 𝐵𝑖(𝑡 − 𝑡∗), 𝑃𝑖(𝑡 − 𝑡∗), 𝑆(𝑡 − 𝑡∗), 𝐼𝑖 , 𝐴𝑖𝑡∗) 

Onde 𝐴𝑖𝑡 é o resultado do estudante no período 𝑡, 𝐵𝑖(𝑡 − 𝑡∗) corresponde ao vetor que contém as 

características da família, 𝑃𝑖(𝑡 − 𝑡∗) corresponde ao vetor de influências do grupo de pares, 

𝑆(𝑡 − 𝑡∗) é o vector que contém os inputs da escola, 𝐼𝑖 é um vetor introduzido com o objetivo de 

captar a habilidade inata e 𝐴𝑖𝑡∗ é o resultado do estudante no período 𝑡∗. O autor assume ainda que 

𝐵, 𝑃 𝑒 𝑆 têm um efeito cumulativo entre o periodo 𝑡 e 𝑡∗ sendo 𝑡∗o período passado.  

 

2.3.3.1 Características do estudante e da família  

 As características do estudante e da sua família mostram-se determinantes importantes no 

desempenho dos alunos. Lee e Barro (2001) referem mesmo que as características das famílias e a 

capacidade inata dos alunos são os determinantes mais importantes para o desempenho escolar dos 

estudantes. Esta ideia tinha já sido defendida por Hanushek (1995) referindo que as características 

familiares são ainda mais importantes do que os inputs escolares.  

De acordo com Carneiro (2014) as famílias são componentes centrais no processo educativo 

uma vez que é sobretudo nela que a criança cresce e se desenvolve. Assim, nas características 

familiares é importante ter em conta fatores como a escolaridade dos pais e o rendimento familiar. 
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Em relação à escolaridade dos pais, Feinstein e Symons (1999) referem que os alunos com pais que 

possuem um maior nível de escolaridade e, consequentemente, maiores salários geralmente 

apresentam melhores resultados educacionais. Isto acontece porque o rendimento mais elevado 

permite aos pais investirem em inputs educacionais complementares o que se reflete positivamente 

no desempenho escolar (Sawkins, 2002). Segundo Carneiro (2014) é também importante ter em 

conta situações de tensão nos ambientes familiares como, por exemplo, desemprego, divórcio dos 

pais e pais e mães adolescentes. Isto porque como afirma Lockheed et al. (1991) o ambiente familiar 

afetará a capacidade de aprender das crianças.  

Para além dos fatores referidos, também a forma como os estudantes pensam a escola 

influência o desempenho escolar. Carneiro (2014) refere que as capacidades não académicas como, 

por exemplo, a motivação, disciplina, valorização da educação e a paciência são extremamente 

importantes para o sucesso escolar dos alunos. Neste sentido, Bandura et al. (1996) afirma que 

alunos com elevadas aspirações académicas apresentam, por norma, um melhor desempenho. 

Também Adewuyi et al. (2012) refere que a atitude do aluno e a sua motivação exerce um efeito 

positivo nos resultados educacionais. Contudo, é importante referir que estas capacidades são mais 

maleáveis podendo ser moldadas com relativa facilidade através de intervenções educativas algo que 

não acontece com, por exemplo, os resultados dos testes ou exames (Carneiro, 2014).  

 

2.3.3.2 Características das escolas  

O desempenho escolar pode também ser influenciado pelos recursos disponíveis nas escolas 

para os alunos (Lee e Barro, 2001). Neste sentido, os mesmos autores referem que é importante 

olhar para as características escolares utilizando como indicadores o rácio aluno-professor, salários 

dos professores, despesas por aluno e utilização de material didático.  

Em relação ao tamanho das turmas, Angrist e Lavy (1999) defendem que turmas mais 

pequenas contribuem para um melhor desempenho escolar. Já Finn et al. (2005) referem um estudo, 

efetuado para os Estados Unidos sobre os tamanhos das turmas, onde se concluiu que os alunos que 

pertencem a turmas mais pequenas, isto é, entre os 13 e os 17 alunos apresentam uma melhor 

performance na realização dos testes académicos do que os alunos que pertencem a turmas maiores 

e que se situavam entre os 22 e os 26 alunos. Contudo, a relação entre o tamanho das turmas e o 

desempenho dos alunos não apresenta resultados consensuais na literatura. Exemplo disso é o 
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trabalho de Hanushek (1999) e Hoxby (2000) onde referem que não existe efeitos significativos de 

turmas menores na performance dos alunos. Também Carneiro e Heckman (2003) referem que não 

existe evidência de que uma redução no rácio professor-aluno influencie de forma significativa os 

resultados dos estudantes.  

Nas características escolares é também importante ter em conta a qualidade dos professores. 

Lee e Barro (2001) referem que como indicadores da qualidade dos professores é importante ter em 

conta o seu nível de escolaridade mas também os seus salários. De acordo com os autores os salários 

mais elevados atraem professores mais qualificados. Assim, a literatura afirma existir uma relação 

positiva entre os salários dos professores e o desempenho dos alunos (Goldhaber e Brewer, 1999). 

Já Hanushek e Rivkin (2012) afirmam que despedir os professores de má qualidade, fazendo uma 

realocação dos alunos para professores de média qualidade, pode levar a grandes melhorias nos 

resultados.  

Por fim, e dado que a tecnologia assume cada vez mais lugar de destaque no mundo atual é 

importante analisar o impacto dos computadores no desempenho dos alunos. Fuchs e Woessmann 

(2004) defendem que os alunos que não utilizam os computadores e internet disponíveis nas escolas 

apresentam resultados mais baixos do que aqueles que utilizam. Porém, os alunos que os utilizam 

várias vezes por semana apresentam resultados ainda mais baixos. Assim, concluem que existe uma 

relação em forma de U-invertido no que toca ao uso de computador e internet na escola parecendo 

existir um nível a partir do qual a sua utilização deixa de ser benéfica. De acordo com Angrist e Lavy 

(2002), que estudaram a forma como a tecnologia afeta a aprendizagem, a introdução de 

computadores não conduz a um aumento dos resultados e, consequentemente, do desempenho dos 

alunos.  

   

2.3.3.3 Características locais  

Para além dos fatores referidos anteriormente existem outras características que influenciam 

o desempenho dos alunos. Essas características podem ser designadas por atributos locais sendo 

exemplo disso a localização geográfica do município, o mercado de trabalho, os fatores sociais e as 

despesas do município em educação por aluno.   

Começando por analisar a questão geográfica, Shilpi (2008) afirma que a população que 

possui melhores qualificações se situam nas áreas urbanas. Também de acordo com a OCDE (2013) 
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estudantes que frequentam a escola nas cidades possuem um melhor desempenho nos testes PISA 

do que aqueles que frequentam a escola em zonas rurais. Isto porque os estudantes de zonas rurais 

apresentam desvantagens como, por exemplo, as longas distâncias que têm de efetuar para frequentar 

a escola. Além disso, de acordo com a OCDE (2013) as áreas rurais apresentam em muitos casos 

maior escassez de professores do que as áreas urbanas. O mesmo estudo refere ainda que estudantes 

de áreas urbanas têm uma maior probabilidade de escolher um número maior de atividades extra 

curriculares.  

Em relação ao mercado de trabalho, Checchi et al. (2007) e Rege et al. (2011) referem ainda 

a taxa de desemprego como variável que influencia o desempenho dos alunos. Segundo Checchi et 

al. (2007) indivíduos que vivem em áreas com elevada probabilidade de empregabilidade antecipam 

maiores ganhos com a educação e por isso investem mais nesta área. Assim, o desemprego influencia 

a motivação dos alunos em relação à escola.  

 Já de acordo com Sullivan e Von Watcher (2009) o efeito da perda de emprego dos pais 

contribui para o aumento das suspensões e expulsões das crianças da escola. Neste sentido, Altonji 

et al. (2007) introduz a variável delinquência com o objetivo de captar os problemas sociais.  

Outro determinante do desempenho escolar que se tem revelado pouco consensual está 

relacionado com as despesas por estudante. Lee e Barro (2001) referem que as despesas em 

educação por aluno devem ter um efeito positivo nos resultados. Contudo, Fuchs e Woessmann (2007) 

não encontram uma relação positiva entre as duas variáveis em questão. Já para Carneiro e Heckman 

(2003) não existe evidência que aumentos na despesa por aluno produza um impacto significativo no 

desempenho escolar dos estudantes. 

De acordo com Carneiro (2014) é mais fácil e menos dispendioso prevenir atrasos educativos 

do que remediá-los quando a criança atinge a fase de adolescência. Assim, o mesmo autor defende 

que se deve intervir bastante cedo no ciclo de vida da criança de maneira a evitar a acumulação de 

falhas que são difíceis de resolver. Neste sentido, Carneiro e Heckman (2003) referem que 

intervenções de qualidade na primeira infância são bastante benéficas para o desenvolvimento das 

crianças apresentando efeitos duradouros sobre a aprendizagem e motivação. A intervenção na 

primeira infância pode ser justificada por vários fatores dos quais se destaca a flexibilidade que existe 

na aprendizagem durante os primeiros anos de vida (Carneiro, 2014). Porém, e de acordo com 
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Carneiro e Heckman (2003) as vantagens são ainda mais significativas para crianças pobres ou que 

vivem em ambientes desfavorecidos.  

 

3. Caso de Estudo: Portugal  

3.1 A administração pública portuguesa   

No caso concreto de Portugal, e considerando o sentido orgânico, a administração pública 

pode ser dividida em três áreas: administração direta do Estado, administração indireta do Estado e a 

administração autónoma.  

A administração direta do Estado compreende todos os órgãos, serviços e agentes integrados 

na pessoa coletiva do Estado que, sob dependência hierárquica do Governo, desenvolvem uma 

atividade vocacionada à satisfação das necessidades coletivas. A administração direta pode ainda ser 

dividida em dois grupos designados por Serviços centrais e Serviços periféricos. Assim, no caso dos 

serviços centrais a competência estende-se a todo o território nacional sendo exemplo disso os 

Ministérios. Por sua vez, os serviços periféricos têm uma competência territorialmente limitada à área 

geográfica onde atuam. Como exemplos de serviços periféricos destacam-se as Direções Regionais, 

os Governos Civis ou os serviços de representação externa do Estado (embaixadas e consulados).  

Já a administração indireta do Estado compreende as entidades públicas providas de 

personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira competindo-lhes desenvolver uma 

atividade administrativa que prossegue fins próprios do Estado. Esta área está contudo sujeita à 

superintendência e tutela (poderes de orientação e de fiscalização e controlo). Também a 

administração indireta está dividida em áreas destacando-se os serviços personalizados, os fundos 

personalizados e as entidades públicas empresariais. 

Por fim, a administração autónoma diz respeito a entidades que prosseguem os interesses 

próprios das pessoas que as constituem. Assim, a administração autónoma encontra-se dividida 

incluindo a administração regional, a administração local e as associações públicas. Contudo, e ao 

contrário do que acontece com a administração indireta estas entidades estão apenas sujeitas à tutela 

(poder de fiscalização e controlo).  

Com base na divisão feita nos parágrafos anteriores o presente trabalho incide sobre a 

administração autónoma mais concreta na administração local. A administração local é constituída 
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pelas autarquias locais, consideradas pessoas coletivas de base territorial com órgãos representativos 

próprios, que visam a prossecução de interesses próprios das populações. Assim, a sua competência 

está restrita ao território da autarquia e às funções definidas pelas leis.   

 

3.2 Competências das autarquias locais no domínio da educação 

Segundo Veiga (2012), em Portugal, durante os primeiros anos da democracia a preocupação 

central dos governos locais estava relacionada com a construção de infraestruturas das quais se 

destacavam o saneamento e a distribuição de água e eletricidade. Porém, ao longo dos anos existiu 

um alargamento significativo das competências dos municípios. Esse alargamento iniciou-se em 1984, 

com o Decreto-Lei n.º 77/843, que alargou as competências das autarquias sobretudo em termos de 

investimento público. Assim, a partir 1984 era competência dos municípios a realização de 

investimentos nos seguintes domínios: saneamento, água e energia, comunicação e transporte, 

educação, cultura e desporto. Dois anos depois Portugal entra para a Comunidade Económica 

Europeia (CEE) acontecimento que contribuiu para o aumento dos recursos disponíveis para as 

autarquias. Perante este facto, os municípios estavam agora em condições para se preocupar com 

áreas que antigamente não era possível dada a escassez de recursos sendo um exemplo disso o 

ordenamento do território. Já em finais dos anos 90, com a entrada em vigor da Lei n.º 159/994 

verificou-se uma nova extensão das competências dos municípios e que incluíam promover atividades 

culturais, proteção ambiental, segurança social, turismo, reabilitação urbana e atração de investimento 

privado. Por fim, em 2007 através da Nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/075, aprovou-se 

novamente a expansão das responsabilidades municipais sobretudo em educação, saúde e serviços 

locais. 

Com base no exposto no parágrafo anterior, em Portugal Continental têm-se assistido a um 

progressivo aumento das competências dos municípios no domínio da educação. Para tal muito 

contribuiu a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/866 e alterada 

                                                           
3 Decreto-Lei nº 77/84 de 8 de Março. 
4 Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro. 
5 Lei n.º 2/07 de 31 de Agosto. 
6 Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
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pelas Leis n.º 115/977 e 85/20098, que não só reforça o direito à educação como também destaca o 

papel das autarquias nesta área. Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 144/20089, de 28 de julho, 

estabeleceu o quadro de transferência de competências para os municípios em matéria de educação 

no que respeita à educação pré-escolar e ao ensino básico. Assim, com o Decreto-Lei n.º 144/2008 

são transferidas competências em matéria de educação abrangendo áreas como10:  

a) Pessoal não docente das escolas básicas e da educação pré-escolar;  

b) Componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao 

prolongamento de horário na educação pré-escolar;  

c) Atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico;  

d) Gestão do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico;  

e) Ação social escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico;  

f) Transportes escolares relativos ao 3.º ciclo do ensino básico. 

Ainda assim, a transferência de atribuições e competências em relação ao pessoal não docente, 

atividades de enriquecimento curricular e gestão do parque escolar dependiam da existência de carta 

educativa e da celebração de contratos de execução por cada município11. 

  Atualmente as competências dos municípios em matéria de educação é definida pela Lei nº 

75/201312. Assim, para além das competências definidas pelo Decreto-Lei n.º 144/200813, o nº1 do 

artigo 33º da Lei n.º 75/2013 define ainda como competências dos municípios:  

a) Deliberar em matéria de ação social escolar, designadamente no que respeita à alimentação, 

alojamento e atribuição de auxílios económicos aos estudantes; 

b) Designar os representantes do município nos conselhos locais, onde se inclui o Conselho 

Municipal de Educação; 

c) Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; 

                                                           
7 Lei n.º 115/97 de 19 de Setembro. 
8 Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto. 
9 Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de Julho. 
10 Para uma informação mais detalhada ver tabela 13 disponibilizada em anexo. 
11 Ver n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 114/2008. 
12 Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. 
13 Decreto-Lei n.º 114/2008 de 28 de Julho. 
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d) Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças.  

Contudo, é importante referir que nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores as 

competências no domínio da educação não são responsabilidade das autarquias locais mas sim dos 

Governos Regionais.  

No sentido de fazer face às maiores competências das autarquias locais o governo central 

transfere para estas entidades uma subvenção específica designada por Fundo Social Municipal 

(FSM). A subvenção referida, criada pela primeira vez com a Lei do Orçamento de Estado para 2007, 

tem como objetivo garantir o equilíbrio vertical e horizontal. Assim, e de acordo com o artigo 30.º da 

Lei n.º 73/2013, este fundo é destinado a áreas como a ação social, saúde e educação.  

Em relação à distribuição do FSM o artigo 34.º da Lei n.º 73/201314 refere que a sua 

repartição é fixada anualmente na Lei do Orçamento do Estado, sendo distribuída proporcionalmente 

por cada município, de acordo com os indicadores de referência. No que concerne à educação a alínea 

a) do n.º 1 do artigo 34.º da referida lei estipula que:  

a) 35 % do fundo é distribuído de acordo com os indicadores relativos às inscrições de crianças 

e jovens nos estabelecimentos de educação pré-escolar e ensino básico de cada município:  

i) 4 % na razão direta do número de crianças que frequentam o ensino pré-escolar 

público; 

 ii) 12 % na razão direta do número de jovens a frequentar o 1.º ciclo do ensino básico 

público; 

 iii) 19 % na razão direta do número de jovens a frequentar o 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico público. 

Visto o FSM ser uma transferência financeira consignada a um fim específico, o ponto 2 do 

artigo 34.º da Lei n.º 73/2013 estabelece que caso o município não realize durante o ano despesa 

elegível no montante pelo menos igual à verba que lhe foi atribuída nesse ano no ano seguinte será 

deduzida à verba, a que teria direito ao abrigo do referido fundo, o montante correspondente à 

diferença entre a receita do FSM arrecada e a despesa justificada no ano anterior. 

                                                           
14 Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro. 
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3.3 Análise de dados  

3.3.1 Descentralização e descentralização da educação em Portugal  

De acordo com dados extraídos da OCDE conclui-se que Portugal é o quarto país mais 

centralizado dos 22 considerados tendo apenas à sua frente a Irlanda, Luxemburgo e Grécia (Veiga, 

2014). Também Rodríguez-Pose e Ezcurra (2010), num estudo cujo o objetivo era analisar a relação 

entre a descentralização e o crescimento económico para 21 países da OCDE, afirmam que Portugal 

é o país mais centralizado da amostra. Porém, e apesar de ser unânime a ideia de centralização nos 

anos mais recentes foram várias as reformas que atribuírem novas competências às autarquias locais. 

Ainda assim, e segundo Veiga (2014), que analisou o grau de descentralização da despesa pública 

em Portugal, nos últimos 5 anos, principalmente de 2011 para 2012, verificou-se uma diminuição de 

três pontos percentuais no peso da despesa pública local no total da despesa das administrações 

públicas o que parece demonstrar que as medidas adotadas durante a crise económica e financeira 

tiveram maior impacto na administração local.  

Com base na classificação funcional, Veiga (2014) refere que a educação foi uma das funções 

em que a administração local ganhou importância. De acordo com os dados calculados pela autora, 

disponibilizados na tabela seguinte, e em relação à função referida a despesa da administração local 

portuguesa no total da despesa pública aumento 4,5 pontos percentuais entre 1995 e 2012.  
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Tabela 1 - Despesa da administração local portuguesa em educação em percentagem da despesa 

pública. 

ANO EDUCAÇÃO 

1995 7,8% 

1996 8,4% 

1997 8,1% 

1998 7,6% 

1999 7,4% 

2000 8,1% 

2001 8,2% 

2002 8,2% 

2003 8,0% 

2004 7,9% 

2005 8,3% 

2006 9,2% 

2007 10,1% 

2008 10,4% 

2009 11,3% 

2010 10,7% 

2011 10,9% 

2012 12,3% 

 

Fonte: Veiga (2014). 

 

Ainda assim, e apesar deste aumento ser bastante significativo quando comparamos Portugal 

com a média dos países da OCDE que tem dimensões semelhantes é nesta área que se encontra a 

maior disparidade (Veiga, 2014). A mesma autora refere que no caso português, e para o ano 2012, 

12,3% do total da despesa pública em educação era responsabilidade da administração local enquanto 

a média da OCDE se situa em 57%.  
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Tabela 2 - Despesa da administração regional e local em educação em percentagem da despesa 

pública (2012). 

PAÍSES EDUCAÇÃO 

PORTUGAL 12,3% 

GRÉCIA 1,4% 

HUNGRIA 56,5% 

REPÚBLICA CHECA 68,9% 

OCDE 57,3% 

 

Fonte: Veiga (2014). 

 

 

3.3.2 Qualificações da população portuguesa  

O facto de Portugal ser um país onde existe um baixo nível de qualificações contribuiu para 

que a educação e a descentralização da educação se tornassem, nos anos mais recentes, um dos 

temas centrais nos debates públicos. Isto porque de acordo com Teixeira et al. (2014) se criou uma 

grande expectativa acerca do possível contributo da educação para a promoção de maiores níveis de 

bem-estar material.  

 Analisando agora as qualificações da população portuguesa, a tabela 3 apresenta a evolução 

da taxa de alfabetização (valores em % da população adulta). A alfabetização da população portuguesa 

apenas atingiu um ritmo significativo a partir de 1940 (Teixeira et al., 2014). Contudo, e apesar deste 

aumento, a taxa de alfabetização portuguesa continuava em 2010 abaixo da taxa de alfabetização de 

países que possuem características semelhantes como é o caso de Espanha, Itália e Grécia.  
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Tabela 3 - Evolução da taxa de alfabetização entre 1960 e 2010 - valores em % da população adulta. 

Anos 1960* 1970* 1980* 1990* 2001** 2010** 

Portugal 66,0 73,6 81,7 87,2 N.D. 95,2 

Espanha 88,8 90,0 91,1 95,2 N.D. 97,7 

Itália 91,4 94,0 96,6 97,8 98,4 98,9 

Grécia  76,1 82,3 88,1 90,9 96,0 97,2 

Notas: N.D. – Não disponível.  

Fontes dos dados: * De la Fuente e Domenech (2002) (% população >= 25 anos). ** Banco Mundial, 

WDI (% população >= 15 anos).  

Fonte: Teixeira et al. (2014).  
 

 

 Em relação aos dados sobre a população portuguesa por qualificação académica, a tabela 4 

demonstra que, entre 1981 e 2011, a percentagem de indivíduos sem escolaridade diminuiu. 

Também nos restantes níveis de escolaridade se assistiu a melhorias significativas. Contudo, e apesar 

das melhorias se considerarmos o ano 2011 apenas 12,6% da população residente possui o Ensino 

Médio e Superior. Assim, de acordo com Teixeira et al. (2014) o alargamento da rede de ensino 

contribuiu para o alargamento das oportunidades de formação e, consequentemente, uma melhoria 

das qualificações da população. 

 

Tabela 4 - População portuguesa residente por qualificação académica em percentagem 

Nível de Escolaridade 1981 1991 2001 2011 

Sem qualificação académica 47,3 34,5 26,4 18,9 

Sem qualificação académica (>= 15 anos) 36,9 26,0 18,0 10,4 

1º Ciclo do ensino básico 33,0 32,6 27,8 25,5 

2º Ciclo do ensino básico 9,5 14,7 13,8 13,4 

3º Ciclo do ensino básico 4,8 7,9 13,8 16,3 

Ensino Secundário 2,9 6,5 11,0 13,4 

Ensino Médio e superior  2,5 3,9 7,2 12,6 

Fonte dos dados: INE (Censos) 

Fonte: Teixeira et al. (2014)  
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 Analisando agora dados numa perspetiva comparada, o gráfico 1 apresenta a percentagem 

de população com o ensino superior, também designado pela OCDE como ensino terciário, para os 

grupos etários entre os 25 e os 34 anos e os 55 e 64 anos. De acordo com o gráfico, é possível 

verificar que em 2014, para o grupo etário entre os 55 e os 64 anos, Portugal é o 5º país com menor 

percentagem de população com ensino terciário. Este resultado apesar de negativo demonstra 

melhorias significativas uma vez que em 2009 era o país com menor percentagem de população com 

ensino superior. Já o grupo etário que varia entre os 25 e os 34 anos, e também para o ano 2014, 

apresenta um valor mais elevado mas ainda assim abaixo da média da OCDE encontrando-se à frente 

apenas da República Checa, Eslováquia, Alemanha, Chile, México, Turquia, Itália e Brasil. 

 

Figura 1 - Percentagem da população com o ensino superior por grupo etário em 2014 

 
 

Nota: Os países estão colocados no gráfico por ordem decrescente de acordo com a percentagem 

de indivíduos com idades compreendidas entre os 25-34 anos que possuem o ensino superior.  

Fonte dos dados: OCDE (2015), tabela A1.3a. 
 

 

Já em relação à percentagem da população que tem pelo menos o ensino secundário, 

também para o ano de 2014 e para os dois grupos etários referidos anteriormente, é possível observar 

através do gráfico 2 que também aqui Portugal não se encontra numa posição confortável. Isto porque, 

para o grupo etário entre os 55 e os 64 anos, é o terceiro país com menor percentagem de indivíduos 
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com ensino secundário ou superior completo. Também aqui o grupo etário entre os 25 e os 34 anos 

apresenta um valor mais elevado mas continuando abaixo da média da OCDE e situando-se acima 

apenas do Brasil, Turquia e México.  

 

Figura 2 - Percentagem da população que possui pelo menos o ensino secundário em 2014 

 

Notas: Excluindo os programas de curta duração ISCED 3C. Mais uma vez os países estão ordenados 

de forma decrescente de acordo com a percentagem de indivíduos com idades entre os 25 e os 34 

anos que frequentaram o ensino secundário ou superior.  

Fonte dos dados: OCDE (2015), Tabela A1.2a.  

 

Apesar das análises sobre nível de escolaridade da população portuguesa serem indicadores 

relevantes, e que devem ser tidos em conta, é também cada vez mais importante ter em atenção 

questões relacionadas com a qualidade da educação recebida pelos indivíduos.  

O PISA (Program for International Student Assessment) avalia os conhecimentos dos alunos 

com 15 anos em leitura, matemática e ciências fazendo uma comparação para vários países. Uma 

análise dos resultados dos estudantes portugueses nos testes PISA, entre 2003 e 2009, conclui que 

existem melhorias (Pereira, 2011). Porém Carneiro (2014) refere que apesar das melhorias 

apresentadas os resultados portugueses continuam um pouco abaixo da média da OCDE.  
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Para além do PISA a qualidade da educação pode também ser avaliada pela literacia 

quantitativa dos adultos. Neste caso, os resultados também demonstram que a força de trabalho 

portuguesa possui baixos níveis de literacia quantitativa quando comparamos com países mais 

desenvolvidos, principalmente no caso de indivíduos que não completaram o ensino secundário 

(Portela, 2015).  

Com base nos dados acima mencionados é possível concluir que existiu uma evolução 

significativa das qualificações escolares das gerações mais novas. Contudo, e de acordo com Carneiro 

(2014) apesar dessa evolução a população portuguesa apresenta padrões de qualificação bastante 

abaixo da média europeia pelo que será necessário intensificar o aumento dos níveis de escolaridade 

da população portuguesa. Isto porque numa economia onde cada vez mais o conhecimento assume 

lugar de destaque e onde o crescimento assenta em indústrias tecnologicamente avançadas os baixos 

níveis de escolaridade impedirão que grande parte da população retire benefícios desse crescimento 

(Carneiro, 2014).  

 

3.3.3 Benefícios económicos da educação no caso português 

A rápida evolução das qualificações escolares das gerações mais jovens levou à necessidade 

de uma análise sobre os potenciais benefícios associados à educação e formação (Teixeira et al., 

2014). Com base na seção 2.3.2 benefícios que resultam da educação expressam-se, de forma 

resumida, no rendimento de longo prazo, nos níveis de empregabilidade, no produto e na 

produtividade.  

Começando por analisar o impacto da educação sobre o rendimento de longo prazo Teixeira 

et al. (2014) referem que, na maioria dos estudos sobre o caso português, a taxa de retorno média 

para um ano de escolaridade adicional situa-se próxima dos 7% o que sugere que as despesas em 

educação são um investimento privado rentável.  

Ainda em relação ao mercado de trabalho, e para além dos retornos à educação, também a 

empregabilidade tem sido uma das questões de investigação. Em Portugal verificou-se a massificação 

do ensino superior o que levou à dúvida sobre a capacidade do país empregar a maioria dos indivíduos 

com mais formação. De acordo com Teixeira et al. (2004) a taxa de desemprego dos diplomados do 

ensino superior apresentou realmente um crescimento entre 1981 e 1991 passando de 1% para 4%. 

Os mesmos autores afirmam ainda que durante a década de 90 esta taxa apresentou bastante 
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estabilidade o que não aconteceu nos anos mais recentes devido à crise económica e financeira que 

Portugal atravessa. Contudo, o crescimento desta taxa não ficou a dever-se a uma diminuição da 

procura deste tipo de mão de obra, como seria de esperar numa analise superficial da questão, mas 

sim da coexistência de elevadas taxas de criação e destruição de emprego (Cardoso e Ferreira, 2009). 

Assim, em Portugal a mão de obra qualificada ao nível do superior apresenta as taxas de desemprego 

mais baixas do seu grupo etário e menos dificuldade em encontrar um novo emprego (Teixeira et al., 

2014).  

Na análise macroeconómica esta é uma análise bastante pertinente no caso português uma 

vez que o país viveu uma década de estagnação e falta de convergência em relação à União Europeia 

sendo necessário perceber a importância da educação na recuperação e sustentação das taxas de 

crescimento portuguesas (Teixeira et al., 2014). 

A generalidade dos estudos sobre o caso português revela um impacto positivo da educação 

e formação para o desempenho macroeconómico do país uma vez que contribui para os ganhos de 

produtividade. Exemplo disso é o contributo de Duarte e Simões (2002) ao afirmaram que a educação 

foi fundamental para a convergência da economia portuguesa em relação à União Europeia, no período 

entre 1965 e 1995, em termos de PIB real por trabalhador. Também Pereira e St. Aubyn (2009) 

afirmam que a qualificação da população portuguesa teve um efeito muito significativo no crescimento 

da riqueza e na produtividade. Posteriormente, Teixeira e Fortuna em (2010) analisaram o efeito da 

educação sobre a produtividade agregada e concluíram que o nível de escolaridade da população 

portuguesa era realmente importante para aumentar a produtividade total dos fatores. 

 

4. Trabalho empírico  

4.1 Dados  

A base de dados utilizada neste trabalho abrange todos os municípios de Portugal Continental 

(278), para o período entre 2007 e 2012. A análise apenas será realizada para os municípios de 

Portugal Continental uma vez que nas Regiões Autónomas as autarquias não possuem competências 

no domínio da educação conforme já foi referido anteriormente.   

Os dados recolhidos contém informação sobre as características das escolas e 

socioeconómicas dos municípios. Como fonte dos dados destacam-se a base de dados Sales Index da 
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Marketest, o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Portal Autárquico e a Direcção-Geral das 

Autarquias Locais (DGAL).  

Com o objetivo de obter informação sobre as despesas com atividades extra curriculares, 

transporte, refeições e pessoal não docente efetuadas pelos municípios foi enviado um inquérito15 às 

278 autarquias solicitando essa mesma informação. Contudo, as respostas ao inquérito foram 

extramente reduzidas devido ao facto de muitos municípios portugueses ainda não possuírem uma 

contabilidade de custos e a disponibilidade para recolher os dados ser limitada. Esta situação obrigou 

a que fosse solicitado à DGAL a parte do Fundo Social Municipal gasto nos referidos itens e que será 

utilizada como proxy para a despesa que realmente ocorreu.  

Assim, as variáveis taxa de retenção e desistência no 1º ciclo do ensino básico, número de 

alunos matriculados no 1º ciclo, número de docentes do 1º ciclo, número de estabelecimentos 

públicos do 1º ciclo, número de estabelecimentos de ensino do 1º ciclo, população total, população 

com 65 ou mais anos, população até aos 14 anos, densidade populacional e o número de 

desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) foram obtidas 

através do Sales Index. Já os dados sobre o número de alunos por computador com ligação à internet, 

ganho médio mensal, a taxa de criminalidade, o número de cidades por município e o Índice de Preços 

no Consumidor (IPC) foram obtidos através do INE. Por sua vez, o investimento em escolas foi retirado 

do Portal Autárquico. Já a parte do Fundo social Municipal gasto com refeições, transporte escolar, 

despesas com atividades extra curriculares (AEC’S) e pessoal não docente foram obtidos através da 

DGAL mediante pedido por e-mail. Contudo, é importante referir que os valores disponibilizados para 

o ano 2008 e 2009 correspondem à despesa com os três ciclos de ensino16.  

 

4.1.1 Descrição das variáveis  

Uma das hipóteses para medir o desempenho dos alunos seria usar como variável dependente 

os resultados dos exames nacionais do 4º ano. Contudo, e uma vez que estes apenas foram 

implementados no ano letivo 2012/2013, o horizonte temporal seria bastante reduzido. Neste sentido, 

                                                           
15 Ver inquérito na tabela 14 disponibilizada em anexo.  
16 Impossibilidade da DGAL facultar a informação desagregada para os anos em questão.  
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será utilizada como variável dependente a taxa de retenção e desistência no 1º ciclo do ensino básico 

por município 𝑖 sendo esta calculada da seguinte forma: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛çã𝑜𝑖,𝑡 =
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 1º𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 100 

Conforme demonstra a fórmula anterior a unidade de medida da variável de dependente é a 

percentagem.  

As variáveis utilizadas para explicar a taxa de retenção e, consequentemente, o desempenho 

escolar dos alunos do 1º ciclo podem ser divididas em dois grupos:  

 

Dados sobre as características das escolas do concelho:  

- 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠: peso das escolas públicas do 1º ciclo no total das 

escolas do 1º ciclo. Esta variável é calculada através da seguinte divisão: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑐 𝑃𝑢𝑏 =
𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 1º 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 100 

 

A unidade de medida da varável é a percentagem.  

- 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟: calculado através da divisão entre o número de 

alunos matriculados no 1º ciclo e o número de docentes do 1º ciclo. Este rácio é utilizado 

como proxy para o tamanho das turmas. 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜 1º𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓 𝑑 1º𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

 

- 𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 à 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡: média de alunos matriculados no 

1ºciclo do ensino básico por computador com ligação à internet. A variável é calculada através 

da seguinte fórmula:  

 

𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 =
𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 1º𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

𝐶𝑜𝑚𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
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Dados sobre as características socioeconómicas do concelho:  

- 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: consiste na relação entre o número de habitantes de uma área 

territorial e a superfície desse território, isto é, está relacionada com a intensidade de 

povoamento. Esta variável está expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado 

e é utilizada como variável proxy para a taxa de urbanização. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠_𝑝𝑜𝑝 =
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑘𝑚2)
 

 

- 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙: variável que corresponde ao ganho médio dos trabalhadores por 

conta de outrem. Esta variável é utilizada como proxy para a situação económica do concelho 

e tem como unidade de medida o euro. É ainda importante referir que esta variável foi 

deflacionada através da divisão pelo Índice de Preços no Consumo (IPC)17. 

 

𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐼𝑃𝐶2012
 

 

- 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒: variável que representa a taxa de criminalidade por concelho 

sendo utilizada como proxy para a influência dos fatores sociais. Esta variável é calculada 

através da seguinte fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 
∗ 1000 

 A unidade de medida da variável é a permilagem.  

- 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜: variável utilizada como proxy para a taxa de desemprego 

por concelho. A taxa de desemprego é calculada através da seguinte fórmula:  

 

                                                           
17 O IPC utilizado tem como ano base 2012. No ano base o IPC é igual a 100.  
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𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎18
∗ 100 

 

Contudo, a taxa de desemprego ao nível do concelho apenas se encontra disponível para o 

ano 2011. No sentido de ultrapassar esta limitação, no presente trabalho procedeu-se à 

divisão entre o número de desempregados inscritos no IEFP e uma proxy da população ativa 

por concelho. A proxy da população ativa, utilizada uma vez que também esta não existe por 

municípios para os anos pretendidos, foi obtida retirando à população total do concelho a 

população com 65 ou mais anos e a população com idades até aos 14 anos. Desta forma, foi 

calculada a Incidência de desemprego através da seguinte fórmula: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐼𝐸𝐹𝑃

(𝑃𝑜𝑝 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑝 ≥ 65 − 𝑃𝑜𝑝 ≤ 14 𝑎𝑛𝑜𝑠)
∗ 100 

 

A unidade de medida da Incidência de desemprego é a percentagem.  

- 𝐶𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: número de cidades existentes no município.  

- 𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐼𝑛𝑣 𝑒𝑚 𝐸𝑠𝑐 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜: rácio que resulta da divisão entre a média do 

investimento em escolas dos últimos três anos depreciado a uma taxa de 30% ao ano, e 

utilizado como proxy para a média do investimento em escolas do 1ºciclo do ensino básico, e 

o número de alunos matriculados no 1º ciclo do ensino básico. Assim, este rácio corresponde 

à média do investimento em escolas por aluno no concelho.  

- 𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝐴𝐸𝐶′𝑆 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜: corresponde à parte do Fundo Social Municipal gasto pelo 

município em atividades extra curriculares por aluno. Esta variável é usada como proxy para 

os gastos com atividades extra curriculares por aluno.  

- 𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝑅𝑒𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜: parte do Fundo Social Municipal gasto por aluno com os 

serviços de refeições. Também esta variável é utilizada como proxy da despesa com refeições 

por aluno.  

                                                           
18 Como população ativa compreende-se a mão de obra disponível para trabalhar incluindo, então, os trabalhadores empregados e desempregados. 
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- 𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜: valor do Fundo Social Municipal gasto por aluno com os 

transportes. Esta variável é utilizada como variável proxy para a despesa por aluno com os 

transportes do 1ºciclo.  

- 𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝑝𝑒𝑠𝑠  𝑛𝑎𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜: valor que corresponde à parte do Fundo 

Social Municipal que é gasto com a remuneração do pessoal não docente por aluno. Esta 

variável é utilizada como proxy para as despesas com o pessoal não docente do 1º ciclo por 

aluno.  

As variáveis Média do Inv em Esc por aluno, Desp com AEC’S por aluno, Desp com Ref por aluno, 

Despesas com transp por aluno e Desp com pess não docente por aluno têm como unidade de 

medida milhares de euros. É ainda importante referir que, antes da divisão pelo número de alunos 

do 1ºciclo, as variáveis financeiras referidas anteriormente foram deflacionadas19 passando assim 

de valores nominais a reais.  

 

4.1.2 Estatística descritiva  

As figuras 3 e 4, que se encontram disponibilizadas em anexo, apresentam a distribuição da 

Taxa de Retenção, variável dependente, nos municípios de Portugal Continental para o ano 2007 e 

2012.  

Para além das figuras referidas é também pertinente analisar, de forma detalhada, as tabelas 

da estatística descritiva das variáveis presentes na base de dados20. Assim, as tabelas 5 e 6 

apresentam a estatística descritiva para o ano 2007 e 2012. A apresentação de duas tabelas, com o 

primeiro e último ano do período de análise, prende-se com a importância de compreender a forma 

como as variáveis em questão evoluíram durante o horizonte temporal analisado. 

 

 

 

 

                                                           
19 Para obter as variáveis deflacionadas procedeu-se à divisão das mesmas pelo IPC.  
20 Também disponível em anexo, na tabela 15, a estatística descritiva global. 
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Tabela 5 - Estatística descritiva para o ano 2007 

VARIÁVEIS N média p50 p90 d.p min max 

Taxa de Retenção ( x 100) 278 3.7 3.1 7.0 2.4 0 16.0 
Alunos do 1ºciclo 278 1,690 641.5 3,913 2,898 68 28,297 

Prof do 1ºciclo 278 116.1 52.5 265 182 5 1,824 
Número de Alunos por Prof 278 12.9 13.2 16.3 2.6 4.9 19 

Estab Ens Pub 278 19.7 12.5 44 19.7 1 105 

Estab do 1ºciclo 278 21.5 13.5 51 24.4 1 208 
Percentagem de Esc Pub ( x 100) 278 96.6 100 100 7.8 44.7 100 
Alunos por Comp com Internet 278 13.7 11.9 21.9 7.7 2.1 59.7 

        
População Total 278 36,128 16,007 79,074 57,980 1,875 552,118 

População com 65 ou mais anos  278 6,486 3,446 13,647 10,714 474 138,586 
População até aos 14anos 278 5,571 2,203 13,276 8,997 234 69,663 
População Ativa 278 24,071 10,147 54,918 39,056 1,167 343,869 
Total de desempregados 278 1,358 525.5 3,424 2,356 38 19,350 

Incidência de desemprego ( x 100) 278 5.5 5.2 8.4 1.9 2.1 12.9 
        

Densidade Populacional 278 312.7 74.0 666.0 850.0 5.540 7,292 
Ganho médio mensal (Euros) 278 852.3 819.4 1,031 153.5 656.9 1,750 
Taxa de criminalidade ( x 1000) 278 29.5 27.9 43.7 13.6 6.9 156.4 

Cidades 278 0.5 0.0 1.0 0.7 0.0 4.0 
        

Média do Inv em Esc (Milhares de euros) 274 734.8 325.3 1,799 1,093 0 7,670 
Média do Inv em Escolas por aluno 274 0.746 0.439 1.675 0.972 0 6.160 
        

Desp com AEC (Milhares de euros) 278 125.5 13.95 333.7 334.9 0 3,901 

Desp com AEC’S por aluno 278 0.0782 0.0167 0.241 0.111 0 0.748 
        

Desp com Refeições (Milhares de euros) 278 237.6 91.75 520.6 470.6 0 4,075 
Desp com Ref por aluno 278 0.156 0.133 0.280 0.131 0 1.603 
        

Desp com Transportes (Milhares de euros) 278 126.5 52.21 272.5 293.9 0 3,760 
Desp com Transp por aluno  278 0.173 0.0894 0.442 0.230 0 1.423 

        
Desp com Pessoal não docente (Milhares de 
euros) 

278 91.49 22.82 185.8 280.0 0 3,747 

Desp com Pess não docente por aluno 278 0.0924 0.0354 0.250 0.142 0 0.991 
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Tabela 6 - Estatística descritiva para o ano 2012 

VARIÁVEIS N média p50 p90 d.p min max 

Taxa de Retenção ( x 100) 278 5.1 4.6 8.4 2.5 0 17.8 
Alunos do 1ºciclo 278 1,494 565 3,647 2,644 55 27,039 

Prof do 1ºciclo 278 99.0 42.0 234 165.2 4 1,756 

Número de Alunos por Prof 278 13.8 13.9 16.8 2.4 6.3 19.6 

Estab Ens Pub 278 14.2 7.5 35 17.1 1 101 

Estab do 1ºciclo 278 16.1 8 40 22.2 1 197 

Percentagem de Esc Pub ( x 100) 278 95.5 100 100 8.9 47.2 100 

Alunos por Comp com Internet 278 6.8 5.8 10.3 5.8 1.1 72.7 

        

População Total 278 35,887 15,447 79,808 57,538 1,782 524,282 

População com 65 ou mais anos  278 7,058 3,517 14,029 11,701 406 142,365 

População até aos 14anos 278 5,268 1,979 12,624 8,823 179 72,001 

População Ativa 278 23,562 9,571 55,000 37,687 1,137 309,916 

Total de desempregados 278 2,430 913.5 5,747 4,110 89 33,349 

Incidência de desemprego ( x 100) 278 9.8 9.6 13.1 2.4 5.0 17.4 

        

Densidade Populacional 278 309.6 69.2 555.1 857.3 4.7 7,384 

Ganho medio mensal (Euros) 278 886.3 846.6 1,059 164.7 683.5 1,883 

Taxa de criminalidade ( x 1000) 278 33.7 32.4 48.1 11.6 11.7 97.6 

Cidades 278 0.5 0 1 0.7 0 4 

        

Média do Inv em Esc (Milhares de euros) 278 2,276 1,166 6,065 3,215 0 22,197 

Média do Inv em Escolas por aluno  278 2.463 1.594 6.025 2.967 0 26.84 

        

Desp com AEC (Milhares de euros) 278 104.5 6.478 249.9 269.5 0 2,104 

Desp com AEC’S por aluno  278 0.0887 0.0071 0.255 0.132 0 0.950 

        

Desp com Refeições (Milhares de euros) 278 289.4 97.16 670 540.8 0 4,005 

Desp com Ref por aluno  278 0.201 0.190 0.329 0.100 0 0.645 

        

Desp com Transportes (Milhares de euros) 278 148.3 64.64 385.0 248.2 0 2,156 

Desp com Transp por aluno  278 0.231 0.112 0.594 0.330 0 2.449 

        

Desp com Pessoal não docente (Milhares de 

euros) 

278 267.9 52.42 587.8 859.4 0 10,459 

Desp com Pess não docente por aluno  278 0.232 0.126 0.585 0.320 0 2.675 
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De acordo com as tabelas anteriormente apresentadas, e quanto à variável taxa de 

retenção, que corresponde à variável dependente, esta apresenta uma média de 3.7% por 

município no ano 2007 e 5.1% por município no ano 2012. Assim, é possível concluir que entre 

os anos referidos existiu um aumento de 1.4 pontos percentuais. Já em relação ao desvio padrão 

as tabelas demonstram que este permaneceu relativamente estável no período referido. É ainda 

possível verificar através das tabelas que existe uma enorme variabilidade entre os concelhos 

embora a média esconda esta questão. Ainda em relação a esta variável, o percentil 50 indica 

que, para o ano 2007, 50% dos municípios apresentam uma taxa de retenção igual ou inferior a 

3.1%. Enquanto para o ano 2012, 50% dos municípios apresentam uma taxa de retenção igual ou 

inferior a 4.6%. Esta variável apresenta como mínimo 0% o que significa que existem municípios 

onde não existiram retenções. Em 2007 tal verificou-se nos municípios de Alcoutim, Castelo de 

Vide, Chamusca, Golegã, Manteigas, Penedono e Sernancelhe. Por sua vez, em 2012 apenas o 

município de Arrouches apresentou uma taxa de retenção de 0%. Assim, conclui-se que os 

municípios com taxa de retenção de 0% são municípios com um reduzido número de alunos.  

Já em relação ao número de alunos por professor verifica-se que existiam em média cerca 

de 13 alunos por professor nos municípios de Portugal Continental no ano 2007. Já em 2012, 

existiam em média cerca de 14 alunos por professor. Assim, conclui-se que no período entre 2007 

e 2012 existiu um ligeiro aumento neste rácio. Já em relação ao desvio padrão, e para os anos 

referidos anteriormente, verificou-se uma diminuição. Por sua vez, através do percentil 50 conclui-

se que para o ano 2007 50% dos municípios apresentam um rácio alunos por professor igual ou 

inferior a 13 alunos por professor enquanto para o ano 2012 se observa que 50% dos municípios 

apresentam um rácio alunos por professor igual ou inferior a 14.  

A variável percentagem de escolas públicas apresenta, para o ano 2007, uma média de 

96,5%. Já no ano 2012 existiam em média cerca de 95,5% escolas públicas nos municípios de 

Portugal Continental. Desta forma, entre os anos referidos existiu uma ligeira diminuição da 

percentagem de escolas públicas nos concelhos sendo visível que a maioria das escolas dos 

concelhos são escolas públicas.  

Analisando agora a variável Alunos por Computador com ligação à internet verifica-se uma 

diminuição da média no período referido e que passou de 12,9 para 6,8 alunos por computador 

o que em parte pode ser justificado pela diminuição do número de alunos matriculados no 1º 

ciclo. Através da comparação entre o percentil 50 e 90 verifica-se que existe uma grande 
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variabilidade entre os municípios demonstrando ainda a tabela 5 que essa mesma variabilidade 

diminuiu no ano 2012.  

Através da divisão entre as variáveis total de desempregados e população ativa foi obtida 

a variável Incidência de desemprego. Assim, em 2007 a média da Incidência de desemprego por 

concelho era de 5,5% enquanto em 2012 se situava nos 9,8%. Tal como seria de esperar verificou-

se um aumento entre os anos referidos devido à crise económica e financeira que afetou Portugal. 

Já em relação ao desvio padrão em 2007 representava cerca de 19% da média enquanto em 2012 

representava 24% da média. Através das tabelas é ainda possível verificar que existe uma 

variabilidade significativa entre concelhos. 

Em relação à densidade populacional, esta variável apresenta uma média de 312,7 e 

309,6 indivíduos por quilómetro quadrado em 2007 e 2012, respetivamente. Assim, conclui-se 

que existiu uma variação de – 2,9 habitantes por quilómetro quadrado entre os anos referidos. 

Também aqui existe uma grande dispersão entre o mínimo e o máximo demonstrando que existe 

uma grande variabilidade entre os municípios de Portugal Continental no que à densidade 

populacional diz respeito.  

Analisando agora a variável ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, 

verifica-se que no ano 2007 o ganho médio mensal por município era de cerca de 852€. Já em 

2012 o ganho médio mensal apresentava uma média de 886€. Assim, conclui-se que no período 

referido existiu um aumento de 34€ no ganho médio mensal. Já em relação ao percentil 50, este 

indica que no ano 2007 50% dos municípios apresentavam um ganho médio mensal igual ou 

inferior a 819€. Por sua vez, para o ano 2012 o mesmo percentil indica que 50% dos municípios 

apresentam um ganho médio mensal igual ou inferior a 847€. Comparando ainda o percentil 50 

e 90 é possível concluir que a variável em questão não apresenta grande variabilidade entre 

municípios.  

Em relação à variável taxa de criminalidade, verifica-se que entre 2007 e 2012 existiu um 

aumento na média que passou de 29,5 para 33,7. Este aumento pode ser justificado pela crise 

económica e o aumento da taxa de desemprego. Ainda assim, e apesar do aumento da média o 

desvio padrão diminuiu cerca de 1,9 pontos percentuais. Desta forma, as tabelas parecem 

demonstrar que a variabilidade entre concelhos diminui entre o período referido.  

A variável número de cidades demostra que em média os municípios de Portugal 

Continental possuem 0,5 cidades não existindo qualquer variação entre o período de 2007 e 2012. 

Já o percentil 50 e 90 indicam que não existe muita variabilidade no que toca ao número de 
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cidades nos municípios de Portugal Continental. Além disso, a tabela demonstra ainda que existem 

municípios que não possuem qualquer cidade.  

Através da divisão entre a média do investimento em escolas e o número de alunos 

matriculados no 1º ciclo obtém-se a média do investimento em escolas por aluno. Analisando o 

referido rácio verifica-se que no período referido existiu um aumento bastante significativo da média 

do investimento em escolas por aluno. Dado que se utiliza o investimento em escolas como proxy 

do investimento em escolas do 1º ciclo este forte aumento pode ser justificado pelo projeto Parque 

Escolar. Já o desvio padrão também aumentou o que é justificado pelo aumento do máximo. 

Através dos percentis é ainda possível verificar existe uma grande variabilidade entre concelhos 

escondida pela média.  

Todas as variáveis financeiras relacionadas com as competências das autarquias, como é 

o caso do gasto com atividades extra curriculares, refeições, transportes e pessoal não docente 

por aluno apresentam um aumento da média no período referido. Este facto pode ser justificado 

pelo aumento das competências das autarquias no domínio da educação. Além deste aumento 

também parece unânime que existe uma grande variabilidade entre os municípios no que toca às 

variáveis em questão.  

 

4.2 Análise econométrica  

O presente trabalho visa compreender se as variáveis relacionadas com as competências 

dos municípios na área da educação influenciam o desempenho dos alunos. Assim, após a revisão 

de literatura e identificadas as variáveis de interesse o modelo empírico pode ser descrito pela 

seguinte equação:  

𝑇𝑎𝑥𝑎_𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜𝑖,𝑡 = 𝜇 +  𝛽 𝑋′𝑖,𝑡 +  𝛾 𝑍′𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 +  𝜀𝑖,𝑡    𝑖 = 1, … , 278  𝑡

= 2007 𝑎 2012 

Onde 𝑖 corresponde aos municípios de Portugal Continental e 𝑡 corresponde aos anos. Já a 

𝑡𝑎𝑥𝑎_𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜𝑖,𝑡 corresponde à variável dependente, 𝑋𝑖,𝑡 corresponde ao vetor de variáveis que 

contém as características das escolas do concelho, 𝑍𝑖,𝑡 corresponde ao vetor que contém as 

características socioeconómicas do concelho. Por sua vez, 𝜇 é o parâmetro e 𝛽 𝑒 𝛾  são vetores 
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de parâmetros a ser estimados, 𝛼𝑖 é o efeito individual associado ao município21 𝑖 e 𝜀𝑖,𝑡 

corresponde ao termo de erro.  

O modelo acima descrito pode ser estimado através do Ordinary Least Squares (OLS) 

assumindo que os efeitos específicos são fixos ou aleatórios.  

  Numa primeira instância, procede-se a uma análise a partir do modelo OLS. Contudo, há 

que ter em consideração os pressupostos subjacentes e dos quais se destacam: 

- Homocedasticidade ou igual variância de 𝒖𝒊 - dado o valor de X, a variância de 𝑢𝑖 é a 

mesma para todas as observações, isto é, 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑖𝑡|𝑋𝑖)= 𝜎2 sendo 𝑢𝑖𝑡 o termo de erro 

compósito. 

- Não há correlação entre os termos de perturbação - dados quaisquer dois valores de 𝑋, a 

correlação entre quaisquer termos de perturbação 𝑢𝑖,𝑡 e 𝑢𝑖,𝑡+𝑠 é zero, ou seja, 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖,𝑡, 𝑢𝑖,𝑡+𝑠|𝑋𝑖 ) = 0    ∀ 𝑠 ≠ 0. Para além disso, assume-se que 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖,𝑡, 𝑢𝑖,𝑡−1) = 0, ou seja, não há correlação temporal, ou autocorrelação.  

- Não existe endogeneidade - Não há correlação entre alguma das variáveis explicativas e o 

termo de erro, isto é, 𝐶𝑜𝑣(𝑥𝑗 , 𝑢𝑖𝑡) = 0. 

É ainda importante referir que caso os pressuposto de homocedasticidade e ausência de 

correlação entre os termos de perturbação não se verifiquem, e apesar dos estimadores serem 

consistentes, as estimativas dos erros-padrão deixam de ser verdadeiras o que coloca em causa 

toda a inferência estatística.  

A tabela 7 apresenta as principais regressões dos modelos de dados em painel. Depois 

de estimada a regressão por OLS, apresentada na coluna 1 da respetiva tabela, e dados os 

pressupostos acima mencionados, é necessário então realizar alguns testes, nomeadamente o 

teste de heterocedasticidade e de autocorrelação. Aplicados os testes, e em relação à 

heterocedasticidade, com um p-valor de 0.000 rejeita-se a hipótese nula de homocedasticidade. 

Já em relação à autocorrelação, o teste aplicado apresenta um p-valor de 0.2177 pelo que não se 

rejeita a hipótese nula. Uma vez que apenas existe heterocedasticidade é utilizada a opção robust 

para corrigir o problema.  

Na coluna 2, da tabela 7, verifica-se que introdução do comando robust conduziu à perda 

de significância estatística da variável Número de alunos por professor. Todas as outras variáveis 

não apresentam alterações. Desta forma, verifica-se que um aumento da Percentagem de Escolas 

                                                           
21 Também designada por heterogeneidade não-observada, isto é, fatores que influenciam a variável dependente mas não são observáveis ou 
mensuráveis.  
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Públicas, da Taxa de criminalidade, da Incidência de desemprego e da Despesa com Pessoal Não 

Docente por aluno conduz a um aumento da Taxa de Retenção enquanto um aumento das 

Despesas com Refeições por aluno diminui a Taxa de retenção.  

Ao modelo estimado na coluna 2, da tabela 7, foi aplicado o teste variance inflation factor 

(VIF). Este teste pretende verificar se a variância se encontra inflacionada uma vez que os erros-

padrão dos coeficientes são inflacionados na presença de colinearidade. Assim, um VIF superior 

a 10 é sinal de existência de colinearidade. Analisando os resultados obtidos, e que se encontram 

disponíveis na tabela 16 em anexo, nenhuma variável ultrapassou esse limite pelo que não 

apresentam este tipo de problema. Este resultado era, aliás, esperado devido à inexistência de 

efeitos específicos no OLS.  

Através do modelo OLS anterior foi também avaliada a relevância das time dummies. Dado 

o p-valor de 0.000 rejeita-se a hipótese nula de ausência de efeitos agregados ao longo do tempo 

pelo que as time dummies são relevantes sendo necessário utiliza-las nas próximas fases da 

análise. Aplicando as time dummies ao OLS inicial verifica-se que as variáveis Alunos por 

computador e Incidência de desemprego deixam de ser estatisticamente significativas. Contudo, 

e contrariamente à da perda de significância estatística das variáveis referidas anteriormente, a 

variável Densidade populacional apresenta significância estatística na coluna 3 da tabela 7.  

O OLS é suficiente para estimar o modelo quando todas as variáveis são observadas mas 

o modelo Random Effects (RE) é mais eficiente para estimar os coeficientes. Isto porque apesar 

de o OLS produzir estimativas consistentes para 𝜇, 𝛽 𝑒 𝛾 os erros-padrão não estão corretos. 

Desta forma, e explorando a matriz de variâncias-covariâncias dos termos de erro, podem usar-se 

estimadores mais eficientes. Este resultado mais eficiente fica a dever-se ao facto de o estimador 

ser uma combinação ótima entre os estimadores de fixed-effects (FE) e between-effects (BE). 

Assim, será necessário testar se há presença de efeitos específicos. 

Com o objetivo de desvendar se existem efeitos específicos, fixos ou aleatórios, pode 

implementar-se o Least Square Dummy Variables (LSDV). Assim, pretende-se testar se existe 

heterogeneidade individual (𝛼𝑖) que afeta as restantes variáveis. Uma vez que no modelo LSDV 

existe uma categoria excluída a Hipótese Nula é formulada com todas as dummies iguais a zero. 

Desta forma temos que:  

𝐻0 ∶  𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑠ã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑖𝑠 𝑎 𝑧𝑒𝑟𝑜 

𝐻1 ∶  𝐻0 𝑛ã𝑜 é 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎  
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Outra forma de verificar se existem efeitos específicos é através da implementação do 

modelo Fixed Effects (fe)22 tendo como base as seguintes hipóteses: 

𝐻0 ∶  𝛼2 = ⋯ = 0 

𝐻1 ∶  𝐻0 𝑛ã𝑜 é 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 

O objetivo é, então, testar se não existem diferenças entre os municípios. Dado o p-valor 

de 0.000 rejeita-se a hipótese nula pelo que existem efeitos específicos estando o OLS inicial 

errado.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Tal como ocorreu no modelo OLS também no modelo de Efeitos Fixos foi analisada a relevância das time dummies concluindo-se, também aqui, 

que estas são relevantes.  
23 Também o teste F do modelo LSDV nos leva a concluir que existem efeitos específicos. Uma vez que os resultados do modelo LSDV e do modelo 

de Efeitos Fixos são iguais, dado que os métodos são implementados com o mesmo objetivo variando apenas em alguns aspetos, o modelo LSDV 

não é apresentado na tabela 7. 
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Tabela 7: Principais regressões nos modelos de dados em painel 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIÁVEIS OLS OLS  OLS FE 
  Robust Time Time 
     
Percentagem de Esc Pub 0.0397*** 0.0397*** 0.0425*** 0.0163 
 (0.0133) (0.0073) (0.0071) (0.0157) 
Num de alunos por prof 0.0641* 0.0641 0.0201 0.2116** 
 (0.0343) (0.0495) (0.0462) (0.0959) 
Alunos por Comp com Internet 0.0259** 0.0259** 0.0167 0.0264 
 (0.0120) (0.0105) (0.0183) (0.0167) 
Densidade populacional 0.0001 0.0001 0.0001** 0.0003 
 (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0006) 
Ganho médio mensal -0.0000 -0.0000 -0.0002 0.0018 
 (0.0006) (0.0005) (0.0005) (0.0026) 
Taxa de criminalidade 0.0150** 0.0150** 0.0164*** 0.0212* 
 (0.0064) (0.0065) (0.0063) (0.0121) 
Incidência de desemprego 0.1474*** 0.1474*** 0.0418 0.0045 
 (0.0292) (0.0321) (0.0391) (0.0566) 
Média do Inv em Escolas por aluno 0.0415 0.0415 -0.0095 -0.0295 
 (0.0317) (0.0437) (0.0447) (0.0425) 
Desp com AEC'S por aluno -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0007 
 (0.0006) (0.0005) (0.0004) (0.0007) 
Desp com Pessoal N Docente por aluno 0.0005** 0.0005* 0.0006* 0.0001 
 (0.0002) (0.0003) (0.0003) (0.0004) 
Desp com Ref por aluno -0.0014** -0.0014*** -0.0016*** 0.0007 
 (0.0006) (0.0005) (0.0005) (0.0005) 
Desp com Transp por aluno 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0006* 
 (0.0002) (0.0002) (0.0002) (0.0003) 
     
R-quadrado  0.0444 0.0444 0.0807  
RMSE 2.940 2.940 2.888 2.264 
LogLikelihood -4139 -4139 -4107 -3703 
AIC 8304.6 8304.6 8250.3 7439.6 
BIC 8375.0 8375.0 8347.8 7531.6 

Notas: Níveis de significância:   *** p<0.01     ** p<0.05     * p<0.1. Na coluna 1 estão presentes 

dentro de parênteses os erros padrão. Na coluna 2, 3 e 4 estão presentes dentro de parênteses 

os erros padrão robustos. Todas as regressões possuem 1660 observações e informação para 

278 municípios.  

 

Ao modelo de efeitos fixos, apresentado na tabela 7, foi também implementado o teste 

VIF24. Contudo, e ao contrário do que se verificou no modelo estimado pelo OLS existem variáveis 

                                                           
24 Ver os resultados do teste de VIF na tabela 17 disponibilizada em anexo.  
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com um valor superior a 10. Exemplo disso é o caso da Percentagem de Escolas Públicas, 

Densidade Populacional, Ganho médio mensal e Incidência de desemprego.  

Começando por analisar a variável Densidade populacional, esta é calculada através da 

seguinte fórmula: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 (𝐾𝑀2)
 

Uma vez que o denominador corresponde à área do município é constante ao longo do tempo. Já 

o número de habitantes é calculado segundo os censos e entre a realização de censos é calculado 

por estimativas. Este facto contribui para que a variação dos dados sobre os habitantes seja 

bastante reduzida. Assim, o numerador sofre uma variação mínima e o denominador é constante. 

Análises adicionais permitem concluir que 90% dos municípios apresentam um desvio padrão 

inferior à média o que demonstra a variabilidade reduzida. Visto ser esta a variável que apresenta 

o maior valor no teste VIF será a primeira a ser eliminada.  

 O Ganho médio mensal é outra das variáveis que apresenta um valor bastante superior a 

10. Esta situação é justificada pelo facto de o Ganho medio mensal e a Incidência de desemprego 

serem duas variáveis económicas que estão fortemente relacionadas. Assim, a variável Ganho 

médio mensal será eliminada do modelo 2, apresentado na tabela 8, uma vez que apresenta um 

valor no teste VIF superior ao apresentado pela Incidência de desemprego.   

Também a variável Percentagem Escolas públicas apresenta um valor superior a 10 o que 

é justificado pela pequena variabilidade existente nesta variável. Análises adicionais ao teste VIF, 

permitiram concluir que em 65% dos municípios não existe variabilidade no que toca à 

Percentagem de Escolas Públicas no período em análise. Desta forma, a variável em questão será 

retirada conforme pode ser comprovado no modelo 4 da tabela 8.  

 Para terminar a análise da colinearidade é importante referir que apesar da variável 

Incidência de desemprego apresentar um valor de 11.06, e por isso superior ao valor de referência 

do teste VIF, não será eliminada uma vez que este é um valor muito próximo do limite e não é 

encontrada outra justificação teórica para esta ocorrência. 
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Tabela 8 - Resolução de problemas de colinearidade 

VARIÁVEIS  Modelo 1  Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Percentagem de Esc Pub 0.0163 0.0164 0.0149  
 (0.0157) (0.0156) (0.0156)  

Num de alunos por prof 0.2116** 0.2116** 0.2133** 0.2141** 
 (0.0959) (0.0958) (0.0971) (0.0971) 

Alunos por Comp com Internet 0.0264 0.0264 0.0251 0.0253 

 (0.0167) (0.0167) (0.0161) (0.0161) 

Densidade populacional 0.0003    

 (0.0006)    

Ganho médio mensal 0.0018 0.0017   

 (0.0026) (0.0026)   

Taxa de criminalidade 0.0212* 0.0212* 0.0213* 0.0215* 
 (0.0121) (0.0121) (0.0120) (0.0121) 

Incidência de desemprego 0.0045 0.0047 -0.0015 -0.0036 

 (0.0566) (0.0566) (0.0592) (0.0588) 

Média do Inv em Escolas por aluno -0.0295 -0.0295 -0.0279 -0.0279 

 (0.0425) (0.0425) (0.0431) (0.0431) 

Desp com AEC'S por aluno -0.0007 -0.0007 -0.0007 -0.0006 

 (0.0007) (0.0007) (0.0007) (0.0007) 

Desp com Pessoal N Docente por aluno 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

 (0.0004) (0.0004) (0.0003) (0.0003) 

Desp com Ref por aluno 0.0007 0.0007 0.0007 0.0007 

 (0.0005) (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

Desp com Transp por aluno 0.0006* 0.0006* 0.0006** 0.0006** 

 (0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.0003) 
     

RMSE 2.264 2.263 2.263 2.263 

LogLikelihood -3703 -3703 -3703 -3703 

AIC 7439.6 7437.6 7436.5 7434.7 
BIC 7531.6 7524.3 7517.7 7510.5 

Notas:  Níveis de significância:   *** p<0.01    ** p<0.05   * p<0.1. Erros padrão robustos dentro 

de parênteses. Regressões estimadas através do Modelo de Efeitos Fixos. Todas as regressões 

incluem time dummies. Todas as regressões possuem 1660 observações e informação para 278 

municípios.  

 

Quando existem efeitos específicos, ou heterogeneidade entre os municípios, é necessário 

verificar se esses efeitos estão correlacionados ou não com as variáveis explicativas. Isto porque 

o modelo de Efeitos Fixos consegue lidar com a endogeneidade enquanto o modelo de Efeitos 

Aleatórios não. Assim, para a realização do modelo de efeitos aleatórios é condição necessária 
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que a correlação destes efeitos específicos com as variáveis explicativas seja zero. Através do teste 

Hausman verificar-se-á se a condição explicada se verifica tendo o mesmo as seguintes hipóteses: 

𝐻0 ∶  𝛼𝑖 𝑒 𝑥𝑖𝑡 𝑛ã𝑜 𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐻1 ∶   𝑁ã𝑜 ℎá 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠 

Uma vez que o p-valor é de 0.0138 rejeita-se a hipótese nula validando o modelo de Efeitos 

Fixos. Desta forma, a partir deste momento apenas serão estimados modelos de Efeitos Fixos. 

Nesse mesmo modelo apenas as variáveis Número de alunos por professor, Taxa de criminalidade 

e Despesas com transportes por aluno apresentam significância estatística. Contudo, a variável 

Despesas com transportes por aluno apresenta um coeficiente positivo o que vai contra o 

esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

Tabela 9 - Modelo de Efeitos Fixos e Aleatórios 

VARIÁVEIS  FE RE 

Num de alunos por prof 0.2141** 0.0836 
 (0.0971) (0.0622) 

Alunos por Comp com Internet 0.0253 0.0236 
 (0.0161) (0.0167) 
Taxa de criminalidade 0.0215* 0.0096 
 (0.0121) (0.0087) 
Incidência de desemprego -0.0036 0.0387 

 (0.0588) (0.0436) 
Média do Inv em Escolas por aluno -0.0279 -0.0076 
 (0.0431) (0.0456) 
Desp com AEC'S por aluno -0.0006 -0.0006 
 (0.0007) (0.0005) 

Desp com Pessoal N Docente por aluno 0.0001 0.0004 
 (0.0003) (0.0004) 
Desp com Ref por aluno 0.0007 -0.0005 
 (0.0005) (0.0005) 
Desp com Transp por aluno 0.0006** 0.0003 

 (0.0003) (0.0003) 
   
RMSE 2.263 2.494 
LogLikelihood -3703  
rho  0.260 

AIC     7434.7  
BIC     7510.5  

Notas:  Níveis de significância:   *** p<0.01    ** p<0.05   * p<0.1. Erros padrão robustos dentro 

de parênteses. Todas as regressões incluem time dummies. As duas regressões apresentam 1660 

observações e informação para 278 municípios. 

 

 

Uma vez que a variável dependente utilizada nos modelos anteriores corresponde à Taxa 

de Retenção e, por isso, se encontra limitada no intervalo de 0 a 100 por cento pode ser 

implementada a seguinte transformação logística nessa mesma variável:  

𝐿𝑜𝑔 ( 
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜

100 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜
) 
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O objetivo desta transformação logística é evitar a possibilidade de se produzirem valores 

fora do intervalo25. Contudo, e tal como comprovam as tabelas das estatísticas descritivas, existem 

municípios onde a Taxa de Retenção assume o valor zero o que origina problemas na aplicação 

do logaritmo. Desta forma, e com o objetivo de ultrapassar o problema referido foi adicionado 1 à 

Taxa de Retenção. Assim, temos a seguinte variável dependente:  

𝐿𝑜𝑔 (
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜 + 1

100 − (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜 + 1)
) 

Dada a transformação logística aplicada à variável dependente a regressão passa, então, 

a ser descrita pela seguinte equação:  

𝐿𝑜𝑔 (
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜 + 1

100 − (𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛ç𝑎𝑜 + 1)
 )𝑖,𝑡 = 𝜇 +  𝛽 𝑋′𝑖,𝑡 +  𝛾 𝑍′𝑖,𝑡 + 𝛼𝑖 +  𝜀𝑖,𝑡 

Uma vez que o R-quadrado apenas pode ser utilizado na comparação de modelos quando 

não existem diferenças estruturais ou na variável dependente o mesmo não pode ser utilizado nos 

modelos apresentados na tabela 10. Isto porque as variáveis dependentes são diferentes. Neste 

sentido recorreu-se à utilização do Akaike Information Criterion (AIC) e Bayesian Information 

Criterion (BIC). O modelo estimado com a nova variável dependente, coluna 2 da tabela 10, 

apresenta um AIC e BIC inferior ao modelo estimado com a variável dependente inicial pelo que a 

nova variável dependente conduz a um resultado mais robusto. Neste sentido, os modelos 

seguintes utilizaram a variável dependente transformada.  

Analisando agora os resultados obtidos na coluna 2, da tabela 10, verifica-se que apenas 

as variáveis Número de alunos por professores, Taxa de criminalidade e Despesas com 

Transportes por aluno apresentam significam-se estatística. Contudo, é importante referir que as 

Despesas com Transportes por aluno apresentam também aqui um coeficiente positivo. 

Uma vez que a Taxa de Retenção é apurada por ano letivo26 e as variáveis financeiras 

relacionadas com as competências dos municípios dizem respeito ao ano civil27 será aplicado o 

primeiro desfasamento às referidas variáveis explicativas. O AIC e BIC desta regressão é mais 

baixo do que o AIC e BIC da regressão estimada na coluna 2 pelo que o modelo onde se aplica o 

1º desfasamento é mais robusto. Contudo, e apesar da maior robustez, na coluna 3 apenas a 

variável Número de alunos por professor apresenta significância estatística.  

                                                           
25 Ver Veiga (2013). 
26 O ano letivo inicia-se em Setembro e termina em Julho. 
27 O ano civil principia a 1 de Janeiro e termina a 31 de Dezembro. Assim, possui 365 ou 366 dias (se for ano bissexto).  
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Analisando o caso concreto da variável Despesas com Refeições por aluno 

conceptualmente será mais correto introduzir no modelo o seu quadrado. Isto porque à medida 

que os municípios aumentam a Despesa com Refeições por aluno os benefícios que se refletem 

na Taxa de Retenção são cada vez mais pequenos. Desta forma, a introdução do quadrado da 

variável em questão permite captar a concavidade da relação existente entre a Taxa de Retenção 

e a Despesa com Refeições por aluno. Os resultados desta regressão é apresentado na coluna 4. 

Analisando, novamente, o AIC e BIC e uma vez que os mesmos são inferiores aos apresentados 

pela regressão da coluna 3 este modelo é mais robusto. Dado que se inclui no modelo a variável 

Despesas com Refeições por aluno e Despesas com Refeições por aluno ao quadrado não é valido 

avaliar cada um dos termos em separado. Assim, é necessário recorrer a um teste de significância 

conjunta, isto é, a um teste F de modo a verificar se as Despesas com Refeições por aluno são 

significativas para explicar a variável dependente transformada. O teste F realizado tem as 

seguintes hipóteses:  

𝐻0 ∶  𝛽13 =  𝛽15 = 0 

𝐻1: 𝐻0 𝑛ã𝑜 é 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎  

Visto que o 𝐹𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 é de 15.99 e p-valor de 0.000 rejeita-se a hipótese nula. Desta forma, 

conclui-se que as variáveis relacionadas com as Despesas com Refeições por aluno são 

estatisticamente significativas na explicação da variável dependente transformada.  

 Uma vez que o modelo da coluna 4 utiliza a variável dependente transformada é 

necessário recorrer à seguinte derivada para interpretar os coeficientes:  

𝜕𝑌

𝜕𝑋
=  𝛽 ∗ 𝑌 ∗ (1 −

𝑌

100
) 

Onde 𝑌corresponde à média da Taxa de Retenção, apresentada na tabela 15 em anexo, e 𝛽 aos 

coeficientes.  

Utilizando a fórmula acima referida, estima-se que o aumento de 1 unidade no Número 

de alunos por prof aumenta a Taxa de Retenção em 0.0818%, ceteris paribus. Também o 

coeficiente da variável Despesas com Pessoal não docente por aluno apresenta sinal positivo pelo 

que um aumento de 1 milhar de euros aumenta a Taxa de Retenção em 0.4081%. Por fim, e em 

relação à variável Despesas com Refeições por aluno estima-se que um aumento de 1 milhar de 

euros diminua a Taxa de Retenção em 3.0606%. 

 



 
 

57 
 

Tabela 10 - Comparação de modelos com diferentes variáveis dependentes 

 (1) (2) (3) (4) 
VARIÁVEIS  FE FE FE FE 
Num de alunos por prof 0.2141** 0.0285*** 0.0210** 0.0208* 
 (0.0971) (0.0100) (0.0106) (0.0106) 
Alunos por Comp com Internet 0.0253 0.0035 0.0023 0.0022 
 (0.0161) (0.0029) (0.0036) (0.0036) 
Taxa de criminalidade 0.0215* 0.0053** 0.0034 0.0036 
 (0.0121) (0.0021) (0.0024) (0.0024) 
Incidência de desemprego -0.0036 -0.0025 -0.0054 -0.0036 
 (0.0588) (0.0114) (0.0144) (0.0145) 
Média do Inv em Escolas por aluno -0.0279 -0.0076   
 (0.0431) (0.0072)   
Desp com AEC'S por aluno -0.6423 -0.0898   
 (0.6918) (0.1194)   
Desp com Pessoal N Docente por aluno 0.1048 0.0253   
 (0.3488) (0.0521)   
Desp com Ref por aluno 0.7230 0.1672   
 (0.5452) (0.1327)   
Desp com Transp por aluno 0.5868** 0.1587**   
 (0.2974) (0.0715)   
Média do Inv em Escolas por aluno ( -1)   -0.0049 -0.0050 
   (0.0087) (0.0087) 
Desp com AEC'S por aluno ( -1)   0.0243 0.0289 
   (0.1112) (0.1134) 
Desp com Pessoal N Docente por aluno ( -1)   0.0957 0.1038* 
   (0.0630) (0.0601) 
Desp com Ref por aluno ( -1)   -0.2206 0.3196 
   (0.1844) (0.2420) 
Desp com Transp por aluno ( -1)   -0.0603 -0.0663 
   (0.0806) (0.0805) 
Desp com Ref por aluno ao quadrado (-1)    -0.5490*** 
    (0.1533) 
     
RMSE 2.263 0.331 0.312 0.311 
LogLikelihood -3703 -511.2 -343.4 -338.9 

AIC 7434.7 1050.4 712.8 705.8 

BIC 7510.5 1126.2 780.8 779.1 

Notas: Níveis de significância:   *** p<0.01    ** p<0.05   * p<0.1. Erros padrão robustos dentro 

de parênteses. O modelo da coluna 1 é estimado com a variável dependente inicial. A partir da 

coluna 2 todas as regressões são estimadas com a variável dependente transformada. Todas as 

regressões incluem time dummies. As regressões apresentadas nas duas primeiras colunas 

possuem 1660 observações enquanto as regressões apresentadas nas duas últimas apresentam 

1382 observações. Todas as regressões possuem informação para 278 municípios.  
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No sentido de ultrapassar a eliminação da variável Densidade populacional, a base de 

dados foi dividida em municípios sem cidades e com cidades. Assim, a tabela 11 apresenta os 

resultados desta estimação.  

 De acordo com a tabela, em municípios sem cidades as variáveis que influenciam a Taxa 

de retenção são o Número de alunos por professor e as Despesas com Refeições por aluno. Assim, 

estima-se que um aumento de 1 unidade no Número de alunos por professor aumente a Taxa de 

retenção em 0.1077%. Já a variável Despesas com Refeições por aluno apresenta um coeficiente 

negativo pelo que se estima que o aumento de 1 milhar de euros nas Despesas com Refeições 

por aluno diminua a Taxa de Retenção em 4.487%. Dado que os municípios sem cidades são 

municípios mais pobres e a alimentação é fundamental para o bom desempenho dos alunos 

parece existir evidência de que em municípios sem cidades investir em refeições reduz a Taxa de 

retenção.  

Analisando agora as variáveis estatisticamente significativas para os municípios com 

cidades, apenas a variável Despesas com Pessoal não docente apresenta significância estatística. 

Contudo, esta variável apresenta um coeficiente positivo pelo que se estima que o aumento de 1 

milhar de euros aumente a Taxa de Retenção em 0.6114%. Este resultado pode ser justificado 

pelo facto de o investimento em pessoal não docente não representar um investimento na 

qualidade da educação nem diretamente nos alunos ao contrário do que acontece com as 

despesas transportes, refeições e AEC’S.  

É ainda importante referir que a variável Número de alunos por professor apenas 

apresenta significância estatística nos municípios sem cidades o que pode ser justificado pela 

necessidade destes alunos terem maior proximidade com os professores uma vez que em casa, 

em muitos casos, os pais não possuem formação suficiente para os conseguir acompanhar e 

ajudar nas tarefas escolares. 
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Tabela 11 - Estimação por municípios sem cidades e com cidades 

VARIÁVEIS  Municípios sem 
cidades 

Municípios com 
cidades  

Num de alunos por prof 0.0274** -0.0036 
 (0.0132) (0.0134) 
Alunos por Comp com Internet 0.0018 0.0016 
 (0.0041) (0.0072) 
Taxa de criminalidade 0.0043 0.0001 
 (0.0035) (0.0025) 
Incidência de desemprego 0.0025 -0.0090 
 (0.0224) (0.0139) 
Média do Inv em Escolas por aluno ( -1) -0.0096 0.0146 
 (0.0097) (0.0106) 
Desp com AEC'S por aluno ( -1) 0.0689 -0.0421 
 (0.1518) (0.1525) 
Desp com Pessoal N Docente por aluno ( -1) 0.0553 0.1555*** 
 (0.0945) (0.0495) 
Desp com Ref por aluno ( -1) 0.5002* 0.8447 
 (0.2913) (0.5568) 
Despesas com Ref por aluno ao quadrado ( -1) -0.6342*** -2.2104 
 (0.1749) (1.4058) 
Desp com Transp por aluno ( -1) -0.0584 -0.0428 
 (0.0947) (0.1543) 
   
Observações 784 598 
Número de municípios 161 122 
RMSE 0.375 0.195 
LogLikelihood -334.9 135.6 
AIC 697.9 -243.2 
BIC 763.2 -181.7 

Notas: Níveis de significância:   *** p<0.01    ** p<0.05   * p<0.1. Erros padrão robustos dentro 

de parênteses. As regressões utilizam como variável dependente a variável transformada. Todas 

as regressões são estimadas através do modelo de Efeitos Fixos. Todas as regressões incluem 

time dummies.  
 

 Outra questão importante de analisar está relacionada com as variáveis que influenciam 

a Taxa de Retenção em municípios pobres e ricos. Isto porque é importante que as políticas 

públicas dos municípios tenham em consideração a situação económica do concelho. Assim, 

através da variável Ganho médio mensal a amostra foi partida por decis. A tabela 12, 

disponibilizada abaixo, apresenta os resultados das regressões estimadas.  

De acordo com a tabela, é possível verificar que em municípios pobres apenas as variáveis 

Despesas com AEC’S por aluno e Despesas com Transportes por aluno apresentam significância 
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estatística. Assim, estima-se que o aumento de 1 milhar de euros nas Despesas com AEC’S por 

aluno diminua a Taxa de Retenção em 6.998%. Já a variável Despesas com Transportes por aluno, 

perante um aumento de 1 milhar de euros, diminui a Taxa de Retenção em 1.9443%. Uma vez 

que em municípios pobres os pais possuem uma menor capacidade financeira para fornecer 

atividades extra curriculares aos filhos e, regra geral, são mais isolados parece existir evidência de 

que nestes municípios investir em AEC’S e transportes tem um impacto positivo no desempenho 

dos alunos.  

Já nos municípios ricos nenhuma das variáveis financeiras apresenta significância 

estatística. Este resultado pode ser justificado pela maior capacidade dos pais para investir na 

educação dos alunos. Já as variáveis Número de alunos por professor, Alunos por computador 

com Internet e Taxa de criminalidade apresentam significância estatística. Analisando o coeficiente 

do Número de alunos por professor este apresenta um valor negativo o que vai contra o valor 

esperado. O resultado negativo pode ser justificado pela correlação existente entre a variável Ganho 

médio mensal e Número de alunos por professor que apesar de baixa, assume o valor de 0.3337,é 

positiva. Desta forma, estando uma das variáveis omitidas do modelo, como é o caso do Ganho 

médio mensal, a que está presente capta parte desse efeito. Assim, o Número de alunos por 

professor está a captar parte do efeito do Ganho médio mensal. Já em relação à variável Alunos 

por Computador com Internet estima-se que o aumento de 1 unidade neste rácio aumente a Taxa 

de Retenção em 0.1167%. Este resultado era, aliás, esperado uma vez que a utilização excessiva 

dos computadores podem conduzir a um pior desempenho dos alunos dado que aumenta a 

distração. Por fim, e em relação à Taxa de Criminalidade um aumento de 1 unidade nos crimes 

por mil habitantes aumenta a Taxa de Retenção em 0.0589%.  
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Tabela 12 - Estimação por decis de rendimento 

VARIÁVEIS  Municípios pobres Municípios ricos 

Num de alunos por prof -0.0220 -0.0795** 
 (0.0466) (0.0306) 
Alunos por Comp com Internet -0.0227 0.0297** 
 (0.0148) (0.0117) 
Taxa de criminalidade -0.0090 0.0150** 
 (0.0162) (0.0071) 
Incidência de desemprego 0.0090 -0.0687 
 (0.0357) (0.0579) 
Média do Inv em Escolas por aluno ( -1) 0.0121 0.0152 
 (0.0300) (0.0143) 
Desp com AEC'S por aluno ( -1) -1.7797** 0.7533 
 (0.7487) (0.4915) 
Desp com Pessoal N Docente por aluno ( -1) -0.2835 0.0210 
 (0.2431) (0.1023) 
Desp com Ref por aluno ( -1) 2.3375 -0.0623 
 (2.7102) (1.4143) 
Desp com Ref por aluno ao quadrado ( -1) -5.5268 0.0882 
 (4.4496) (4.9174) 
Desp com Transp por aluno ( -1) -0.4945* -0.4289 
 (0.2863) (0.3608) 
   
Observações 101 139 
Número de municípios  45 37 
RMSE 0.270 0.183 
LogLikelihood -3.114 46.57 
AIC 34.2 -65.1 
BIC 70.9 -24.1 

Notas: Níveis de significância:   *** p<0.01    ** p<0.05   * p<0.1. Erros padrão robustos dentro 

de parênteses. As duas regressões utilizam como variável dependente a variável transformada. 

Todas as regressões são estimadas através do modelo de Efeitos Fixos. Todas as regressões 

incluem time dummies. 

 

5. Conclusão  

Apesar de dados da OCDE afirmarem que Portugal é dos países mais centralizados tendo 

apenas à sua frente a Irlanda, Luxemburgo e Grécia nos anos mais recentes foram várias as 

reformas que atribuíram novas competências às autarquias locais. Ainda assim, as medidas 

tomadas durante crise económica e financeira levaram a uma diminuição de três pontos 

percentuais no peso da despesa local no total da despesa das administrações públicas. Porém, e 

apesar desta diminuição a educação foi uma das áreas em que a administração local ganhou 
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importância. Entre 1995 e 2012 a despesa da administração local em educação no total da 

despesa pública aumentou 4,5 pontos percentuais. Apesar de este ser um resultado bastante 

positivo, e que demonstra a preocupação do país com a descentralização e a descentralização da 

educação, Portugal ainda apresenta valores abaixo da média da OCDE no que toca à despesa em 

educação que é responsabilidade das administrações locais.  

A descentralização da educação reveste-se ainda de especial importância devido aos 

baixos níveis de escolaridade da população portuguesa. Porém, nos anos mais recentes o país 

apresentou melhorias significativas nas qualificações da população. O esforço para recuperar dos 

atrasos apresentados ao nível da escolaridade podem ser justificado pela importância que a 

educação assume a nível económico contribuindo para o crescimento económico e produtividade. 

Dada a importância da educação é essencial que o país continue a apostar nesta área com o 

objetivo de consolidar os bons resultados apresentados nos anos mais recentes. Até porque as 

economias assentam cada vez mais em indústrias tecnologicamente avançadas onde a 

escolaridade é essencial para acompanhar o desenvolvimento. Contudo, se o investimento em 

educação é importante não menos importante é a qualidade da educação. Isto porque apesar da 

análise de dados, feita para o caso concreto Português, demostrar que os resultados dos alunos 

nos testes PISA melhoraram estes ainda se encontram abaixo da média da OCDE.   

A significativa evolução da escolaridade da população portuguesa levou à necessidade de 

compreender mais do que os impactos a nível macroeconómico, e que foram resumidos no 

parágrafo anterior, os benefícios a nível pessoal. Os estudos revelam que a nível individual a 

educação tem impacto sobre o emprego e o rendimento de longo prazo. Em relação ao emprego, 

verificou-se um aumento da taxa de desemprego dos diplomados nos anos mais recentes devido 

à crise económica e financeira que Portugal atravessou. Contudo, estudos recentes demonstram 

que a taxa de desemprego aumentou não pela diminuição da procura de mão de obra qualificada, 

como aliás se temeu com a expansão e massificação do ensino superior, mas pela coexistência 

de elevadas taxas de criação e destruição de emprego. Além disso, conclui-se ainda que apesar 

do aumento da taxa de desemprego da população com ensino superior a mão de obra que possui 

este nível de ensino apresenta as taxas de desemprego mais baixas do seu grupo etário. Dados 

os baixos níveis de escolaridade da população portuguesa este é um dos resultados, da análise de 

dados, importante de destacar uma vez que nos últimos anos muitas são as noticias que abordam 

o tema o que pode levar ao desincentivo ao estudo nos mais jovens. Caso as gerações futuras 

interpretem o aumento da taxa de desemprego como um desincentivo e, dado que representam 
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o futuro do país, Portugal poderá nos próximos anos sofrer um retrocesso nas melhorias 

apresentadas nos níveis da escolaridade.  

Perante os baixos níveis de escolaridade da população portuguesa, os resultados abaixo 

da média da OCDE nos testes PISA e o aumento das competências das autarquias locais na área 

da educação a análise econométrica teve como principal objetivo verificar se as competências das 

autarquias têm impacto no desempenho dos alunos.  

Através da análise econométrica conclui-se que as variáveis que influenciam a Taxa de 

retenção são o Número de alunos por professor, as Despesas com pessoal não docente por aluno 

e as Despesas com Refeições por aluno. Contudo, é importante referir que a variável Despesas 

com Pessoal não docente por aluno apresenta um coeficiente positivo o que pode ser justificado 

por esta despesa não afetar diretamente o aluno e não constituir um investimento na qualidade 

da educação. Neste sentido parece existir evidência que investir noutros itens da despesa tem 

efeitos mais positivos do que investir em Pessoal não docente.  

Para ultrapassar a eliminação da variável Densidade populacional, que foi retirada do 

modelo por apresentar um problema de colinearidade, foram também estimadas regressões tendo 

em conta o número de cidades existentes nos municípios. O objetivo era, então, testar se as 

despesas dos municípios devem ser sensíveis às características locais. Através dos resultados é 

possível concluir que em municípios sem cidades as variáveis Número de alunos por professor e 

Despesas com Refeições por aluno apresentam significância estatística. A significância estatística 

das Despesas com Refeições por aluno pode ser justificada pelo facto de municípios sem cidades 

serem geralmente mais pobres e, por isso, os seus habitantes possuem maior dificuldade em 

garantir que os filhos tenham uma alimentação de qualidade e equilibrada o que é fundamental 

para o desempenho escolar. Por sua vez, nos municípios que possuem cidades, centrando a 

atenção nas variáveis económicas relacionadas com as competências das autarquias, apenas a 

variável Despesas com Pessoal não docente por aluno apresenta significância estatística. Contudo, 

também aqui o seu coeficiente apresenta sinal positivo. Desta forma, conclui-se que em municípios 

sem cidades a Despesa com Refeições por aluno influência o desempenho dos alunos o que não 

acontece em municípios com cidades. Este resultado pode ser justificado pelo facto de municípios 

com cidades serem, regra geral, mais ricos não havendo necessidade das autarquias investirem 

em refeições ao contrário do que acontece em municípios sem cidades.  

 Tal como aconteceu com a variável Densidade populacional também a variável Ganho 

médio mensal foi eliminada do modelo por apresentar problemas de colinearidade. Para 
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ultrapassar esta eliminação o modelo foi partido por decis de rendimento. Assim, conclui-se que 

em municípios pobres apenas as Despesas com AEC’s por aluno e as Despesas com Transportes 

por aluno apresentam significância estatística. Desta forma, o investimento em AEC’S apresenta 

significância estatística uma vez que os pais apresentam muitas vezes dificuldades em investir 

atividades complementares. Também as Despesas com transportes por aluno devem ser uma 

preocupação para os municípios pobres. Este resultado pode ser justificado pelo facto de 

municípios pobres serem, em alguns casos, mais isolados obrigando os alunos a deslocarem-se 

para frequentar a escola. Já em municípios ricos nenhuma das variáveis financeiras relacionadas 

com as competências dos municípios apresentam significância estatística o que pode ficar a dever-

se à capacidade financeira dos pais para investir na educação dos filhos.  

Apesar das limitações que resultam do baixo número de observações e da utilização de 

uma proxy para as despesas das autarquias relacionadas com as suas competências na área da 

educação os resultados parecem demonstrar que as políticas públicas locais influenciam o 

resultado dos alunos. Dado que o principal argumento da descentralização se centra na maior 

proximidade com os cidadãos e uma vez que parece existir evidência de que as políticas públicas 

locais influenciam os resultados dos alunos a descentralização parece ter um efeito positivo no 

caso concreto português.  

Durante a realização do presente trabalho existiram algumas limitações. Em relação à 

revisão de literatura a maior dificuldade relacionou-se com descentralização da educação por este 

ser um tema que ainda se encontra pouco desenvolvido. Também o facto de os dados sobre as 

despesas dos municípios com atividades extra curriculares, refeições, transportes e pessoal não 

docente não serem públicos, juntamente com a falta de resposta aos inquéritos enviados às 

autarquias, dificultou a análise econométrica. 

Dados os atrasos existentes ao nível da educação em Portugal, e uma vez que estes 

atrasos se podem prolongar até à idade adulta e no mercado de trabalho, é essencial que o país 

aposte numa intervenção de qualidade na primeira infância. Isto porque nestas idades as crianças 

apresentam uma maior facilidade de aprender. Além disso, estudos recentes defendem que as 

intervenções na primeira infância são ainda mais significativas em crianças pobres. Dadas as 

dificuldades de algumas famílias portuguesas, a aposta na primeira infância deverá ser um dos 

caminhos a seguir com o objetivo de assegurar bons resultados educacionais no futuro. 

Além da recomendação política anterior, é também importante referir que as fórmulas de 

cálculo do FSM devem ser revistas. Isto porque atualmente o cálculo do FSM, no que concerne à 
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área da educação, é efetuado com base no número de alunos matriculados. Contudo, o cálculo 

do FSM deverá ter em consideração questões como, por exemplo, a urbanização e a riqueza do 

município e não apenas o número de alunos. 

A descentralização exige uma maior prestação de contas por parte dos governos locais 

pelo que se recomenda, que para além dos valores do FSM, sejam também prestadas contas das 

despesas totais com educação. Além disso, era também importante que as despesas dos 

municípios fossem divulgadas publicamente.  

Numa perspetiva de estudo futuro seria interessante realizar a mesma análise mas 

utilizando os dados das despesas com AEC’S, refeições, transportes e pessoal não docente. Isto 

porque no presente trabalho se utiliza uma proxy que representa a parte do FSM gasto com estes 

itens. Uma vez que o FSM é uma transferência consignada o seu valor tem que ser gasto e 

justificado sob pena de no ano seguinte o município sofrer penalizações. Este facto pode ter 

condicionado os resultados obtidos na análise econométrica.  
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7. Anexos  

Tabela 13 Competências gerais das autarquias no domínio educativo e competências específicas das autarquias com contrato de execução, por nível 
de ensino. 

 Educação pré-escolar 1º Ciclo do Ensino Básico 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

Competências 
gerais das 
autarquias 

Ação Social escolar: transportes; auxílios 
económicos; gestão de refeitórios; 
Comparticipação no valor das refeições.  
Gestão de pessoal não docente  
Edificado e apetrechamento  
Componente de apoio à família  
 
 

Ação Social escolar: transportes; auxílios económicos; 
gestão de refeitórios; Comparticipação no valor das 
refeições.  
Gestão de pessoal não docente 
Edificado e apetrechamento 
Atividades de enriquecimento curricular- esta 
competência é facultativa sendo a autarquia uma das 
possíveis entidades promotoras. 
 

Ação Social escolar: transportes; 
auxílios económicos; gestão de 
refeitórios; comparticipação no valor 
das refeições.  

Competências 
das autarquias 
com Contratos 
de Execução 
(Decreto-Lei nº 
144/2008) 

Pessoal não docente: recrutamento, 
afetação e colocação, gestão de carreiras 
e remunerações, poder disciplinar e 
avaliação de desempenho (homologação 
e decisão de recursos) – competências 
passíveis de delegação nos órgãos de 
direção dos agrupamentos de escolas. 
Componente de Apoio à Família: 
fornecimento de refeições e apoio ao 
prolongamento de horário.  

Pessoal não docente: recrutamento, afetação e 
colocação, gestão de carreiras e remunerações, poder 
disciplinar e avaliação de desempenho (homologação 
e decisão de recursos) – competências passíveis de 
delegação nos órgãos de direção dos agrupamentos 
de escolas. 
Componente de Apoio à Família  
Atividades de Enriquecimento Curricular (atribuições 
transferidas obrigatoriamente para as autarquias, 
mediante a celebração de contratos de execução). 

Pessoal não docente: recrutamento, 
afetação e colocação, gestão de 
carreiras e remunerações, poder 
disciplinar e avaliação de desempenho 
(homologação e decisão de recursos) – 
competências passíveis de delegação 
nos órgãos de direção dos 
agrupamentos de escolas. 
Gestão do Parque Escolar: despesas de 
manutenção e apetrechamento 

Fonte: Seabra, Carmo, Baptista e Fontes (2012). 
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Tabela 14 - Inquérito enviado aos municípios de Portugal Continental 

Despesas correntes com a educação 

Anos letivos 

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Ação social escolar                    

Fornecimento de Refeições                    

Transportes                   

Regime de Fruta Escolar                    

AEC (1º CEB)                   

Pessoal não docente                   
 

Fonte: Elaboração própria.
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Figura 3 Distribuição da taxa de retenção por concelho (2007) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sales Index
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Figura 4 Distribuição da taxa de retenção por município (2012) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sales Index. 
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Tabela 15 - Estatística Descritiva Global 

VARIÁVEIS N média p50 p90 d.p min max 

Taxa de Retenção ( x 100) 1,668 4.1 3.6 7.1 3.0 0 79.8 

Alunos do 1ºciclo 1,668 1,597 612 3,769 2,783 55 28,608 

Prof do 1ºciclo 1,668 108.3 47.5 254 175.6 4 1,834 

Número de Alunos por Prof 1,668 13.3 13.5 16.3 2.5 4.9 21.9 

Estab Ens Pub 1,668 16.7 10 40 18.5 1 105 

Estab do 1ºciclo 1,668 18.6 10 45 23.5 1 208 

Percentagem de Esc Pub ( x 100) 1,668 95.9 100 100 8.4 44.7 100 

Alunos por Comp com Internet 1,667 4.7 1.9 11.8 6.2 0.6 72.7 

        

População Total 1,668 36,113 15,769 79,465 57,960 1,782 552,118 

População com 65 ou mais anos  1,668 6,776 3,483 13,904 11,120 406 143,088 

População até aos 14anos 1,668 5,435 2,097 13,202 8,892 179 72,001 

População Ativa 1,668 23,903 9,859 54,918 38,654 1,132 346,279 

Total de desempregados 1,668 1,832 662.5 4,578 3,209 37 33,349 

Incidência de desemprego ( x 100) 1,668 7.4 7.0 10.8 2.6 2.0 17.4 

        

Densidade Populacional 1,668 311.6 70.5 554 864.5 4.7 7,389 

Ganho médio mensal (Euros) 1,668 890.2 858.3 1,073.5 161.1 625.8 1,882.9 

Taxa de criminalidade ( x 1000)  1,668 31.76 30.20 46.40 12.83 6.900 156.4 

        

Média do Inv em Esc (Milhares de euros) 1,661 1,603 668.5 4,387 2,617 0 25,136 

Média do Inv em Escolas por aluno 1,661 1.690 0.778 4.413 2.366 0 26.84 

        

Desp com AEC Milhares de euros) 1,668 128.1 12.3 300.1 345.9 0.0 4,795.6 

Desp com AEC’S por aluno 1,668 0.0889 0.0167 0.263 0.126 0 0.977 

        

Desp com Refeições (Milhares de euros) 1,668 277.3 108.9 625.1 509.3 0.0 4,280.2 

Desp com Ref por aluno 1,668 0.191 0.178 0.324 0.119 0 1.611 

        

Desp com Transportes (Milhares de 

euros) 

1,668 176.5 83.0 439.9 289.6 0.0 3,759.8 

Desp com Transp por aluno  1,668 0.251 0.128 0.677 0.323 0 2.663 

        

Desp com Pessoal não docente (Milhares 

de euros) 

1,668 217.1 44.7 432.6 733.9 0.0 12,044.3 

Desp com Pess não docente por aluno  1,668 0.197 0.0816 0.512 0.330 0 3.216 
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Tabela 16 - Resultados do teste de VIF no Modelo OLS 

Teste VIF 

Variáveis OLS 

Percentagem Escolas públicas 2.30 

Número de alunos por prof 1.38 

Alunos por Computador com Internet 1.04 

Densidade populacional 1.90 

Ganho médio mensal 1.63 

Incidência de desemprego 1.11 

Taxa de criminalidade 1.26 

Média do Inv em Esc por aluno 1.07 

Desp com AEC’S por aluno 1.05 

Desp com Ref por aluno 1.09 

Desp com Transp por aluno 1.22 

Desp com Pessoal N Docente por aluno 1.11 

Fonte: Cálculos próprios.  
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Tabela 17 - Resultados do teste VIF no Modelo de Efeitos Fixos 

Teste VIF 

Variáveis 
Efeitos Fixos 

Modelo 1 
Efeitos Fixos 

Modelo 2 
Efeitos Fixos 

Modelo 3  

 
Efeitos Fixos 

Modelo 4 
 

Percentagem Escolas públicas 23.71 23.70 23.63  

Número de alunos por prof 3.94 3.94 3.93 3.93 

Alunos por Computador com 
Internet 

2.90 2.90 2.88 2.87 

Densidade populacional 707.65    

Ganho médio mensal 30.71 30.66   

Incidência de desemprego 11.22 11.21 11.11 11.06 

Taxa de criminalidade 8.56 8.56 8.56 8.55 

Média do Inv em Esc por aluno 2.22 2.22 2.21 2.21 

Desp com AEC’S por aluno 3.49 3.49 3.49 3.49 

Desp com Ref por aluno 3.09 3.09 3.09 3.09 

Desp com Transp por aluno 3.70 3.70 3.69 3.69 

Desp com Pessoal N Docente 
por aluno 

3.10 3.10 3.10 3.10 

Fonte: Cálculos próprios.  
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