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“A questão dos erros sistemáticos nas previsões dos Governos para a elaboração de 

documentos de política orçamental: o caso de Portugal.” 

RESUMO 

As previsões macroeconómicas são parte integrante dos documentos de política orçamental, 

estas exprimem a avaliação da situação económica, no presente e as suas perspetivas futuras. 

Contudo, frequentemente, os governantes tentam ocultar o real estado económico do seu país. 

O recurso a previsões demasiado otimistas para as variáveis macroeconómicas, tem contribuído 

para a descredibilização dos governos de vários países, nomeadamente dos europeus, e pode ter 

contribuído para a ocorrência de défices, que muitas vezes têm uma resolução muito difícil. 

Em Portugal, este fenómeno tem-se vindo a verificar e várias podem ser as razões. Com esta 

investigação pretende-se entender, se existem razões económicas ou políticas que possam levar 

ao enviesamento nas previsões, ou se a entrada em vigor do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento influenciou o enviesamento. 

Testaram-se vários métodos de estimação e resultou mais adequado o método das regressões 

aparentemente não relacionadas (SUR – Seemingly unrelated regression). Os resultados obtidos 

sugerem que, entre os anos de 1981 e 2017, os erros nas previsões do défice e da taxa de 

crescimento do PIB, foram influenciados não só pelo ciclo económico, como também por razões 

políticas, nomeadamente em anos de eleições as previsões foram mais otimistas. A entrada em 

vigor do Pacto de Estabilidade e Crescimento, também condicionou o enviesamento das 

previsões. 

Foi feito um alargamento do estudo de Portugal a mais países da União Europeia (Bélgica, 

Espanha, França, Irlanda e Reino Unido). Os resultados revelaram que, para o conjunto dos 

países, entre os anos de 1995 e 2017, os governos de esquerda fizeram previsões mais 

otimistas tanto do saldo orçamental como da taxa de crescimento do PIB. Todavia, a criação de 

Conselhos de Finanças Públicas, levou à diminuição do excesso de otimismo nos erros de 

previsão do saldo orçamental. O ciclo económico influenciou os erros nas previsões, sendo que, 

em anos em que o Hiato foi positivo isso se tornou mais notório. 

Palavras-chaves: Concelhos de Finanças Públicas; Enviesamento nas previsões 

macroeconómicas; Relatório do Orçamento de Estado. 
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"The question of systematic errors in government forecasts for the preparation of budget policy 

documents: the case of Portugal." 

ABSTRACT 

Macroeconomic forecasts are an integral part of the budgetary policy documents, which express 

the assessment of the economic situation at present and its future prospects. However, it has 

often been noted that rulers try to hide the real economic status of their countries. Over-optimistic 

forecasts of macroeconomic variables have been increasing. This has led to the discrediting of 

governments in a number of countries, namely in European countries, and may be the cause of 

successive deficits, which often have a very difficult resolution. 

In Portugal, this phenomenon has occurred and several may be the reasons. This investigation 

intends to understand if there are economic or political reasons that could lead to biases in the 

forecasts, or if the entry into force of the Stability and Growth Pact influenced the biases. 

Several estimation methods were tested and the method of SUR - Seemingly unrelated regression 

considered to be the most appropriate. The results obtained suggest that, between 1981 and 

2017, the forecasts errors in the deficit and GDP growth rate were influenced not only by the 

economic cycle but also by political reasons, namely in elections years the forecasts were more 

optimistic. The entry into force of the Stability and Growth Pact also led to bias in the forecasts. 

An extension of the study of Portugal to more EU countries (Belgium, France, Ireland, Spain and 

United Kingdom) was made. The results for the set of countries, between 1995 and 2017, 

showed that left-wing governments made more optimistic forecasts of both the budget balance 

and the GDP growth rate. However, the creation of the Public Finance Councils has led to a 

decrease in the over-optimism in the deficit forecasts errors. The economic cycle influenced the 

forecast errors, and in years in which the Output Gap was positive this became more notorious. 

 

 

 

Key words: Bies in macroeconomic forecasts; Public Finance Councils; State budget report. 
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Lista de abreviaturas: 

R.O.E. – Relatório do Orçamento de Estado. 

tcPIBroe – Previsão da taxa de crescimento do PIB no Relatório do Orçamento de Estado. 

tcPIBvr – Valor real da taxa de crescimento do PIB. 

dfPIBroe - Previsão do défice em percentagem do PIB no Relatório do Orçamento de Estado. 

dfPIBvr - Valor Real do défice em percentagem do PIB. 

erroroetc – erro na estimativa da taxa de crescimento do PIB no Relatório do Orçamento de 

Estado. 

erroroedf - erro na estimativa do défice em percentagem do PIB no Relatório do Orçamento de 

Estado. 

Hiato – Hiato do produto. 

Hiatoabs – Valor absoluto do Hiato do produto. 

HiatoP – Valores positivos do Hiato. 

HiatoN – Valores negativos do Hiato. 

PaEC – Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

Esq – Partido de esquerda. 

Col – Governo de coligação. 

Cf – Conselho de finanças públicas. 

SGMAI – Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. 

FMI – Fundo Monetário Internacional. 

CFP - Conselho de Finanças Públicas. 

FPB - Federal Planning Bureau. 

AIReF - Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 

HCFP - Haut Conseil des Finances Publiques. 
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IFAC - Irish Fiscal Advisory Council. 

OBR - Office for Budget Responsability. 

AMECO – Base de dados macroeconómica da Comissão Europeia.  

Pordata – Base de dados Portugal contemporâneo. 

MQO - Mínimos Quadrados Ordinários. 

SUR – Seemingly Unrelated Regressions (método das regressões aparentemente não 

relacionadas). 

MQG - Mínimos Quadrados Generalizados. 

AR – Assembleia da República.  

CE – Comissão Europeia. 

PR – Presidente da República. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em Portugal os governos têm demonstrado tendência para realizar previsões demasiado 

otimistas nos Orçamentos de Estado, nomeadamente no que refere ao saldo orçamental e à taxa 

de crescimento económico (Frankel e Schreger, 2013). Previsões demasiado otimistas poderão 

ter contribuído para maiores défices e dívida pública que, com o surgir da crise internacional 

económica e financeira, se agravaram, tornando estas variáveis macroeconómicas, muitas 

vezes, de difícil controlo. 

Várias poderão ser as razões para erros nas previsões, nomeadamente razões de natureza 

económica e política. Segundo Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011) este fenómeno está 

correlacionado com os períodos expansionistas, onde tendem a verificar-se previsões demasiado 

otimistas. Estes autores defendem ainda que a introdução do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento levou a previsões mais otimistas nos países da zona euro. Os erros de previsão 

poderão também ser explicados por razões políticas. É possível que os governos antes das 

eleições, se sintam aliciados a manipular as previsões para ocultar os défices, causados por 

eventuais aumentos nos gastos públicos tendo em vista iludir o eleitorado e ganhar votos 

(Nordhaus, 1975; Rogoff e Sibert, 1988; Rogoff, 1990; Brender e Drazen, 2005). 

Atendendo ao perigo dos desvios na realização das previsões, nomeadamente em termos de 

sustentabilidade orçamental (Marinheiro, 2010), torna-se importante estudar as razões 

subjacentes às mesmas e adotar medidas para a sua diminuição. Nesse sentido, Jonung e Larch 

(2006) entendem que entregar as previsões orçamentais a entidades independentes seria 

melhor, uma vez que os erros não seriam tão graves. 

Com esta investigação, tentar-se-á analisar as razões subjacentes aos erros nas previsões 

orçamentais, efetuadas pelos governos de Portugal e em que circunstâncias se verificam com 

maior frequência. À semelhança de Frankel e Schreger (2013), serão analisadas as previsões 

das principais variáveis macroeconómicas (o défice e dívida pública em percentagem do PIB e a 

taxa de crescimento do PIB), que servem de base à elaboração de documentos oficiais de 

política orçamental, nomeadamente ao Orçamento de Estado, ao Programa de Estabilidade, ao 

Relatório de Orientação da Política Orçamental e ao Documento de Estratégia Orçamental.  

Com o intuito de quantificar os erros de previsão na elaboração dos principais documentos de 
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política orçamental e estudar as suas principais determinantes, será testado se o ciclo 

económico influencia os erros de previsão e se estes diminuíram com a introdução do Pacto de 

Estabilidade e Crescimento (PaEC); se dependem do ciclo político nomeadamente se tendem a 

ser maiores em anos de eleições; se dependem da ideologia do governo e se a forma de governo 

tem influencia sobre os erros de previsão.  

Será também feita uma extensão do caso de Portugal a mais alguns países da União Europeia 

(Bélgica, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido), onde também será testado se a criação dos 

Conselhos de Finanças Públicas, veio diminuir os erros nas previsões. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Nesta secção são apresentados os principais trabalhos sobre o tema. Começa-se por explicar a 

importância de realizar boas previsões macroeconómicas para a formulação da política 

orçamental e alguns motivos que poderão fazer com que tal não aconteça. É depois apresentada 

uma breve discussão acerca dos conselhos de finanças públicas independentes, nomeadamente 

quanto aos seus objetivos e missões em cada um dos países analisados no trabalho empírico. 

De seguida, são descritos os resultados de trabalho empíricos que procuram explicar os erros de 

previsão nos principais indicadores macroeconómicos. Para finalizar são apresentadas duas 

breves discussões acerca da exigência de maior transparência na apresentação das contas 

públicas e sobre as vantagens e desvantagens de entregar as previsões a entidades 

independentes. 

 

2.1 Os erros nas previsões macroeconómicas 

 

A realização de previsões macroeconómicas realistas, é fundamental para uma boa elaboração e 

execução do Orçamento de Estado. Contudo, convém salientar que as previsões 

macroeconómicas subjacentes ao orçamento são diferentes dos objetivos da política orçamental. 

As primeiras dizem respeito à análise da economia e às suas perspetivas, assim como, à 

estimação dos impactos das medidas incluídas no orçamento. Os objetivos de política 

orçamental são da exclusiva responsabilidade do poder político e referem-se à definição das 

metas para o défice ou dívida pública que por sua vez têm subjacentes opções de política 

previstas no orçamento. Segundo Pereira et al. (2016) para existir uma boa política orçamental, 

é essencial que o cenário macroeconómico seja representado de forma realista, através de um 

modelo macroeconómico que demonstre claramente as relações e comportamentos da 

economia. O cenário macroeconómico deve também, ser sustentado por um forte sistema de 

informação e não deve fazer recurso à sobrestimação deliberada. O processo orçamental apoia-

se numa previsão macroeconómica de base, que é elaborada pelo governo e abrange a evolução 

da economia e das variáveis orçamentais. Esta previsão, consiste numa avaliação rigorosa e 

objetiva da situação atual da economia nacional e do respetivo enquadramento, e da sua 

evolução para o futuro. A previsão de base é a que vai servir de apoio à definição da política 

orçamental para os anos seguintes.  
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Contudo, muitas vezes, surgem situações de sobrestimação das receitas ou subestimação das 

despesas, que poderão resultar de uma incorreta avaliação técnica devido a um erro técnico, ou 

de uma estimação otimista, conforme mencionado por Pereira et al. (2016). Acontece que, por 

exemplo, se houver uma estimação demasiado otimista da taxa do crescimento económico, 

pode dar uma ideia errada, de que as receitas vão aumentar e que será possível aumentar os 

gastos, no entanto não passa de uma estimativa elaborada sem fundamentos técnicos à qual irá 

corresponder um elevado nível de incerteza na sua realização (Pereira et al., 2012). 

A estimação otimista das variáveis macroeconómicas, nomeadamente do défice e da taxa de 

crescimento do PIB, tem sido observada em países sujeitos a regras que limitam o valor do 

défice, como sucede nos países da Zona Euro com o Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PaEC) (Frankel e Scheger, 2013; Brück e Stephan, 2006; Marinheiro, 2010). A opacidade das 

contas públicas e a realização de previsões macroeconómicas demasiado otimistas, contribuiu 

para a queda de credibilidade de alguns governos, tanto por parte dos agentes económicos 

nacionais como dos internacionais, criando ainda uma reação de retração por parte dos 

investidores e dos mercados financeiros. 

A problemática do enviesamento nas previsões levou, em vários países, à criação de organismos 

independente, livres de influências políticas por parte dos governos, ou de qualquer outra 

entidade seja pública ou privada. As funções destes organismos são as de, fiscalizar o 

cumprimento das regras orçamentais, promover previsões orçamentais mais precisas e 

diligenciar a sustentabilidade das finanças públicas, assim como manter o eleitorado informado 

acerca das finanças públicas. De acordo com site do FMI, em 2016 existiam no mundo 39 

conselhos de finanças públicas, conforme ilustra o mapa 1 abaixo.  

Segundo Beetsma et al. (2019), quanto mais rígidas forem as regras orçamentais, maior será a 

tendência para a realização de previsões otimistas, tendo em vista sinalizar um forte 

desempenho orçamental por parte dos governos. Contudo, a existência dos conselhos de 

finanças públicas parece melhorar o cumprimento das regras orçamentais e reduzir o 

enviesamento otimista nas previsões orçamentais torna-as mais precisas. De acordo com 

Beetsma et al. (2019), a existência de conselhos de finanças públicas reduz, em média, em 

cerca de 0.5 pontos percentuais os erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB e em 

0.75 pontos percentuais os erros nas previsões do saldo orçamental em percentagem do PIB. 

Após a grande crise financeira e económica, surgiu a necessidade de avaliar o realismo da 
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realização das previsões macroeconómicas e aumentar a informação disponibilizada ao 

eleitorado, isto fez com que a criação destes organismos crescesse nos países europeus, como 

foi o caso de Portugal (2012), França (2013), Espanha (2014), Luxemburgo (2014) e Itália 

(2014), conforme mapa 2 abaixo. Mais recentemente também têm surgido estes organismos em 

países fora da Europa, como no Chile (2014), no Perú (2015) e no Brasil (2016), conforme 

mencionado por Beetsma et al. (2019).  

 

Mapa 1: Conselhos de finanças públicas no mundo em 2016, pré e pós crise económica 

e financeira 

 

 

Fonte: Site do FMI. 
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Mapa 2: Conselhos de finanças públicas na europa em 2016, pré e pós crise económica 

e financeira 

 

Fonte: Site do FMI. 

 

Em Portugal, denomina-se de Conselho de Finanças Públicas (CFP) e encontra—se ativo desde 

fevereiro de 2012. O objetivo deste organismo é o de, entre outros, avaliar o cumprimento e a 

sustentabilidade da política orçamental, promover a transparência das contas públicas e reforçar 

a credibilidade financeira do Estado, perante os agentes económicos nacionais, os mercados 

financeiros e os governos estrangeiros. Para isso, técnicos especializados, realizam, entre outras 

tarefas, a avaliação da elaboração dos Orçamentos de Estado, nomeadamente das projeções, e 

acompanhamento da sua execução, bem como do cumprimento das regras orçamentais e a 

análise da evolução e sustentabilidade da dívida pública, disponibilizando a informação, de forma 

clara no seu site1. Conforme informação retirada do site do Conselho de Finanças Públicas. 

Na Bélgica, denomina-se “Federal Planning Bureau” (FPB) e encontra-se a funcionar desde 

1959. Inicialmente com o nome de “Programming Bureau”, passou em 1970 a denominar-se 

“Planning Bureau” e em 1994 “Federal Planning Bureau”. Na atualidade é uma agência pública 
                                                           
 

 

1
 http://www.cfp.pt/ 
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independente, tem como funções elaborar previsões económicas, estudos e análises sociais e 

ambientais, para promover um desenvolvimento sustentável e apoiar o processo de decisão 

política, partilhando com o governo, o parlamento, os parceiros sociais e as instituições 

nacionais e internacionais os seus resultados e disponibilizando a informação no seu site2, para o 

público em geral.  

Em Espanha, denomina-se de “Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal” (AIReF) e 

encontra-se a funcionar desde 2014. Este organismo tem como objetivo promover a 

sustentabilidade das finanças públicas, com vista a assegurar o crescimento económico e o 

bem-estar social. A AIReF dispõe de técnicos especializados que avaliam as previsões 

macroeconómicas e o desempenho das administrações públicas, de forma a garantir o 

cumprimento da estabilidade orçamental e a sustentabilidade da dívida pública. A sua atuação 

baseia-se em três princípios fundamentais: a independência em relação a todas as entidades, 

sejam elas públicas ou privadas; a transparência, proporcionando aos cidadãos informação, 

opiniões e estudos no seu site3; e a prestação de contas para avaliação externa pelo Tribunal de 

Contas e pela intervenção geral da administração do Estado.  

Na França, denomina-se “Haut Conseil des Finances Publiques” (HCFP) e encontra-se a 

funcionar desde 2012. Este organismo é composto por técnicos especializados em economia e 

finanças públicas, independentes do governo e do parlamento e de todas as entidades seja elas 

públicas ou privadas. Tem como missão realizar estudos e avaliações sobre as previsões 

macroeconómicas realizadas pelo governo, que posteriormente são publicados no site4 do 

conselho. Os seus valores são: a independência, a colegialidade e a transparência. 

Na Irlanda, denomina-se “Irish Fiscal Advisory Council”, (IFAC) e encontra-se operacional desde 

2011, com carácter provisório, e em 2012 passou a ser um órgão estatutário independente, 

composto por técnicos especializados. Tem como missão avaliar as previsões orçamentais e os 

objetivos de política orçamental propostos. Os resultados das suas avaliações são publicados no 

seu site5. 

                                                           
 

 

2
 https://www.plan.be/ 

3
 http://www.airef.es/ 

4
 https://www.hcfp.fr/ 

5
 https://www.fiscalcouncil.ie/ 
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No Reino Unido, denomina-se de “Office for Budget Responsability” (OBR) e encontra-se a 

funcionar desde 2010. É uma entidade independente que analisa as finanças públicas; realiza 

previsões acerca da economia e das finanças públicas; avalia o desempenho do governo em 

relação às metas fiscais e do bem-estar social; avalia a sustentabilidade das finanças públicas; 

avalia os riscos fiscais; examina o custo das medidas individuais de impostos e gastos sociais 

em cada orçamento. Partilha as suas previsões com as comissões parlamentares em 

Westminster, Edimburgo e Cardiff e partilha informações com o público no seu site6.  

 

2.2 Trabalhos empíricos 

 

No trabalho realizado por Beaudry e Willems (2018), acerca das consequências da realização de 

previsões demasiado otimistas da taxa de crescimento real do PIB, para 189 estados membros 

do FMI, entre 1999-2016, concluíram que causam prejuízos na economia nos anos 

subsequentes às previsões. Beaudry e Willems (2018) concluíram que, em média, nos países 

analisados foram feitas previsões demasiado otimistas da taxa de crescimento real do PIB, o que 

cria expectativas de aumento do rendimento, tanto nos agentes públicos como nos agentes 

privados. A não concretização destas expectativas pode levar à acumulação de dívida em 

excesso, visto que os agentes se sentem mais confiantes em contrair empréstimos. No curto 

prazo, o otimismo pode estimular a atividade económica. Contudo, sucessivas previsões 

demasiado otimistas da taxa de crescimento real do PIB, podem levar a uma recessão 

económica, devido à acumulação de dívida. Já previsões cautelosas podem evitar futuras 

recessões, conforme referido por Beaudry e Willems (2018). Adicionalmente, a presença de 

otimismo excessivo nas previsões pode levar, a expetativas elevadas o que pode aumentar a 

probabilidade de uma futura crise na balança de pagamentos, conforme indicado por Beaudry e 

Willems (2018).  

Frankel e Schreger (2016) apresentaram um estudo sobre os erros nas previsões orçamentais 

nos países europeus, para o período de 1999-2007, para um conjunto de 26 países. Através de 

                                                           
 

 

6
 https://obr.uk/ 
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uma comparação entre as previsões oficiais realizadas pelos governos e o setor privado, 

concluíram que para o conjunto dos países em análise, as previsões feitas pelo setor privado, 

tanto para a taxa de crescimento do PIB como para o saldo orçamental, são melhores que as 

feitas pelos governos e que as previsões do setor privadas poderiam ser usadas para melhorar 

as que são feitas pelos órgãos oficiais. O estudo de Frankel e Schreger (2016), foi uma extensão 

do trabalho feito pelos mesmos autores em 2013, onde já tinham apresentado um estudo 

econométrico, sobre os erros nas previsões e as regras orçamentais e concluíram que os 

governos da zona euro, tendem a fazer previsões demasiado otimistas, no que se refere aos 

saldos orçamentais e ao crescimento económico. Relativamente aos défices, o artigo mostra que 

há uma forte tendência, para que os governos apresentem perspetivas de diminuição dos 

mesmos mais rápidas do que na realidade acontece; já no que se refere ao crescimento 

económico, os governos tendem a efetuar previsões demasiado otimistas da taxa de crescimento 

do PIB. Já Frankel (2011) concluiu que os países sujeitos a regras orçamentais, tais como o 

Pacto de Estabilidade e Crescimento, apresentam previsões mais otimistas e correlacionadas 

com os períodos expansionistas. De acordo com Frankel (2011), quando os países se encontram 

num período expansionista, não vêm motivos para fazer poupanças, para se precaver para uma 

futura recessão, idealizando uma expansão mais longa do que na realidade é, através da 

apresentação de previsões macroeconómicas demasiado otimistas. Segundo Frankel (2011) e 

Marinheiro (2010), foi o que aconteceu com muitos países da Zona Euro, Estados Unidos e o 

Reino Unido, que apresentavam previsões de superavit demasiado otimistas e após o início da 

recessão de 2008-2009, se depararam com elevados níveis de défice orçamental e dívida 

pública, tendo que aplicar políticas orçamentais muito apertadas para restaurarem as contas 

públicas. 

A introdução do Pacto de Estabilidade e Crescimento, veio impor restrições para o défice de 3% 

do PIB e para a dívida pública de 60% do PIB, contudo os países da zona euro, têm 

desrespeitado sistematicamente, estas regras e têm ocultado esta situação nas suas previsões 

orçamentais para não sofrerem punições por parte da Comissão Europeia, o que pode levar a 

défices fora de controlo, conforme referido nos trabalhos dos autores Frankel e Schreger (2016), 

Frankel e Schreger (2013), Frankel (2011), Marinheiro (2010), Brück e Stephan (2006) e 

Strauch (2004). Marinheiro (2010) concluiu que mais de metade dos países da EU-15, que 

estão sujeitos a regras orçamentais, apresentam enviesamento nas suas previsões e argumenta 

que o facto de Portugal, Grécia, Itália e França, revelarem dificuldades em ter os seus défices 
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sob controlo, se pode dever ao excesso de otimismo nas suas previsões da taxa de crescimento 

do PIB e do saldo orçamental. Contudo, também há países que apresentam previsões 

pessimistas, como é o caso do Luxemburgo, Suécia e da Finlândia. Jonung e Larch (2006) 

defendem que as quatro maiores economias da União Europeia (Alemanha, Itália, França e 

Reino Unido), no período entre 1987 e 2003, realizaram previsões demasiado otimistas do 

crescimento económico. Já Strauch et al. (2004) apresentou evidências estatísticas de que, 

entre 1991 e 2002, os países sujeitos a regras orçamentais faziam previsões demasiado 

otimistas, para não desrespeitar os Programas de Estabilidade e Convergência e que Portugal e 

a Grécia, foram os países que apresentaram maiores desvios nas previsões, fazendo sempre 

estimações demasiado otimistas, sobre o défice e o crescimento económico.  

Por detrás destas previsões otimistas, podem estar fatores políticos, conforme argumentado por 

Marinheiro (2010) e Brück e Stephan (2006). De acordo com o estudo de Brück e Stephan 

(2006) são vários os países (nomeadamente, a Grécia e os EUA), que subestimam os seus 

défices para ocultar os seus gastos públicos exagerados antes das eleições; contudo, as 

previsões demasiado otimistas, são um fenómeno mais forte nos países da União Europeia, 

sujeitos a regras orçamentais sob a forma do Pacto de Estabilidade e Crescimento. 

A ideia de que o ciclo político condiciona a economia e a condução da política orçamental, já há 

muito que vem sendo estudada. Nordhaus (1975) argumentou que os governos, se sentem 

aliciados a manipular as variáveis macroeconómicas (taxa de inflação e de desemprego), que 

são do agrado do eleitorado, antes das eleições para ganhar votos. Como o eleitorado não 

consegue observar todas as atividades e projetos do governo, deixa-se iludir, ignorando as 

consequências futuras das políticas expansionistas, o que deixa os políticos oportunistas ainda 

mais aliciados, a fazerem manipulações das variáveis macroeconómicas antes das eleições. 

Rogoff e Sibert (1988) indicaram que, para parecerem competentes, os governantes manipulam 

a política orçamental, com vista a tentar uma reeleição. De acordo com Rogoff (1990), os 

governos, antes das eleições, apresentam tendência para diminuir as despesas de capital 

porque só se tornam visíveis passado algum tempo e para aumentar as despesas correntes, 

com o intuito de atrair o eleitorado e ganhar votos. Buchanan e Wagner (1977) argumentaram, 

que os governos manipulam os gastos orçamentais antes das eleições de forma a gerar uma 

pequena expansão que agrade ao eleitorado e, assim, ganhar votos. Estas manobras só poderão 

ser observadas no período a seguir às eleições. Também Alesina e Tabellini (1990), Strauch et 
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al. (2004) e Jochimsen e Lehmann (2017) referiram que os governantes manipulam variáveis de 

política económica, nomeadamente os gastos orçamentais, antes das eleições, para ganhar 

votos. Persson e Tabellini (2003) defendem que os governos, em período pré-eleitoral, tendem a 

diminuir os impostos.  

De acordo com Brender e Drazen (2005) e Shi e Svensson (2006), os gastos públicos e os 

défices tendem a aumentar antes das eleições, sobretudo em países onde a política orçamental 

é pouco transparente, uma vez que a falta de informação dificulta a capacidade do eleitorado 

identificar um político oportunista e as suas manipulações políticas pré-eleitorais. Alt e Lassen 

(2006) também concluíram que os saldos orçamentais tendem a diminuir em períodos pré-

eleitorais e a melhorar depois e salientaram a importância da transparência orçamental, para 

aumentar o nível de informação do eleitorado. Estes autores defendem que um grau de 

transparência elevado, está associado a níveis de dívida pública mais baixos. Eslava (2011) 

argumentou que a manipulação das variáveis macroeconómicas em períodos pré-eleitorais, pode 

ser a razão dos défices e dívidas públicas muito elevados, que por vezes se tornam fora de 

controlo.   

A manipulação das previsões das variáveis macroeconómicas antes das eleições pode também 

depender da ideologia dos governantes e da fragmentação dos governos. Conforme defendido 

por Brück e Stephan (2006), os partidos de esquerda apresentam previsões mais otimistas e de 

acordo com Jochimsen e Lehmann (2017), a fragmentação dos governos sob a forma de 

coligações partidárias, conduz a previsões mais pessimistas. 

Jonung e Larch (2006) consideram que, entregar as previsões orçamentais a entidades 

independentes seria melhor, uma vez que os erros nestas não seriam tão graves, referindo os 

casos bem-sucedidos da Áustria, Bélgica e Holanda, que entregaram as suas previsões 

económicas a agências independentes. Marinheiro (2010) refere a importância de realizar 

previsões realistas, para a sustentabilidade orçamental, evitando assim défices excessivos. 

Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011) defendem que as previsões, deveriam ser feitas por 

entidades independentes, para reduzir o enviesamento nas previsões, assim como aconteceu no 

Chile. Para os Estados Unidos da América, também Krause, Lewis e Douglas (2013) indicaram 

que as previsões feitas por instituições independentes são mais realistas que as realizadas por 

muitos dos governos estaduais que analisaram. 
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2.3 Discussão sobre se a exigência de maior transparência na apresentação das 

contas públicas faz diminui os erros nas previsões subjacente ao Orçamento 

de Estado. 

 

O processo de elaboração do Orçamento português, conforme referido na lei n.º 37/2018, Lei 

de enquadramento orçamental7, passa por duas fases. Primeiramente, com a apresentação 

anual do Programa de Estabilidade (para os quatro anos seguintes) e a proposta de Lei das 

Grandes Opções, pelo Governo à Assembleia da República até 15 de abril, para esta proceder à 

apreciação. Posteriormente o Governo envia, até ao final de abril o Programa de Estabilidade à 

Comissão Europeia. A Lei das Grandes Opções inclui: a identificação e planeamento das opções 

de política económica e a programação orçamental plurianual, para os subsetores da 

administração central e segurança social. A programação plurianual vem materializada no 

quadro plurianual das despesas públicas, onde se define para o ano em curso e os quatro anos 

seguintes: o limite da despesa total; os limites de despesa para cada missão de base orgânica e 

as projeções das receitas. Na segunda fase é elaborada a Proposta de Orçamento do Estado, até 

1 de outubro. Nesta fase é elaborada a Proposta de Lei pelos membros do Governo responsáveis 

pelas Finanças, incluindo os mapas, os elementos informativos e os desenvolvimentos 

orçamentais, esta é também acompanhada do Relatório do Orçamento de Estado, para 

posteriormente apresentarem à Assembleia da República e à Comissão Europeia. O Relatório do 

Orçamento de Estado comporta a apresentação da política orçamental proposta, incluindo entre 

outras, a evolução, previsões e projeções das principais variáveis macroeconómicas e a 

sustentabilidade da dívida pública. Por último surge a aprovação, entre outubro e dezembro, a 

Proposta de Lei é submetida a discussão e votação na Assembleia da República. Os grupos 

parlamentares podem propor alterações nos artigos e nas dotações da despesa ou nas previsões 

da receita. Após a elaboração final da Lei do Orçamento do Estado segue-se a promulgação 

desta, já sobre a forma de lei da AR, pelo Presidente da República (PR). 

As previsões realizadas pelos governos, das principais variáveis macroeconómicas, subjacentes à 

elaboração do Orçamento de Estado, têm-se revelado demasiado otimistas, para a maioria dos 

                                                           
 

 

7 https://dre.pt/application/file/a/115933757 

https://dre.pt/application/file/a/115933757
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países europeus. A falta de transparência por trás da sua realização, já foi referida por 

Marinheiro (2010), como sendo motivadora do enviesamento nas previsões.  

São vários os motivos, pelos quais os governos se sentem aliciados a realizar previsões 

demasiado otimistas. Como foi argumentado por Frankel e Schreger (2013), Frankel (2011), os 

períodos expansionistas são mais correlacionados com o otimismo nas previsões das variáveis 

macroeconómicas. Os países sujeitos a regras fiscais são mais propensos, a realizar previsões 

macroeconómicas mais otimistas, assim o referiram Marinheiro (2010), Brück e Stephan (2006) 

e Strauch (2004). Os interesses políticos poderão estar relacionados com o enviesamento nas 

previsões, conforme referido por Marinheiro (2010) e Brück e Stephan (2006). No entanto, 

Beaudry e Willems (2018) alertam para o fenómeno do sucessivo enviesamento otimista, nas 

previsões das variáveis macroeconómicas, cria expectativas nos agentes económicos de um 

aumento pouco realista do rendimento, o que futuramente poderá conduzir a uma recessão 

económica.  

A exigência de maior transparência na elaboração e apresentação das contas públicas seria 

benéfica, já que a realização de previsões realistas promoveria a sustentabilidade orçamental, 

evitando défices excessivos, como foi referido por Marinheiro (2010). Eslava (2011) afirmou que 

uma maior transparência nos orçamentos também levaria a níveis de défices e dívida pública 

mais baixos. Brender e Drazen (2005) e Alt e Lassen (2006), referiram que a falta de 

transparência no orçamento leva a défices oportunistas e reforça a ideia de que maior 

transparência, ajudaria a atingir uma consolidação orçamental e a mudar tanto o 

comportamento de políticos oportunistas, como a aumentar o nível de informação do eleitorado.  

 

2.4 Discussão das vantagens e desvantagens de entregar as previsões a 

entidades independentes 

 

A importância da realização de previsões realistas para a sustentabilidade orçamental, evitando 

défices excessivos, foi argumentada por Marinheiro (2010). Frankel e Schreger (2016) 

mostraram que as previsões realizadas pelo setor privado, foram mais acertadas do que a 

realizadas pelos governos. Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011) defendem que entregar 

as previsões orçamentais a entidades independentes seria melhor, uma vez que seriam 

realizadas de forma mais cautelosa. Jonung e Lars (2006) reforçam a ideia, referindo o caso 
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bem-sucedido da Áustria, Bélgica e Holanda que entregaram as suas previsões económicas, a 

agências independentes e não apresentam qualquer enviesamento. Assim também o referiram 

Krause, Lewis e Douglas (2013), no caso de alguns estados, dos Estados Unidos da América 

que decidiram entregar as suas previsões, a entidades independentes e obtiveram bons 

resultados.  

Segundo Jonung e Lars (2006) as entidades independentes devem de ser: imparciais, livres de 

influências políticas e pressões sociais; proporcionar maior transparência e responsabilidade nas 

suas previsões; apresentar com clareza os métodos utilizados, a recolha de dados e os 

resultados. Deverão ser realizadas por técnicos especializados em economia. As informações 

devem de ser facultadas, tanto às entidades políticas como à população, para estimular o debate 

político e público. De acordo com Jonung e Lars (2006), com estas entidades é esperado: que 

haja maior clareza e que os níveis de crescimento e do saldo orçamental sejam mais realistas; 

que haja maior responsabilidade democrática; que a sua implementação seja rápida, fácil e com 

um custo baixo; que haja melhorias nas trocas de informação, entre os governos nacionais e as 

entidades supranacionais como a Comissão Europeia, o FMI, a OCDE e o Banco Central 

Europeu e por último, como foi referido por Krause, Lewis e Douglas (2013), que seja travado o 

oportunismo político das previsões orçamentais sobreotimistas e as manipulações políticas pré-

eleitorais. Contudo Jonung e Lars (2006), referem que poderá acontecer que, o país apresente 

necessidades de reformas estruturais e quando refere a fazer reformas profundas nas suas 

economias, os governos tendem a comportar-se com uma certa rigidez, tentando adiar essas 

reformas. Por um lado, por não estarem interessados, em realizar essas reformas pelos custos 

que implicam e por outro pela incerteza dos benefícios. Já os eleitores, por não estarem 

totalmente informados, dos custos-benefícios que tal operação implicaria, também poderão 

apresentar uma certa resistência à mudança.  
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3 O CASO DE PORTUGAL 

 

Nos trabalhos referidos anteriormente, alguns evidenciaram que em Portugal existem desvios 

frequentes nas previsões macroeconómicas. Como foi mencionado por Frankel e Schreger 

(2016), entre 1999-2007, na taxa de crescimento do PIB real, a média dos erros nas previsões, 

feitas pelos governos, foram maiores do que as realizadas pelo setor privado, respetivamente 

0.45 e 0.28, para o horizonte temporal de previsões a um ano, o que piorou para o horizonte 

temporal das previsões a dois anos com um erro de 1.51 e 1.23.  

De acordo com Frankel e Schreger (2013), os países da zona euro, incluindo Portugal, fazem 

previsões demasiado otimistas, do saldo orçamental e da taxa de crescimento do PIB, 

principalmente em períodos expansionistas. Como se pode verificar na figura 1 abaixo, num 

conjunto de 17 países da União Europeia, entre 1999 a 2011, a média do erro num horizonte 

temporal a um ano das previsões do saldo orçamental, e na figura 2 abaixo num horizonte 

temporal a dois anos, Portugal aparece em terceiro lugar, depois da Grécia e da Irlanda, como 

sendo dos países que realizam previsões com mais otimismo. 

 

Figura 1: Média do erro nas previsões do saldo orçamental, num horizonte temporal a um ano. 

 

Fonte: FRANKEL e SCHREGER (2013), pág. 252. 
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Figura 2: Média do erro nas previsões do saldo orçamental, num horizonte temporal a dois 

anos. 

 

Fonte: FRANKEL e SCHREGER (2013), pág. 253. 

 

Marinheiro (2010) concluiu que os governos de Portugal, entre 1998 e 2008, fizeram previsões 

demasiado otimistas da taxa de crescimento do PIB e do saldo orçamental. Foi feita uma análise 

comparativa dos desvios dos valores reais face aos valores previstos, pelos governos dos estados 

membros da U.E. e pela Comissão Europeia, para um ambiente de quatro horizontes temporais 

(período corrente e os três anos seguintes), entre 1998 e 2008. Os resultados que obteve, em 

relação a Portugal, indicam que quanto mais alargado for o período de tempo da previsão, maior 

será o enviesamento e que as previsões realizadas pela Comissão Europeia foram mais realistas. 

Para o ano corrente, o governo de Portugal apresentou um desvio de -0.17 na média do erro, 

denotando otimismo nas previsões e a Comissão Europeia não apresentou desvios significativos 

nas suas previsões. Para o ano seguinte (período t+1), o governo de Portugal, com um valor de -

0.96, continuou a apresentar desvios negativos nas suas previsões, indicando otimismo, contra -

0.75 da Comissão Europeia, que embora ambos tenham apresentado desvios significativos e 

negativos, os da Comissão Europeia são menores do que os apresentados pelo governo 

português. Para o ano t+2, tanto o governo de Portugal, como a Comissão Europeia 

apresentaram valores negativos, respetivamente -1.72 e -1.40, ambos demasiado otimistas e a 

aumentar bastante, com o aumento do horizonte temporal, contudo a Comissão Europeia 

continuou a obter valores mais baixos do que o governo de Portugal. Para o ano t+3, os desvios 
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na média do erro, aumentaram bastante para o governo português com um valor de -2.30, 

indicando otimismo. 

Strauch (2004) mostrou empiricamente que os governos de Portugal apresentavam previsões 

demasiado otimistas, do crescimento económico e do défice. Relativamente ao crescimento 

económico, Strauch (2004) analisou os desvios entre os valores previstos e os valores reais, 

entre 1998 e 2001, para os países da U.E. e encontrou um desvio negativo na média do erro, o 

que indica previsões otimistas, para os seguintes países por ordem: Alemanha com -0.84, 

Portugal com -0.77, Itália com -0.73 e Grécia com -0.31. Strauch (2004) analisou também os 

desvios para o défice, entre 1991 e 2002, através da média do erro e os países que 

apresentavam maiores desvios foram: Portugal com -0.95, Itália com -0.80 e França com -0.49. 

Atendendo às evidências já apresentadas por vários autores sobre o caso de Portugal, é 

importante quantificar os desvios nas previsões das variáveis macroeconómicas, retiradas dos 

vários documentos de política orçamental, face aos valores reais reportados pelos organismos 

oficiais e tentar explicar as suas causas. Esta análise é efetuada no capítulo 4. 

 

4 TRABALHO EMPÍRICO 

 

Este capítulo divide-se em duas secções. A primeira secção incide sobre o caso português. Na 

segunda secção é feito um alargamento do estudo de Portugal a alguns países da União 

Europeia. 

 

4.1 O caso português 

 

As previsões do défice e da dívida pública em percentagem do PIB e da taxa de crescimento do 

PIB, foram recolhidas nos seguintes documentos de política orçamental: Relatório do Orçamento 

de Estado; Programa de Estabilidade e Crescimento; Relatório de Orientação da política 

Orçamental e Documentos de Estratégia Orçamental. Os Relatórios do Orçamento do Estado 

foram consultados presencialmente na Biblioteca do Ministério das Finanças, em Lisboa, os 

Programas de Estabilidade e Crescimento foram retirados do site da Assembleia da República e 

os Relatórios de Orientação da política Orçamental e os Documentos de Estratégia Orçamental 
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do site do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais. Os valores 

reais das variáveis em estudo foram retirados dos sites da AMECO e do Pordata. 

Uma vez que, o número de observações anuais para as previsões recolhidas através da consulta 

dos Programas de Estabilidade e Crescimento, Relatórios de Orientação da política Orçamental e 

Documentos de Estratégia Orçamental, se revelou insuficiente para a realização de estimações 

econométricas, apenas as previsões contidas nos Relatórios do Orçamento de Estado a seguir 

designado por R.O.E., foram utilizadas no trabalho empírico. O mesmo sucedeu com as 

observações da dívida pública em percentagem do PIB, assim só serão consideradas as 

observações para o défice em percentagem do PIB e para a taxa de crescimento do PIB. 

Começou-se por estimar os erros nas previsões do défice em percentagem do PIB e da taxa de 

crescimento do PIB pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Apresenta-se de 

seguida os resultados de estimações através do método das regressões aparentemente não 

relacionadas (SUR – Seemingly Unrelated Regressions). 

 

4.1.1 Estimação dos erros nas previsões do défice em percentagem do PIB 

pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas para as previsões do défice em percentagem do 

PIB apresentadas nos Relatórios dos Orçamentos de Estado (dfPIBroe) de 1981 a 2017 (37 

anos), os valores reais do défice em percentagem do PIB (dfPIBvr) e os erros nas respetivas 

previsões (erroroedf). Da análise da tabela constata-se que o governo previu que, durante o 

período considerado, o défice em percentagem do PIB seria em média de 5,22% e as previsões 

variaram entre 1,60% e 11.10%, com um desvio padrão de 2.62%. Os valores reais registados, 

foram recolhidos do site da Pordata e para as 37 observações correspondentes aos anos de 

1981 a 2017, verifica-se que a média é de 4.73% e que o défice variou entre 1.70% e 9.10% do 

PIB, com um desvio padrão de 1.96%. 
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Tabela 1 – Estatística descritiva 

Variáveis Obs.    Média Desvio 
padrão 

   Mínimo   Máximo 

      

 
dfPIBroe 

 
37 

 
5.22 

 
2.62 

 
1.60 

 
11.10 

 
dfPIBvr 

 
37 

 
4.73 

 
1.96 

 
1.70 

 
9.10 

 
erroroedf 

 
37 

 
0.49 

 
1.84 

 
-5.80 

 
3.70 

 

Para quantificar as diferenças entre as previsões e os valores reais, gerou-se a variável 

“erroroedf”, que representa o erro na estimativa do défice em percentagem no PIB. Esta variável 

resulta da diferença, entre a previsão do défice em percentagem do PIB para o ano t+1, feita 

pelo governo no R.O.E. elaborado no ano t e o valor real do défice em percentagem do PIB no 

ano t+1, conforme a equação 1. 

Equação 1:  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑑𝑓𝑡
𝑡+1 = 𝑑𝑓𝑃𝐼𝐵𝑟𝑜𝑒𝑡

𝑡+1 − 𝑑𝑓𝑃𝐼𝐵𝑣𝑟𝑡+1 

Se o resultado da equação 1 for um erro negativo, expressa um enviesamento otimista na 

previsão. Como o erro foi positivo (0.49%), conforme se pode ver na tabela 1, indica que em 

média as previsões foram pessimistas. Para 37 observações o erro nas previsões variou entre -

5.80% e 3.70%, com um desvio padrão de 1.84%. Da análise do gráfico 1 nota-se que, houve 

muitas previsões demasiado otimistas principalmente a partir do ano 2000. 

Gráfico 1: 
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Para uma série temporal anual compreendida entre os anos de 1981 e 2017, estimaram-se 

algumas regressões onde, primeiramente, se tentou analisar a influência do ciclo económico nos 

erros de previsão. Então recolheram-se do site da AMECO, os dados do hiato do produto, nas 

regressões designado por “Hiato”, conforme a equação 2, em que a variável dependente é o 

“erroroedf” e a variável independente é o “Hiato” e 𝜀𝑡 é o termo erro.  

 

Equação 2: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑑𝑓𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝜀𝑡 

 

De seguida adicionaram-se à regressão anterior mais variáveis explicativas, nomeadamente 

variáveis mudas que assinalam a entrada em vigor do Pacto de Estabilidade e Crescimento 

(PaEC), os anos de eleições legislativas, a ideologia do Governo e forma de Governo. Com o 

intuito de analisar se depois da entrada em vigor do “PaEC”, em 1997, os erros foram maiores 

do que antes, foi criada a variável “PaEC” que é uma variável binária, que toma valor zero para 

anos antes da entrada em vigor do “PaEC” e o valor um para anos depois da entrada em vigor 

do PaEC. A variável “Eleições” é uma variável binária, que toma valor zero para anos onde não 

houve eleições legislativas e toma valor um para anos de eleições legislativas. Com esta variável 

pretende-se investigar, se os erros nas previsões tendem a ser maiores em anos de eleições. A 

variável “Esq” é também uma variável binária, que toma valor zero se o partido do governo é de 

direita e toma valor um se o partido do governo é de esquerda. Com esta varável tenta-se 

analisar, se a ideologia do partido no governo tem influência nos erros de previsão. A variável 

“Col” é também uma variável binária que, toma valor zero se o governo for formado por um 

governo de partido único e toma valor um se for um governo de coligação. Com esta variável 

tenta-se analisar, se a forma de governo influencia os erros nas previsões.  

Os Relatórios do Orçamento de Estado são apresentados no final de cada ano com respeito ao 

ano seguinte, daí nas variáveis “Esq” e “Col” é considerado o partido político, que estava no 

governo em exercício no final do ano anterior ao que disser respeito o Relatório, o mesmo 

acontece quando há eleições no final do ano, o relatório apresentado para o ano seguinte, é da 

competência do governo que esteve em exercício. Os dados para as variáveis “Eleições” e “Esq” 

foram recolhidos do site da comissão nacional de eleições e do site do SGMAI e da variável “Col” 

do site do Inter-American Development Bank, conforme informação descrita na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Anos de eleições legislativas, partidos e formas de governo 

Data das eleições 
Principal Partido no 

Governo 
Percentagem de voto 

Forma de governo 

Outubro de 1980 AD 44,91% Coligação partidária 
Abril de 1983 PS 36,11% Coligação partidária 

Outubro de 1985 PPD/PSD 29,87% Partido único 
Julho de 1987 PPD/PSD 50,22% Partido único 

Outubro de 1991 PPD/PSD 50,60% Partido único 
Outubro de 1995 PS 43,76% Partido único 
Outubro de 1999 PS 44,06% Partido único 

Março de 2002 PPD/PSD 40,21% Coligação partidária 
Fevereiro de 2005 PS 45,03% Partido único 
Setembro de 2009 PS 36,56% Partido único 

Junho de 2011 PPD/PSD 38,66% Coligação partidária 
Outubro de 2015 PPD/PSD 36,86% Coligação partidária 

Legenda: AD – Aliança democrática; PS – Partido socialista; PPD / PSD - Partido social democrata. 

Nota: AD em 1980 foi formada por Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico. 

Fontes: Site da comissão nacional de eleições, site do SIGMAI e site do Inter-American Development Bank. 

 

Equação 3: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑑𝑓𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝛽2𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑡 + 𝛽4𝐸𝑠𝑞𝑡 +

𝛽5𝐶𝑜𝑙𝑡 + 𝜀𝑡 

Por último acrescentou-se à equação 3, uma variável de interação entre o “Hiato” e o “PaEC” 

designada por “HiatoPaEC”, para saber se com a entrada das regras impostas no Pacto de 

Estabilidade e Crescimento a influência do “Hiato” nos erros de previsão se alterou, conforme 

equação 4. 

Equação 4: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑑𝑓𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝛽2𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑡 + 𝛽4𝐸𝑠𝑞𝑡 +

𝛽5𝐶𝑜𝑙𝑡 + 𝛽6Hiato𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Após a estimação8 destas três equações pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

verificou-se que embora para a regressão 1 o teste de Breusch-Pagan e o teste do fator de 

inflação da variância (VIF), não indiciassem heteroscedasticidade nem multicolinearidade, 

respetivamente, o teste de Durbin-Watson não permitia rejeitar a hipótese da existência de 
                                                           
 

 

8
 Todos os cálculos foram efetuados com o auxílio do software “Stata 15.0” e com o apoio do manual “Microeconomics using Stata.” Cameron, 

A. Colin e Trivedi, Pravin K., 2009, A Stata Press Publication StataCorp LP College Station, Texas. 
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autocorrelação. Para as regressões 2 e 3, verificou-se que o teste do fator de inflação da 

variância (VIF) não indiciava multicolinearidade, contudo o teste de Breusch-Pagan e o teste de 

Durbin-Watson não permitem rejeitar as hipóteses de existência de heteroscedasticidade e 

autocorrelação, respetivamente, conforme se pode ver nos testes estatísticos das respetivas 

regressões 1, 2 e 3, em anexo. Então, optou-se pela correção da regressão 1, através do método 

de estimação de Cochrane-Orcutt, modelo autorregressivo de ordem 1 e nas regressões 2 e 3, 

os erros padrão foram calculados recorrendo ao estimador de Newey-West, para correção da 

heteroscedasticidade e da autocorrelação, cujos resultados se apresentam a seguir na Tabela 3, 

sendo de seguida feita a sua análise. 

 

Tabela 3: Erros nas previsões do défice em percentagem do PIB no Relatório do Orçamento de 

Estado. 

 MQO 
(1) 

MQO 
(2) 

MQO 
(3) 

Cochrane- 
Orcutt (4) 9 

Newey -
West (5) 

Newey -
West (6) 

Variáveis erroroedf erroroedf erroroedf erroroedf erroroedf erroroedf 

       
L.Hiato -0.227* -0.304*** -0.243* -0.252 -0.304*** -0.243*** 
 (0.12) (0.10) (0.12) (0.16) (0.07) (0.05) 
PaEC  -2.345*** -2.543***  -2.345*** -2.543*** 
  (0.48) (0.54)  (0.38) (0.49) 
Eleições  -1.060** -1.102**  -1.060* -1.102* 
  (0.49) (0.49)  (0.57) (0.57) 
L.Esq  0.205 0.503  0.205 0.503 
  (0.52) (0.63)  (0.32) (0.41) 
L.Col  -0.824 -0.881  -0.824* -0.881* 
  (0.54) (0.55)  (0.45) (0.45) 
L.HiatoPaEC   -0.198   -0.198 
   (0.23)   (0.17) 
Constante 0.328 2.216*** 2.232*** 0.237 2.216*** 2.232*** 
 (0.30) (0.43) (0.43) (0.55) (0.35) (0.35) 
       
Observações 36 36 36 35 36 36 
R2 
Teste F 
Valor-p 

0.094 
3.530 
0.069 

0.576 
8.150 
0.000 

0.586 
6.850 
0.000 

0.074 
2.630 
0.114 

0.576 
11.520 
0.000 

0.586 
15.110 
0.000 

 

                                                           
 

 

9 Modelo transformado pelo método de estimação de Cochrane-Orcutt AR(1), atingiu a convergência após 4 interações com um  de 0.527468, 

Durbin-Watson (transformada) d(2,36) = 2.152897. 
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Notas: 

Dados anuais entre 1981 e 2017. 

Desvio padrão entre parênteses. 

Nível de significância de rejeição da hipótese nula: 10%*, 5%**,1%***. 

Fontes: Biblioteca do Ministério das Finanças, Portal do eleitor, Portal da SGMAI, site do Inter-American Development Bank, site do Pordata e site 

da AMECO. 

 

O modelo estimado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários das três regressões é 

meramente indicativo pois na presença de autocorrelação, os erros estão correlacionados, o erro 

do ano anterior afeta o do ano seguinte, os estimadores não são eficientes e o teste F de 

significância global e o teste t de significância individual não são válidos, daí só será feita a 

análise do modelo transformado pelo método de Cochrane-Orcutt (coluna 4). Já no modelo 2 e 3 

para além de autocorrelação, também apresentam heteroscedasticidade e na presença de 

heteroscedasticidade, a variância dos erros não é constante, embora os estimadores continuem 

eficientes, os testes F e t não são válidos, por isso optou-se pela correção através do estimador 

de Newey-West (colunas 5 e 6). 

Os resultados apresentados na coluna 4 da Tabela 3 são pouco esclarecedores. O R2 é muito 

baixo (aproximadamente 7%) e o teste F de significância conjunta tem um valor-p de 0.114, pelo 

que não podemos rejeitar (a 5% de significância estatística) a hipótese de que as variáveis não 

são conjuntamente significativas. 

Os resultados das estimações apresentados na coluna 5 têm um R2 de 0.58, que nos diz que 

58% da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis introduzidas. 

Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste F é 0.000, rejeitamos a 5% a hipótese de que 

os coeficientes são simultaneamente iguais a zero e concluímos que as variáveis são 

conjuntamente significativas. Quanto à significância individual vemos que as variáveis “Hiato”, 

“PaEC”, “Eleições”, “Col” e a constante são estatisticamente significativos. Os resultados 

obtidos indicam que em anos em que o Hiato é positivo, as previsões do défice tendem a ser 

mais otimistas, conforme indicado pelo sinal negativo do coeficiente em -0.30 pontos 

percentuais, com um nível de significância de 1%. Adicionalmente, depois da entrada em vigor 

do PaEC, as previsões passaram a ser demasiado otimistas, o que verificamos pelo sinal 

negativo do coeficiente, em -2.35 pontos percentuais com um nível de significância de 1%. Em 

anos de eleições legislativas as previsões tendem também a ser mais otimistas conforme 



24 

indicado pelo sinal negativo do coeficiente, em -1.06 pontos percentuais, com um nível de 

significância de 10%. Os governos de coligação parecem fazer previsões mais otimistas, 

conforme indica o sinal negativo do coeficiente estimado em -0.82 pontos percetuais, com um 

nível de significância de 10%. Os resultados sugerem ainda que a ideologia do governo não 

influencia os erros nas previsões. 

Os resultados das estimações apresentados na coluna 6 têm um R2 de 0.59, valor que nos diz 

que 59% da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste F é 0.000, rejeitamos a 5% a 

hipótese de que os coeficientes são simultaneamente iguais a zero e concluímos que as variáveis 

são conjuntamente significativas. Quanto à significância individual vemos que as variáveis 

“Hiato”, “PaEC”, “Eleições”, “Col” e a constante continuam a ser estatisticamente significativas 

e que os sinais dos coeficientes estimados não se alteraram face aos da coluna 5. Uma vez que 

a variável “HiatoPaEC” não se revelou estatisticamente significativa, podemos concluir que a 

influência do hiato nos erros não se alterou após a entrada em vigor do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento. 

Depois de analisar as três regressões em separado e conforme mencionado na literatura, nos 

trabalhos de Frankel e Schreger (2016), Frankel e Schreger (2013), Frankel (2011), Marinheiro 

(2010), Brück e Stephan (2006), verificou-se que depois da entrada do PaEC as previsões do 

défice se tornaram mais otimistas. Os erros nas previsões do défice também são influenciados 

pelas variáveis “Hiato”, “Eleições” e “Col” que tornam as previsões mais otimistas. Contudo, 

não há evidências estatísticas de que as variáveis “Esq” e “HiatoPaEC”, influenciem os erros nas 

previsões. 

 

4.1.2 Estimação dos erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB com 

o método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

 

Na recolha de dados desta variável houve algumas dificuldades, pois infelizmente não tendo 

conseguido recolher dados para todos os anos, porque não foram referidas no documento. Nos 

anos de 1993, 1994, 1997, 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004 os valores encontrados 

apareciam em forma de intervalo e para facilitar a análise, foi calculado o valor intermédio.  
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Na análise da estatística descritiva das variáveis na Tabela 4, observou-se que das previsões 

efetuadas no Relatório do Orçamento do Estado, para 31 observações recolhidas, entre os anos 

de 1982 e 2017, o governo português previu que a taxa de crescimento do PIB seria, em média 

de 1.98% e variou entre -2.80% e 4.00%, com um desvio padrão de 1.57%. Os valores reais 

registados da taxa de crescimento do PIB, foram recolhidos do site do Pordata e para 37 

observações entre os anos de 1981 e 2017 em média registou um valor de 2,00% e variou entre 

-4.03% e um máximo de 7.86%, com um desvio padrão de 2.62%. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva 

Variáveis Obs.        Média Desvio 
padrão 

   Mínimo   Máximo 

      

 
tcPIBroe 

 
31 

 
1.98 

 
1.57 

 
-2.80 

 
4.00 

 
tcPIBvr 

 
37 

 
2.00 

 
2.62 

 
-4.03 

 
7.86 

 
erroroetc 

 
31 

 
0.00 

 
1.64 

 
-3.86 

 
3.58 

 

Para quantificar as diferenças entre as previsões e os valores reais, gerou-se a variável 

“erroroetc”, que representa o erro na estimativa da taxa de crescimento do PIB no R.O.E., que 

resulta da diferença entre o valor real da taxa de crescimento do PIB e a previsão feita pelo 

Governo, conforme a equação 5.  

Equação 5:  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑡
𝑡+1 = 𝑡𝑐𝑃𝐼𝐵𝑟𝑜𝑒𝑡

𝑡+1 − 𝑡𝑐𝑃𝐼𝐵𝑣𝑟𝑡+1 

Se o resultado da equação 5 for positivo expressa um enviesamento otimista na previsão. Como 

o erro foi nulo (0.00), nem se pode dizer que seja otimista nem pessimista, conforme se pode 

ver na tabela 4. Para 31 observações, o erro nas previsões variou entre -3.86% e 3.58%, com um 

desvio padrão de 1.64%. Da análise do gráfico 2 nota-se que, ao longo do período considerado 

os erros tiveram grande oscilação, tanto são positivos como negativos. 
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Gráfico 2: 

 

 

Para uma série temporal anual compreendida entre os anos de 1982 e 2017, estimaram-se 

algumas regressões utilizando, a mesma metodologia econométrica do défice, as mesmas 

variáveis independentes com a mesma descrição. O único que alterou foi a variável dependente 

que passou a ser, o erro na estimativa da taxa de crescimento do PIB designada por “erroroetc”, 

e de forma análoga estimaram-se as equações 6, 7 e 8. 

 

Equação 6: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Equação 7: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝛽2𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑡 + 𝛽4𝐸𝑠𝑞𝑡 +

𝛽5𝐶𝑜𝑙𝑡 + 𝜀𝑡 

 

Equação 8: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑡
𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡 + 𝛽2𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝛽3𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑡 + 𝛽4𝐸𝑠𝑞𝑡 +

𝛽5𝐶𝑜𝑙𝑡 + 𝛽6𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑃𝑎𝐸𝐶𝑡 + 𝜀𝑡 
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Após a estimação destas três regressões pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), verificou-se que embora o teste de Breusch-Pagan e o teste do fator de inflação da 

variância (VIF), não apresentavam heteroscedasticidade nem multicolinearidade, o teste de 

Durbin-Watson apresentava existência de autocorrelação, conforme se pode ver nos testes 

estatísticos das respetivas regressões 1, 2 e 3 em anexo. Então optou-se pela correção através 

do método de estimação de Cochrane-Orcutt, modelo autorregressivo de ordem 1, cujos 

resultados se apresentam a seguir na Tabela 5 e de seguida será feita a sua análise. 

 

Tabela 5: Erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB no Relatório do Orçamento de 

Estado 

 MQO 
(1) 

MQO 
(2) 

MQO 
(3) 

Cochrane- 
Orcutt 

(4) 10 

Cochrane- 
Orcutt 

(5) 11 

Cochrane- 
Orcutt 

 (6) 12 
Variáveis erroroetc erroroetc erroroetc erroroetc erroroetc erroroetc 

       
L.Hiato 0.295** 0.424*** 0.633*** 0.146 0.278* 0.525** 
 (0.12) (0.12) (0.15) (0.14) (0.14) (0.20) 
PaEC  1.539** 1.085  0.069 0.720 
  (0.64) (0.64)  (1.42) (1.44) 
Eleições  1.193** 1.180**  1.236** 1.269** 
  (0.54) (0.51)  (0.55) (0.55) 
L.Esq  -0.042 0.816  1.415 1.224 
  (0.69) (0.75)  (1.36) (1.34) 
L.Col  0.372 0.422  1.355 0.735 
  (0.75) (0.70)  (1.34) (1.36) 
L.HiatoPaEC   -0.512**   -0.413 
   (0.24)   (0.27) 
Constante 0.054 -1.413*** -1.561*** 0.195 -1.217** -1.573*** 
 (0.27) (0.48) (0.46) (0.32) (0.52) (0.53) 
       
Observações 31 31 31 28 28 28 
R2 
Teste F 
Valor-p 

0.180 
6.370 
0.017 

0.479 
4.590 
0.004 

0.563 
5.160 
0.002 

0.039 
1.060 
0.313 

0.422 
3.210 
0.025 

0.500 
3.510 
0.015 

                                                           
 

 

10 Modelo transformado pelo método de estimação de Cochraine-Orkutt AR(1), com 2 gaps na amostra e atingiu a convergência após 5 interações, 

com um  de 0.1366499, Durbin-Watson (transformada) d(2,28) = 2.125479. 
11

 Modelo transformado pelo método de estimação de Cochraine-Orkutt AR(1), com 2 gaps na amostra e atingiu a convergência após 9 interações, 

com um  de -0.0597338, Durbin-Watson (transformada) d(6,28) = 1.932562.  
12

 Modelo transformado pelo método de estimação de Cochraine-Orkutt AR(1), com 2 gaps na amostra e atingiu a convergência após 7 interações, 

com um  de -0.1256999, Durbin-Watson (transformada) d(7,28) = 1.907483. 
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Notas: 

Dados anuais entre 1982 e 2017. 

Desvio padrão entre parênteses. 

Nível de significância de rejeição da hipótese nula: 10%*, 5%**,1%***. 

Fontes: Biblioteca do Ministério das Finanças, Portal do eleitor, Portal da SGMAI, site do Inter-American Development Bank, site do Pordata e site 

da AMECO. 

O modelo estimado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários das três regressões é 

meramente indicativo pois na presença de autocorrelação, os erros estão correlacionados, o erro 

do ano anterior afeta o do ano seguinte, os estimadores não são eficientes e o teste F de 

significância global e o teste t de significância individual não são válidos, daí só será feita a 

análise do modelo transformado pelo método de Cochrane-Orcutt (colunas 4, 5 e 6). 

Os resultados apresentados na coluna 4 da Tabela 5, têm um R2 muito baixo de 

aproximadamente 0.4, que nos diz que apenas 4% da variação do erro de previsão em torno da 

média é explicada pelas variáveis introduzidas. O valor-p do teste F é 0.313, o que nos diz que 

as variáveis não são conjuntamente significativas. 

Os resultados apresentados na coluna 5 da Tabela 5, têm um R2 de 0.42, que nos diz que 42% 

da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis introduzidas. 

Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste F é 0.025, o que nos diz que as variáveis são 

conjuntamente significativas, rejeitando a hipótese nula a 5%. Quanto à significância individual 

vemos que só as variáveis “Hiato”, “Eleições” e a constante são estatisticamente significativas. 

Os resultados obtidos indicam que, quando o hiato for positivo os erros nas previsões são, em 

média, mais otimistas conforme indica o sinal positivo do coeficiente em 0.28 pontos 

percentuais, a um nível de significância de 10%. Em anos de eleições, os erros nas previsões 

tendem a ser mais otimistas, conforme indica o sinal positivo do coeficiente estimado de 1.24 

pontos percentuais com nível de significância a 5%. 

Os resultados das estimações apresentados na coluna 6 da Tabela 5, têm um R2 de 0.50, que 

nos diz que 50% da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste F é 0.015, o que nos diz que as 

variáveis são conjuntamente significativas, rejeitando a hipótese nula a 5%. Quanto à 

significância individual vemos que, tal como na regressão anterior, as variáveis “Hiato”, 

“Eleições” e a constante são estatisticamente significativas. A variável de interação (HiatoPaEC) 

não se revelou estatisticamente significativa.  
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Depois de analisar as três regressões em separado, indo ao encontro ao trabalho de Frankel 

(2011), verificou-se que o ciclo económico afeta de forma otimista os erros nas previsões da taxa 

de crescimento do PIB. Os erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB, também são 

influenciados pela variável “Eleições” tornando-os mais otimistas, contudo não há evidências 

estatísticas de que as variáveis “PaEC”, “Esq”, “Col” e “HiatoPaEC”, influenciem os erros nas 

previsões. 

 

4.1.3 Estimação dos erros nas previsões do défice em percentagem do PIB e 

da taxa de crescimento do PIB pelo método das regressões 

aparentemente não relacionadas 

 

Como os resultados obtidos pelo método de estimação individual dos mínimos quadrados 

ordinários (MQO), transformado pelo método de estimação de Cochane-Orcutt não foram os 

esperados, poderá acontecer que o termo erro pode estar correlacionado entre as várias 

equações, isto é poderá haver fatores comuns não incluídos no modelo que afetem as várias 

variáveis dependentes (“erroroedf” e “erroroetc”). Assim poderia ser melhor utilizar o método de 

estimação das regressões aparentemente não relacionadas (SUR - Seemingly unrelated 

regression), para averiguar se haveria ganhos na estimação das equações por sistema, isto é 

estimar em simultâneo as duas equações, cujos resultados se apresentam na tabela 7 com as 

regressões 1 e 2. 

Conforme se pode ver na matriz da correlação dos resíduos, na Tabela 6, existe uma correlação 

negativa (-0.59) entre as variáveis erroroetc e erroroedf, indicando que os resíduos estão 

correlacionados. Pelo teste associado de independência do Multiplicador de Lagrange de 

Breusch-Pagan, podemos ver que rejeitamos a hipótese nula de que os resíduos sejam 

independentes, como indica o valor p de 0.0010. Com isto, podemos dizer que existem ganhos 

em estimar pelo método de estimação das regressões aparentemente relacionadas (SUR - 

Seemingly Unrelated Regression), o que era de esperar porque as variáveis têm determinantes 

muito semelhantes, assim os coeficientes são mais precisos e este modelo aproxima mais da 

realidade, em comparação com o método de estimação de equação por equação apresentado 

inicialmente. 
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Teste de independência de Breusch-Pagan :  
(1)
2 =   10.804 , 𝑃𝑟 = 0.0010 

 

Tabela 6: Matriz de correlação dos resíduos 

 erroroedf erroroetc 

erroroedf 1.0000  

erroroetc -0.5904 1.0000 

H0: Os termos erro das equações são independentes. 

 

Tabela 7: Erros nas previsões do défice em percentagem do PIB e da taxa de crescimento do 

PIB, no Relatório do Orçamento de Estado. 

 

 SUR 
(1) 

SUR 
(2) 

Variáveis erroroedf erroroetc 

   
L.Hiato -0.312** 0.633*** 
 (0.15) (0.13) 
PaEC -2.560*** 1.085* 
 (0.64) (0.56) 
Eleições -1.288** 1.180*** 
 (0.51) (0.44) 
L.Esq 0.552 0.816 
 (0.76) (0.66) 
L.Col -1.075 0.422 
 (0.70) (0.61) 
L.HiatoPaEC -0.170 -0.512** 
 (0.24) (0.21) 
Constante 2.330*** -1.561*** 
 (0.46) (0.40) 
   
Observações 31 31 
R2 

𝜒2 
Valor-p 

0.548 
37.540 
0.000 

0.563 
39.990 
0.000 

 

Notas:  

Dados anuais entre 1981 e 2017 para o défice em percentagem do PIB e entre 1982 e 2017 para a taxa de crescimento do PIB. 

Desvio padrão entre parênteses. 

Nível de significância de rejeição da hipótese nula: 10%*, 5%**,1%***. 

Fontes: Biblioteca do Ministério das Finanças, Portal do eleitor, Portal da SGMAI, site do Inter-American Development Bank, site do Pordata e site 

da AMECO. 
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Os resultados da estimação apresentados na coluna 1 da Tabela 7 têm um R2 de 0.55, que nos 

diz que 55% da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste qui quadrado é 0.000, o que nos 

diz que as variáveis são conjuntamente significativas e rejeitamos a 5%, a hipótese de todos os 

parâmetros serem conjuntamente iguais a zero. Quanto à significância individual vemos que as 

variáveis “Hiato”, “PaEC”, “Eleições” e a constante são estatisticamente significativas. Os 

resultados obtidos indicam que, de acordo com o trabalho de Frankel e Schreger (2013), em 

anos em que o Hiato é positivo, as previsões do défice tendem a ser mais otimistas, conforme 

indicado pelo sinal negativo do coeficiente em -0.31 pontos percentuais, com um nível de 

significância de 5%. De acordo com a literatura de Frankel e Schreger (2016), Frankel e Schreger 

(2013), Frankel (2011), Marinheiro (2010) e Bruck e Stephan (2006), depois da entrada em 

vigor do PaEC, os erros foram mais otimistas conforme indica o sinal negativo do coeficiente em 

-2.56 pontos percentuais, com nível de significância a 1%. Em anos de eleições, os erros nas 

previsões tendem a ser mais otimistas, o que nos indica o sinal negativo do coeficiente em -1.29 

pontos percentuais com nível de significância a 5%. As variáveis “Esq”, “Col” e “HiatoPaEC”, 

não apresentaram evidências estatísticas. 

Os resultados da estimação apresentados na coluna 2 da Tabela 7 têm um R2 de 0.56, que nos 

diz que 56% da variação do erro de previsão em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste qui quadrado é 0.000 o que nos 

diz que as variáveis são conjuntamente significativas e rejeitamos a 5%, a hipótese de todos os 

parâmetros serem conjuntamente iguais a zero. Quanto à significância individual vemos que a 

variáveis “Hiato”, “PaEC” e “Eleições”, “HiatoPaEC” e a constante são estatisticamente 

significativas. Os resultados obtidos indicam que, de acordo com o estudo de Frankel (2011), o 

ciclo económico, sobretudo os períodos expansionistas, afetam os erros nas previsões tornando-

os mais otimistas, o que se pode verificar pelo sinal positivo do coeficiente da variável em 0.63 

pontos percentuais, com um nível de significância de 1%. Depois da entrada em vigor do PaEC, 

de acordo com os trabalhos de Frankel e Schreger (2016), Frankel e Schreger (2013), Frankel 

(2011), Marinheiro (2010) e Bruck e Stephan (2006), as previsões foram mais otimistas, 

conforme indica o sinal positivo do coeficiente da variável em 1.09 pontos percentuais, com nível 

de significância a 10%. Em anos de eleições, os erros nas previsões foram mais otimistas, o que 

nos indica o sinal positivo do coeficiente em 1.18 pontos percentuais com nível de significância a 

1%. A variável “HiatoPaEC” revelou-se estatisticamente significativa, o que nos indica que a 
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influência do hiato nos erros após a entrada em vigor do Pacto de Estabilidade e Crescimento, 

tornou-se menos otimistas, conforme indica o sinal negativo da variável em -0.51 pontos 

percentuais, com um nível de significância de 5%. As variáveis “Esq” e “Col”, não apresentaram 

evidências estatísticas. 

Depois da análise pelo método SUR, para um conjunto de 31 observações, pode resumir-se que, 

os erros nas previsões do défice são influenciados pelas variáveis “Hiato”, “PaEC” e “Eleições”, 

tornando-as mais otimistas, enquanto as variáveis, “Esq”, “Col” e “HiatoPaEC” não 

apresentaram indícios de qualquer tipo de influência sobre os erros. Já os erros nas previsões da 

taxa de crescimento do PIB embora também sejam influenciados pelas variáveis “Hiato”, 

“PaEC” e “Eleições”, tornando as previsões mais otimistas, com a introdução da variável de 

interação “HiatoPaEC” revelou que o efeito de otimismo apresentado pelo Hiato diminui depois 

da entrada em vigo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, as variáveis “Esq”, “Col”, não 

apresentaram qualquer evidência estatística. 

 

4.2 Extensão do estudo a mais cinco países da União Europeia 

 

Procurou-se efetuar uma extensão do estudo sobre o caso de Portugal a outros países da União 

Europeia dos 15. Contudo só foram adicionados dados para a Bélgica, Espanha, França, Irlanda 

e Reino Unido. Para a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda, a Itália, o Luxemburgo e a Suécia não 

foi possível encontrar dados, enquanto para a Alemanha, a Áustria e a Grécia apenas foram 

encontrados dados em língua estrangeira. 

No modelo aplicado ao estudo destes países as previsões para o saldo orçamental em 

percentagem do PIB e para a taxa de crescimento do PIB, foram retirados dos sites oficiais dos 

governos da Bélgica, Irlanda e Reino Unido, do site do Ministério da Ação e das Contas 

Públicas/Direção do Orçamento da França e do site do Ministério das Finanças da Espanha, 

onde se encontram publicados os Relatórios do Orçamento de Estado. Os dados reais para estas 

variáveis foram recolhidos do site do Pordata. 
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4.2.1 Estimação dos erros nas previsões do saldo orçamental em 

percentagem do PIB pelo método dos Mínimos Quadrados 

Generalizados 

 

Na análise da estatística descritiva das variáveis na Tabela 8, observou-se que as previsões 

efetuadas no Relatório do Orçamento de Estado, a seguir designado por R.O.E. ou roe, para as 

102 observações recolhidas, o conjunto dos seis países europeus, entre os anos de 1995 e 

2017 (23 anos), previu que o saldo orçamental em percentagem do PIB seria em média de -

2,60% e variou entre -11,60% e 4.30%, com um desvio padrão de 2.69%. Os valores reais 

registados, foram recolhidos do site da Pordata e para 109 observações, entre os anos de 1995 

e 2017 (23 anos), em média registou-se um valor de -3.62% e variou entre -32.02% e 4.87%, 

com um desvio padrão de 4.36%. 

 

Tabela 8 – Estatística descritiva 

Variáveis Obs.    Média Desvio 
padrão 

Mínimo    Máximo   

      

 
soPIBroe 

 
102 

 
-2.60 

 
2.69 

 
-11.60 

 
4.30 

 
soPIBvr 

 
109 

 
-3.62 

 
4.36 

 
-32.02 

 
4.87 

 
erroroeso 

 
102 

 
1.02 

 
3.03 

 
-3.67 

 
20.42 

 

Para quantificar as diferenças entre as previsões e os valores reais, gerou-se a variável 

“erroroeso”, que representa o erro na estimativa do saldo orçamental em percentagem no PIB. 

Esta variável resulta da diferença, entre a previsão do saldo orçamental para o ano t+1, feita pelo 

governo no R.O.E. elaborado no ano t e o valor real do saldo orçamental em percentagem do PIB 

no ano t+1, conforme a equação 9. 

 

Equação 9:  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑠𝑜𝑖𝑡
𝑖𝑡+1 = 𝑠𝑜𝑃𝐼𝐵𝑟𝑜𝑒𝑖𝑡

𝑖𝑡+1 − 𝑠𝑜𝑃𝐼𝐵𝑣𝑟𝑖𝑡+1 
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i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017 

 

Se o resultado da equação 9 for um erro positivo, expressa um enviesamento otimista na 

previsão. Como o erro foi positivo (1.02%), conforme se pode ver na tabela 8, indica que em 

média as previsões foram otimistas para o período considerado. Conforme se pode ver na Tabela 

8 com a estatística descritiva, para 102 observações, o erro na previsão do défice em 

percentagem do PIB foi, em média de 1.02%. O erro nas previsões variou, entre -3.67% e 

20.42%, com um desvio padrão de 3.03%.  

Da observação do gráfico 3 nota-se que, houve muitas previsões demasiado otimistas, 

demonstrado pelos erros positivos, principalmente entre os anos de 2007 a 2012. A Irlanda, foi 

o país onde se verificaram os erros mais elevados, seguida da Espanha.  

 

Gráfico 3: 
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Para um conjunto de dados agrupados em dados em painel, para os seis países em análise, 

entre os anos de 1995 e 2017, estimou-se a equação 10, semelhante à equação 3 no caso de 

Portugal. A variável dependente passou a ser, o erro na estimativa do saldo orçamental em 

percentagem do PIB designada por “erroroeso” e nas variáveis independentes acrescentou-se a 

variável “Cf” e foi retirada a variável “PaEC”. As variáveis explicativas têm os mesmos 

pressupostos, que já foram explicados na equação 3. Os dados do hiato do produto, foram 

recolhidos do site da AMECO. As variáveis “Eleições” e “Esq” foram retiradas do site do Inter-

American Development Bank, conforme informação descrita na Tabela 9. A variável conselho de 

finanças públicas designada na regressão por “Cf”, está de acordo, com a informação recolhida 

dos sites de cada concelho de finanças públicas de cada país, relativamente à criação de cada 

um dos concelhos. A variável “Cf” é uma variável muda que, toma valor zero antes da entrada 

em funcionamento do conselho de finanças públicas e toma valor um depois da entrada em 

funcionamento do conselho de finanças públicas. Para cada um dos países analisados as datas 

foram as seguintes: Bélgica em 1959, Espanha em 2014, França em 2012, Irlanda em 2012, 

Portugal em 2012 e Reino Unido em 2010. Com esta variável tenta-se analisar, se a criação de 

um conselho de finanças públicas veio tornar os erros nas previsões menos otimistas. 

 

Tabela 9 – Anos de eleições, partidos, orientação partidária e formas de governo 

Países Data das eleições 

Principal 

Partido no 

Governo 

Orientação 

partidária 

Forma de governo 

Bélgica Maio de 2003 VLD Direita Coligação partidária 

Bélgica Junho de 2007 CD&V Direita Coligação partidária 

Bélgica Junho de 2010 PS Esquerda Coligação partidária 

Bélgica Maio de 2014 MR Direita Coligação partidária 

Espanha Junho de 1993 PSOE Esquerda Coligação partidária 

Espanha Março de 1996 PSOE Esquerda Coligação partidária 

Espanha Março de 2000 PP Direita Partido único 

Espanha Março de 2004 PSOE Esquerda Partido único 

Espanha Março de 2008 PSOE Esquerda Partido único 

Espanha Novembro de 2011 PP Direita Coligação partidária 
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Espanha Dezembro de 2015 PP Direita Coligação partidária 

Espanha Junho de 2016 PP Direita Coligação partidária 

França Junho de 2002 UMP Direita Coligação partidária 

França Junho de 2007 UMP Direita Coligação partidária 

França Junho de 2012 PS Esquerda Partido único 

França Junho de 2017 PS Esquerda Partido único 

Irlanda Outubro de 1992 FG Direita Coligação partidária 

Irlanda Junho de 1997 FF Centro Coligação partidária 

Irlanda Maio de 2002 FF Centro Coligação partidária 

Irlanda Maio de 2007 FF Centro Coligação partidária 

Irlanda Fevereiro de 2011 FG Direita Coligação partidária 

Irlanda Fevereiro de 2016 FG Direita Coligação partidária 

Portugal Outubro de 1980 AD Independente Coligação partidária 

Portugal Abril de 1983 PS Esquerda Coligação partidária 

Portugal Outubro de 1985 PPD/PSD Direita Partido único 

Portugal Julho de 1987 PPD/PSD Direita Partido único 

Portugal Outubro de 1991 PPD/PSD Direita Partido único 

Portugal Outubro de 1995 PS Esquerda Partido único 

Portugal Outubro de 1999 PS Esquerda Partido único 

Portugal Março de 2002 PPD/PSD Direita Coligação partidária 

Portugal Fevereiro de 2005 PS Esquerda Partido único 

Portugal Setembro de 2009 PS Esquerda Partido único 

Portugal Junho de 2011 PPD/PSD Direita Coligação partidária 

Portugal Outubro de 2015 PPD/PSD Direita Coligação partidária 

Reino Unido Maio de 1997 Lab Esquerda Partido único 

Reino Unido Junho de 2001 Lab Esquerda Partido único 

Reino Unido Maio de 2005 Lab Esquerda Partido único 

Reino Unido Maio de 2010 Cons Direita Coligação partidária 

Reino Unido Maio de 2015 Cons Direita Coligação partidária 

Reino Unido Junho de 2017 Cons Direita Coligação partidária 
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Legenda: VLD – Liberais e democratas flamengos (Vlaamse Liberalen en Democraten); CD&V – Democratas cristãos e flamengos (Christen-

Democratisch en Vlaams); MR – Movimento reformista (Mouvement Réformateur); PS – Partido socialista (Parti Socialiste); PP – Partido popular 

(Partido Popular); PSOE – Partido socialista trabalhista espanhol (Partido Socialista Obrero Español); UMP – União para um movimento popular 

(Union pour un Mouvement Populaire); PS – Partido socialista (Parti Socialiste); FG – Partido irlandês unido (Fine Gael - The United Ireland Party); 

FF – Partido republicano (Fianna Fáil - The Republican Party); AD – Aliança democrática; PS – Partido socialista; PPD/PSD - Partido social 

democrata; Lab – Partido trabalhista (Labour Party); Cons – Partido conservador (Conservative Party). 

Nota: AD em Portugal em 1980 foi formada por Partido Social-Democrata, o Centro Democrático Social e o Partido Popular Monárquico, 

Fontes: Site da comissão nacional de eleições, Portal do SIGMAI, site do Inter-American Development Bank e site Norsk Senter For 

Forskningsdata. 

 

Equação 10: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑠𝑜𝑖,𝑡
𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 +

𝛽5𝐶𝑓𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 

 

De seguida optamos por estimar, mais duas novas regressões, numa substituímos a variável 

“Hiato” pela variável “Hiatoabs” para testar o efeito do Hiato em valores absolutos, conforme 

equação 11 e na outra substituímos a variável “Hiato” pelas variáveis “HiatoP” e “HiatoN”, 

conforme equação 12. A variável “Hiatoabs” representa o valor absoluto do Hiato. Com esta 

variável pretende-se analisar qual o efeito do Hiato em valores absolutos nos erros de previsão. 

As variáveis “HiatoP” e “HiatoN” representam os valores positivos (HiatoP) e negativos (HiatoN) 

do Hiato do produto. Com estas variáveis pretende-se analisar qual o efeito do Hiato, em anos 

em que este foi positivo e em anos em que foi negativo, sobre os erros nas previsões. 

 

Equação 11: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑠𝑜𝑖,𝑡
𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑓𝑖𝑡 +

𝛽5𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑎𝑏𝑠𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 

 

Equação 12: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑠𝑜𝑖,𝑡
𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑓𝑖𝑡 +

𝛽5𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑁𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 
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Para se estimar a equação 10, testou-se se seria melhor a estimação por efeitos fixos ou efeitos 

aleatórios, através do teste de Hausman. Com um valor-p de 0.9361, rejeitamos a 5% a hipótese 

da existência de efeitos fixos. Daí optou-se pelo estimador de efeitos aleatórios, com isto 

assumimos que o efeito não observado, designado por 𝑎𝑖 na equação, não esteja correlacionado 

com cada umas das variáveis explicativas, em todos os períodos de tempo. Para a correção da 

correlação serial optamos pela estimação através do método dos Mínimos Quadrados 

Generalizados (MQG), fazendo o controlo da heteroscedasticidade através dos erros padrão 

robustos. Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Erros nas previsões do saldo orçamental em percentagem do PIB no Relatório do 

Orçamento de Estado. 

 MQG  
Erros 

robustos 
(1) 

MQG  
Erros 

robustos 
(2) 

MQG  
Erros 

robustos 
(3) 

VARIÁVEIS erroroeso erroroeso erroroeso 

    
L.Hiato -0.074   
 (0.10)   
Eleições 0.416 0.310 0.303 
 (0.41) (0.39) (0.37) 
L.Esq 1.494*** 1.795*** 1.903*** 
 (0.51) (0.61) (0.65) 
L.Col 0.970* 1.083*** 1.153*** 
 (0.54) (0.37) (0.27) 
Cf -1.085* -1.008** -0.844 
 (0.65) (0.40) (0.63) 
L.Hiatoabs  0.358***  
  (0.09)  
L.HiatoP   0.497** 
   (0.20) 
L.HiatoN   -0.337*** 
   (0.11) 
Constante 0.195 -0.702 -0.942* 
 (0.57) (0.47) (0.54) 
    
Observações 97 97 97 
Número de países 
R2  global 
Teste de Wald 
Valor-p 
 

6 
0.054 
99.92 
0.000 

6 
0.090 
55.40 
0.000 

6 
0.093 

- 
- 
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Notas:  

Dados anuais entre 1995 e 2017. 

Desvio padrão entre parênteses. 

Nível de significância de rejeição da hipótese nula: 10%*, 5%**,1%***. 

Fontes: Biblioteca do Ministério das Finanças, sites dos governos da Bélgica, Irlanda e Reino Unido, site da direção geral do orçamento da 

França, site do ministério das finanças de Espanha, portal do eleitor de portugal, site do Inter-American Development Bank, site da AMECO, site 

do Pordata site da comissão nacional de eleições, site do SIGMAI, site do Inter-American Development Bank e site Norsk Senter For 

Forskningsdata. 

 

Os resultados da estimação apresentados na coluna 1 da Tabela 10, tem um R2 global, de 0.05, 

que nos diz que 5% da variação do erro em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância individual, vemos que as variáveis “Esq”, “Col” e ”Cf” são 

estatisticamente significativas. Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste Wald é 0.000 o 

que nos diz que as variáveis são conjuntamente significativas e rejeitamos a 5%, a hipótese de 

todos os parâmetros serem conjuntamente iguais a zero. Os resultados obtidos indicam que 

para o conjunto dos países analisado, os governos de esquerda tenderam a realizar previsões 

mais otimistas, conforme indica o sinal positivo do coeficiente em 1.49 pontos percentuais com 

um nível de significância de 1%. Os governos de coligação fizeram previsões mais otimistas, 

conforme nos indica o sinal positivo do coeficiente em 0.97 pontos percentuais com um nível de 

significância de 10%. A criação dos conselhos de finanças públicas veio tornar as previsões mais 

realistas, conforme indica o sinal negativo do coeficiente em -1.09 pontos percentuais, com um 

nível de significância de 10%, o que também já tinha sido referido no trabalho de Beetsma et al 

(2019). As variáveis “Hiato” e “Eleições”, não se revelaram estatisticamente significativas.  

Em comparação com a coluna 1 da Tabela 10, na coluna 2 com um R2 global de 9%, a variável 

“Col” passou a ser estatisticamente significativa a 1% e a variável “Cf” passou a ser 

estatisticamente significativa a 5%. O Hiato em valores absolutos é estatisticamente significativo, 

o que nos indica que o ciclo económico influenciou os erros nas previsões, conforme nos indica 

o valor positivo do coeficiente em 0.36 pontos percentuais, com um nível de significância de 1%, 

na coluna 1 o Hiato não se tinha manifestado estatisticamente significativo. Na coluna 3 da 

Tabela 10 com um R2 global de 9%, comparativamente com a coluna 2, a variável “Cf” deixou de 

ser estatisticamente significativa, já as variáveis “HiatoP” e “HiatoN” apresentam-se 

estatisticamente significativas. Quando o Hiato tomou valores positivos, os erros nas previsões 

foram mais otimistas conforme nos indica o sinal positivo do coeficiente, em 0.50 pontos 

percentuais com um nível de significância de 5%, o que vai ao encontro do argumentado por 
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Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011), que encontraram uma correlação entre o os 

períodos expansionistas e o otimismo dos erros de previsão. Contudo quando o Hiato tomou 

valores negativos, os erros nas previsões foram menos otimistas conforme nos indica o sinal 

negativo do coeficiente, em -0.34 pontos percentuais com um nível de significância de 1%.  

 

4.2.2 Estimação dos erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB pelo 

método dos Mínimos Quadrados Generalizados 

 

Na análise da estatística descritiva das variáveis na Tabela 11, observou-se que as previsões 

efetuadas no Relatório do Orçamento de Estado, a seguir designado por R.O.E. ou roe, para as 

96 observações recolhidas, o conjunto dos seis países europeus, entre os anos de 1995 e 2017 

(23 anos), previu que o saldo orçamental em percentagem do PIB seria em média de 2,10% e 

variou entre -3,50% e 5.25%, com um desvio padrão de 1.55%. Os valores reais registados, 

foram recolhidos do site da Pordata e para 109 observações, entre os anos de 1995 e 2017 (23 

anos). Em média registou-se um valor de 2.48% e variou entre -4.60% e 25.60%, com um desvio 

padrão de 3.66%. 

 

Tabela 11 – Estatística descritiva 

Variáveis Obs.    Média Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo   

      

 
tcPIBroe 

 
96 

 
2.10 

 
1.55 

 
-3.50 

 
5.25 

 
tcPIBvr 

 
109 

 
2.48 

 
3.66 

 
-4.60 

 
25.60 

 
erroroetc 

 
96 

 
-0.28 

 
2.86 

 
-22.50 

 
6.90 

 

Para quantificar as diferenças entre as previsões e os valores reais, gerou-se a variável 

“erroroetc”, que representa o erro na estimativa da taxa de crescimento do PIB. Esta variável 

resulta da diferença, entre a previsão da taxa de crescimento do PIB para o ano t+1 feita pelo 
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governo no R.O.E. elaborado no ano t e o valor real da taxa de crescimento do PIB no ano t+1, 

conforme a equação 13. 

 

Equação 13:  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑖𝑡
𝑖𝑡+1 = 𝑑𝑓𝑃𝐼𝐵𝑟𝑜𝑒𝑖𝑡

𝑖𝑡+1 − 𝑑𝑓𝑃𝐼𝐵𝑣𝑟𝑖𝑡+1 

i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017 

 

Se o resultado da equação 13 for um erro positivo expressa um enviesamento otimista na 

previsão. Como o erro foi negativo (-0.28%), conforme se pode ver na tabela 11, indica que em 

média as previsões foram pessimistas para o período considerado. Conforme se pode ver na 

Tabela 11 com a estatística descritiva, para 96 observações, o erro na previsão da taxa de 

crescimento do PIB foi, em média de -0.28%. O erro nas previsões variou, entre -22.50% e 

6.90%, com um desvio padrão de 2.86%.  

Da observação do gráfico 4 nota-se que, para os países em análise houve algumas previsões 

demasiado otimistas, principalmente entre os anos de 2007 a 2013. Contudo a Irlanda, a partir 

de 2013 apresentou sempre previsões pessimistas. 
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Gráfico 4: 

 

 

De forma similar às equações 10, 11 e 12 do saldo orçamental, estimaram-se as equações 14, 

15 e 16, respetivamente para a taxa de crescimento do PIB, onde a variável dependente passou 

a ser o erro na estimativa da taxa de crescimento do PIB. Então testou-se se seria melhor a 

estimação por efeitos fixos ou efeitos aleatórios, através do teste de Hausman. Com um valor-p 

de 0.3750, rejeitamos a 5% a hipótese da existência de efeitos fixos. Daí optou-se pela estimação 

por efeitos aleatórios através do método dos Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), fazendo 

o controlo da heteroscedasticidade através dos erros padrão robustos, cujos resultados se 

apresentam a seguir na Tabela 12. 

 

Equação 14: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑖𝑡
𝑖𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 +

𝛽5𝐶𝑓𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 
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Equação 15: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑖𝑡
𝑖𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑓𝑖𝑡 +

𝛽5𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑎𝑏𝑠𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 

 

Equação 16: 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑒𝑡𝑐𝑖𝑡
𝑖𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑙𝑒𝑖çõ𝑒𝑠𝑖𝑡 + 𝛽2𝐸𝑠𝑞𝑖𝑡 + 𝛽3𝐶𝑜𝑙𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑓𝑖𝑡 +

𝛽5𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑃𝑖𝑡 + 𝛽6𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑁𝑖𝑡 + 𝑣𝑖𝑡 

Sendo: 𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 o termo erro de composição; i = 1, 2, ..., 7; t = 1995, 1996, a 2017. 

 

Tabela 12: Erros nas previsões da taxa de crescimento do PIB no Relatório do Orçamento de 

Estado. 

 MQG 
Erros robustos 

(1) 

MQG 
Erros 

robustos 
(2) 

MQG 
Erros 

robustos 
(3) 

VARIÁVEIS erroroetc erroroetc erroroetc 

    
L.Hiato 0.134   
 (0.10)   
Eleições 0.446 0.453 0.389 
 (0.49) (0.50) (0.51) 
L.Esq 1.356*** 1.223*** 1.479*** 
 (0.43) (0.35) (0.40) 
L.Col 0.023 -0.110 0.089 
 (0.26) (0.34) (0.17) 
Cf -0.573 -0.828 -0.499 
 (0.62) (0.71) (0.66) 
L.Hiatoabs  -0.031  
  (0.12)  
L.HiatoP   0.306** 
   (0.15) 
L.HiatoN   0.062 
   (0.15) 
Constante -0.664* -0.428 -0.994*** 
 (0.40) (0.29) (0.27) 
    
Observações 91 91 91 
Número de países 
R2  global 
Teste de Wald 
Valor-p 
 

6 
0.108 

349.790 
0.000 

6 
0.097 

129.210 
0.000 

6 
0.112 

- 
- 
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Notas:  

Dados anuais entre 1995 e 2017. 

Desvio padrão entre parênteses. 

Nível de significância de rejeição da hipótese nula: 10%*, 5%**,1%***. 

Fontes: Biblioteca do Ministério das Finanças, sites dos governos da Bélgica, Irlanda e Reino Unido, site da direção geral do orçamento da 

França, site do ministério das finanças de Espanha, portal do eleitor de portugal, site do Inter-American Development Bank, site da AMECO, site 

do Pordata site da comissão nacional de eleições, site do SIGMAI, site do Inter-American Development Bank e site Norsk Senter For 

Forskningsdata. 

 

Os resultados da estimação apresentados na coluna 1 da Tabela 12, tem um R2 global de 0.11, 

que nos diz que 11% da variação do erro em torno da média é explicada pelas variáveis 

introduzidas. Quanto à significância individual, vemos que só a variável “Esq” e a constante são 

estatisticamente significativas Quanto à significância conjunta, o valor-p do teste Wald é 0.000 o 

que nos diz que as variáveis são conjuntamente significativas e rejeitamos a 5%, a hipótese de 

todos os parâmetros serem conjuntamente iguais a zero. Os resultados obtidos indicam que 

para o conjunto dos países analisados, os governos de esquerda tenderam a realizar previsões 

mais otimistas, conforme indica o sinal positivo do coeficiente em 1.36 pontos percentuais com 

um nível de significância de 1%. Comparativamente com a coluna 1 da Tabela 12, na coluna 2, 

com um R2 de 10%, a variável “Esq” continuou a ser estatisticamente significativa e a constante 

deixou de ser estatisticamente significativa. Em comparação com o saldo orçamental o Hiato em 

valores absolutos não se revelou estatisticamente significativo com esta nova estimação. Na 

coluna 3 da Tabela 12, em comparação com as colunas anteriores, a variável “Esq” manteve-se 

estatisticamente significativa e a constante voltou a manifestar-se estatisticamente significativa. A 

variável “HiatoP” revelou-se estatisticamente significativa, o que significa que em anos em que o 

Hiato tomou valores positivos, os erros nas previsões foram mais otimistas, conforme nos indica 

o sinal positivo do coeficiente, em 0.31 pontos percentuais com um nível de significância de 5%. 

O que vai ao encontro ao argumentado por Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011), que 

encontraram uma correlação entre os períodos expansionistas e o otimismo dos erros de 

previsão e também foi referido no saldo orçamental. Contudo a variável “HiatoN” não se revelou 

estatisticamente significativa, como no saldo orçamental. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Depois de analisar os erros na estimação do défice em percentagem do PIB e da taxa de 

crescimento do PIB pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), com as necessárias 

correções pelo método de Cochrane Orcutt e pelo estimador de Newey-west, concluímos que: o 

ciclo económico afeta de forma otimista os erros nas previsões do défice e da taxa de 

crescimento do PIB; em anos de eleições houve a tendência de erros mais otimistas tanto no 

défice como na taxa de crescimento do PIB. Já os governos de coligação e a entrada em vigor do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento (PaEC), só afetaram os erros nas previsões do défice, 

tornando-os mais otimistas. As variáveis “Esq” e “HiatoPaEC”, não tiveram qualquer influencia 

nem nos erros de previsão do défice nem da taxa de crescimento do PIB. 

Simulamos testar a estimação das duas equações, pelo método de estimação das regressões 

aparentemente não relacionadas (SUR - Seemingly unrelated regression) e concluímos ser mais 

apropriado, uma vez que as equações têm determinantes similares. Os resultados que 

obtivemos, levaram-nos a concluir que: tanto os erros nas previsões do défice, como da taxa de 

crescimento do PIB, foram influenciados pelo ciclo económico, tornando-os mais otimistas. Este 

resultado vai ao encontro do trabalho de Frankel e Schreger (2013). Após a entrada em vigor do 

Pacto de Estabilidade e Crescimento (PaEC) e em anos de eleições, os erros foram mais 

otimistas tanto no défice como na taxa de crescimento do PIB. Já a variável de interação 

“HiatoPaEC” revelou que, o efeito de otimismo apresentado pelo Hiato na taxa de crescimento 

do PIB diminui depois da entrada em vigor do Pacto de Estabilidade e Crescimento. As variáveis 

“Esq” e “Col”, não influenciaram nem nos erros de previsão do défice, nem da taxa de 

crescimento do PIB. 

Da análise do conjunto dos seis países da União Europeia dos 15, concluímos que no saldo 

orçamental, tanto os governos de esquerda, como os governos de coligação tenderam a realizar 

previsões mais otimistas. Já a criação dos conselhos de finanças públicas veio tornar os erros 

menos otimistas, conforme já tinha sido argumentado por Beetsma et al (2019). Como já era de 

esperar pelos estudos de Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011), o ciclo económico tem 

uma influência otimista sobre os erros nas previsões e nós encontramos que em anos em que o 
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Hiato foi positivo (HiatoP) os erros foram mais otimistas. Por outro lado em anos em que o Hiato 

foi negativo (HiatoN), os erros foram menos otimistas. 

No que refere aos erros na previsão da taxa de crescimento do PIB, para o conjunto dos países 

da União Europeia dos 15, só encontramos que fossem influenciados pelos governos de 

esquerda, que à semelhança do saldo orçamental, os governos de esquerda tenderam a realizar 

previsões mais otimistas. O mesmo aconteceu quando o Hiato foi positivo (HiatoP), os erros 

foram mais otimistas, reforçando os estudos de Frankel e Schreger (2013) e Frankel (2011), que 

encontraram uma influência otimista do ciclo económico nos erros de previsão. Já os anos de 

eleições, o ciclo económico (Hiato), os governos de coligação, a criação dos conselhos de 

finanças públicas não revelaram qualquer influencia sobre os erros de previsão na taxa de 

crescimento do PIB. 
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http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx
http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx
http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PresupuestosEjerciciosAnteriores/Paginas/PresupuestosEjerciciosAnteriores.aspx
http://www.budget.gov.ie/Budgets/2017/2017.aspx
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/search/
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/pri/budget&language=fr&rightmenu=right_pri&story=2015-budget.xml
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/pri/budget&language=fr&rightmenu=right_pri&story=2015-budget.xml
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee#.XILgGSL7TIV
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee#.XILgGSL7TIV
https://www.iadb.org/en/research-and-data/dpi2017
https://nsd.no/european_election_database
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/
https://www.electionsireland.org/
https://www.interieur.gouv.fr/Elections
https://elections.fgov.be/index.php?id=1622&L=0
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▪ https://www.electoralcommission.org.uk/ 

▪ https://dre.pt/application/file/a/115933757  
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7 ANEXOS: 

 

Testes estatísticos: 

Regressão 1 do défice em percentagem do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 

H0: Variância constante          

2 (1)       =      1.09 
Prob > 2  =   0.2956 
 

Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

OG 1.00 1.000000 

Média VIF 1.00  

   

Teste de Durbin-Watson (original) d(2,36) = 0.9371759 
 

Regressão 2 do défice em percentagem do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 

H0: Variância constante          

2 (1)       =      8.78 
Prob > 2  =   0.0030 
 

Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

L1.Col 

L1.Esq 

1.50 

1.42 

0.666878 

0.702060 

L1.Hiato 1.30 0.768269 

PaEC 1.21 0.826828 
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Eleições 1.08 0.925148 

Média VIF 1.30  

   

Teste de Durbin-Watson (original) d(6,36) = 1.672522 

 

Regressão 3 do défice em percentagem do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg: 

H0: Variância constante          

2 (1)       =      9.36 
Prob > 2  =   0.0022 

Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

L1.HiatoPaEC  2.55 0.391894 

L1.Esq 2.07 0.483072 

L1.Hiato  1.97 0.508214 

L1.Col 1.52 0.656590 

PaEC 1.49 0.670070 

Eleições 1.09 0.915946 

Média VIF 1.78  

   

Teste de Durbin-Watson (original) d(7,36) = 1.655185 

 

Regressão 1 da taxa de crescimento do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg: 

H0: Variância constante          

2 (1)       =      0.66 
Prob > 2  =   0.4154 
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Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

OG 1.00 1.000000 

Média VIF 1.00  

Teste de Durbin-Watson (original) d(2,31) = 1.567659 

 

Regressão 2 da taxa de crescimento do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg: 

H0: Variância constante          

2 (1)       =      0.32 
Prob > 2  =   0.5690 

 

Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

L1.Col 2.24 0.445668 

L1.Esq 2.12 0.471265 

PaEC 1.67 0.599601 

L1.Hiato 1.54 0.649349 

Eleições 1.12 0.896790 

Média VIF 1.74  

Teste de Durbin-Watson (original) d(6,31) = 2.016212 

 

Regressão 3 da taxa de crescimento do PIB (MQO): 

Teste de heteroscedasticidade de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg 

H0: Variância constante          
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2 (1)       =      0.69 

Prob > 2  =   0.4053 

Teste de multicolinearidade: 

Variável VIF 1/VIF 

L1. HiatoPaEC 3.02 0.331616 

L1.Esq 2.94 0.340379 

L1.Hiato 2.61 0.383073 

L1.Col 2.25 0.445178 

PaEC 1.87 0.533962 

Eleições 1.12 0.896660 

Média VIF 2.30  

Teste de Durbin-Watson (original) d(7,31) = 2.101712 
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