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Prefácio 

Por Dr. Aristides Gomes, Primeiro-ministro e 

Ministro de Economia e Finanças 

 

A Direção Geral de Previsão e Estudos Económicos (DGPEE), é um órgão da Administração 

Pública, tutelado pelo Ministério que superintende a área da Economia e Finanças, cuja missão é 

dar aconselhamento técnico no domínio económico e financeiro ao Ministro da Economia e 

Finanças sobre as políticas económicas, monetária, financeira, previsão macroeconómica, produzir 

pareceres e estudos com vista a facilitar a tomada de decisões acertadas pelo Ministro da tutela. 

 

A DGPEE faz acompanhamento da conjuntura económica numa perspetiva de antecipação da 

evolução dos principais agregados macroeconómicos, permitindo a definição das políticas 

adequadas à prossecução dos objetivos de estabilização conjuntural e desenvolvimento económico.       

 

A DGPEE tem uma natureza particular, visto que é uma direção que recolhe e compila os dados 

produzidos provenientes de várias entidades particulares e públicas, com vista a produção de 

estudos, pareceres, boletins e notas conjunturais. Entre outras atribuições, a DGPEE procede 

regularmente à análise da evolução económica e financeira e estabelece estimativas 

macroeconómicas a curto e médio prazo; Acompanha a situação económica e financeira 

internacional; Estuda e propõe medidas de política económica, nomeadamente nos domínios da 

política orçamental, fiscal, monetária e do setor real; Elabora as projeções das principais variáveis 

macroeconómicas, tendo em vista a programação orçamental de médio prazo; Analisa o impacto da 

evolução de agregados macroeconómicos relevantes na gestão e controlo da política orçamental.  

 

A coletânea que ora se apresenta, é constituído por sete estudos sintetizados realizados pelos 

técnicos da DGPEE durante o ano 2017 e que tem por objetivo conservar o teor dos mesmos e ainda 

difundir largamente as informações nelas contidas para que outras entidades e personalidades que 

trabalham diretamente com a matéria, possam assim beneficiar dos resultados obtidos, como 

também das conclusões tiradas.  

 

Caro leitor, sugiro uma reflexão durante a leitura, pois trata-se de estudos de índole económico, para 

que possa conhecer mais os temas que marcaram recentemente e, ainda julgo, atual e pertinente 

para a economia da Guiné-Bissau, sobretudo, para os académicos e aqueles que trabalham 

diretamente com os temas contemplados nesta obra. Só a título de exemplo, esta coletânea aborda 

as questões ligadas a implementação da Tarifa Externa Comum (TEC-CEDEAO), um tema que 

oportunamente deveria interessar um despachante, um Comerciante, Académicos, um Técnico da 

Direção Geral das Alfândegas, Direção Geral das Contribuições e Impostos, entre outras entidades 

que se preocupam com a dinâmica das receitas provenientes das importações. Em particular para os 

decisores de políticas económicas, no sentido de prepararem para o período que se avizinha, pois a 

dinâmica das receitas públicas dos Países-Membros da CEDEAO serão afetadas de uma forma ou 

outra dependendo do nível da organização interna e da industrialização da economia doméstica. 

 
Bissau, 12 de Dezembro de 2018.
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Nota de Orientação para o leitor 

 

A presente coletânea possui um índice Comum (onde estão descriminados os temas que constituem 

as seções), mas também um índice particular (que constituem capítulos de cada estudo) e 

referências Bibliográficas por estudo. 

 

E para cada estudo, previamente encontrarás um Sumário Executivo que lhe dará a noção daquilo 

que é o conteúdo do próprio estudo, aguçando assim o paladar do leitor, mas também vai permitir 

ao leitor saber se é um tema do seu interesse ou não. 

 

Prezado leitor, no trabalho irá constatar algumas diferenças na uniformização do tipo de gráfico, do 

tipo de letra e outros pormenores, é proposital, pois queremos manter a originalidade de cada 

estudo, visto que foram produzidos em diferentes momentos do ano. 
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Estudo 1: IMPACTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA TEC-CEDEAO SOBRE A 

ECONOMIA NACIONAL 

RESUMO  

A TEC-CEDEAO entrou oficialmente em vigor em 1 de janeiro de 2015. No entanto, alguns 

Estados-Membros registaram atrasos na implementação da TEC. A Guiné-Bissau começou a 

implementar a TEC-CEDEAO a partir de 1 de outubro de 2016. O objetivo principal da 

implementação deste instrumento de política comercial regional é aumentar o comércio 

intracomunitário, reforçar a competitividade da produção regional e evitar desvios do fluxo 

comercial. 

O presente estudo visa apresentar os procedimentos normativos da TEC-CEDEAO e avaliar o 

impacto da sua implementação numa perspetiva de curto prazo sobre a economia nacional. 

Pode-se notar que a arquitetura da TEC é a seguinte: i) uma nomenclatura tarifária e estatística 

(NTS); ii) um quadro de direitos e taxas aplicáveis aos produtos importados e que inclui: o direito 

aduaneiro (DD), a relevância estatística (RS) à taxa de 1% aplicável a todos os produtos 

importados, isentos ou não, e a imposição comunitária da CEDEAO (PC-CEDEAO). 

A base da tributação para a aplicação da Tarifa Externa Comum é Ad Valorem, com a seguinte 

estrutura: Bem social (categoria 0): 0%; Matérias-primas básicas e bens de capital (Categoria 1): 

5%; Produtos intermediários (categoria 2): 10%; Bens de consumo finais (categoria 3): 20%; 

Produtos específicos para desenvolvimento económico (categoria 4): 35%. 

Após um ano de implementação da TEC-CEDEAO, o estudo de impacto permitiu constatar que, 

com a implementação da TEC-CEDEAO constatou-se um aumento do nível de cobrança e 

arrecadação das receitas aduaneiras. 

Porém, conclui-se que a iniciativa da implementação da Tarifa Externa Comum da CEDEAO na 

Guiné-Bissau, e acreditamos que poderá contribuir significativamente para o aumento das receitas 

aduaneiras no médio e longo prazo. Em geral, os efeitos esperados foram observados nos preços, 

produção, importações e receitas fiscais. Nesta base, as seguintes recomendações devem ser feitas 

em benefício da Guiné-Bissau: Estabelecer e garantir o bom funcionamento de um Comité TEC da 

CEDEAO encarregue do acompanhamento dos efeitos e da sensibilização dos atores em particular 

os agentes aduaneiros e os operadores económicos; Organizar as campanhas de sensibilização sobre 

a TEC para apresentar às partes interessadas as oportunidades oferecidas por esta tarifa; Melhorar o 

clima empresarial e de investimento para permitir que o país se beneficie da entrada de 

investimentos esperados nos Estados membros da CEDEAO. 

Palavra-chave: TEC-CEDEAO 
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INTRODUÇÃO 

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) é uma organização de 

integração regional que engloba quinze (15) países da África Ocidental, nomeadamente, Benin, 

Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, 

Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. 

Esta organização foi criada com objetivo de promover o comércio regional, a cooperação e o 

desenvolvimento na África Ocidental. Portanto, a construção do Mercado Regional é um dos 

objetivos prioritário do tratado que estabeleceu esta organização, que prevê três (3) programas de 

reformas com objetivo de obter, a livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais e o direito de 

estabelecimento das pessoas exercendo uma atividade independente ou salarial; uma Tarifa Externa 

Comum, acompanhada de medidas aduaneiras e uma política comercial comum. 

O objetivo que se pretende com a implementação deste instrumento de política comercial regional é 

aumentar as trocas intracomunitária e, sobretudo, reforçar a competitividade da produção regional. 

Por isso, a CEDEAO achou que, para avançar na implementação da União Aduaneira no seio da 

CEDEAO, era necessário proceder a eliminação efetiva dos entraves a livre circulação das 

mercadorias a nível da comunidade. 

A adoção da TEC-CEDEAO transcreveu integralmente a arquitetura da TEC UEMOA que 

compreende quatro (4) categorias de produtos correspondentes às quatro bandas tarifárias. Isso 

graças a criação de um Comité Conjunto da CEDEAO e UEMOA de Gestão da Tarifa Externa 

Comum da CEDEAO (CCGTEC). Após as treze (13) reuniões, este Comité entre várias 

realizações conseguidas. Conseguiram ainda introduzir a quinta banda da TEC-CEDEAO com a 

taxa de 35%, com vista a proteção de certas partes específicas dos setores de produção, denominada 

de Bens específicos para o desenvolvimento económico.  

A decisão da aplicação da TEC-CEDEAO foi tomada em 2013, e foi acordada o início da sua 

aplicabilidade para 1 de janeiro de 2015, ainda assim, alguns Estados-Membros não começaram a 

aplicar efetivamente nesta data, pois nem todos estavam preparados para a sua efetivação na data 

prevista. A Guiné-Bissau começou a implementação da TEC-CEDEAO em outubro de 2016, um 

ano após a data definida oficialmente. 

O facto de que alguns países ainda não implementaram efetivamente a TEC-CEDEAO, pode-se 

pensar que existe muitos regimes tarifários no mesmo espaço comunitário. Esta situação é a fonte 

de distorção nas trocas, prejudica a integração regional e coesão entre os Estados-membros. 
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Em vista desta distorção e depois de passado dois anos de implementação da Tarifa Externa 

Comum na região da África Ocidental e ainda pelo facto de a Guiné-Bissau fazer parte desta 

Comunidade e já deu início a implementação da TEC-CEDEAO, julga-se imperativo a realização 

de um estudo para analisar o impacto da implementação deste instrumento sobre a economia 

nacional e, analisar a repercussão da sua efetivação sobre as receitas de importação e nível de 

importação entre Estados-Membros, por um lado. Por outro lado, existe a necessidade nítida de 

apurar se a implementação da TEC-CEDEAO está a ser benéfica para o país ou não, uma vez que 

nem todos os Estados-Membros se encontram no mesmo patamar. Estas inquietações motivaram a 

realização deste estudo. 

Para analisar os impactos sobre a economia nacional, foi usada a versão simplificada do modelo 

Tariff Reform Impact Simulation Tool (TRIST). TRIST é uma ferramenta de simulação de 

equilíbrio parcial desenvolvida sob o EXCEL, que permite, calcular os efeitos de curto prazo das 

reformas tributárias; identificar os produtos sensíveis e analisar os resultados a nível do setor chave. 

Sendo assim, o estudo aborda, na primeira fase, a apresentação da Tarifa Externa Comum da 

CEDEAO. Na segunda parte, faz uma abordagem sobre os efeitos esperados da suposta tarifa e os 

que estão observados sobre a economia da Guiné-Bissau. Enfim, as recomendações propostas 

permitem o país tirar proveito deste instrumento da política comercial.  

 

1. A APRESENTAÇÃO DA TARIFA EXTERNA COMUM DA CEDEAO  

Com vista a implementação da TEC-CEDEAO foi adotado no Conselho de Ministro da CEDEAO 

um conjunto de regulamentos. Mesmo assim, havia preocupações relativos ao eventual choque 

económico que representaria a aplicação deste instrumento nos setores de produção de alguns 

Estados-Membros e ainda sobre as taxas comunitárias cumulativas de 1,5% proposta para a Taxa 

Comunitária da Integração (PCI), assim como seu critério de aplicação. 

Diante das preocupações atrás expostas achou-se necessário introduzir nos regulamentos da TEC-

CEDEAO um nível de Flexibilidade e ainda dispor de um Período Transitório para a 

implementação do referido instrumento. Assim foi proposto as instâncias estatutárias da CEDEAO 

um novo regulamento sobre medidas complementares de proteção, que compreende duas (2) taxas, 

nomeadamente, a Taxa de Ajustamento da Importação (TAI) e a Taxa Complementar de Proteção 

(TCP). 
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1.1.Grandes contornos da Tarifa Externa Comum da CEDEAO 

A apresentação da Tarifa Externa Comum da CEDEAO cobrira os pontos como, objetivos, a 

estrutura, e as orientações económicas, assim como as medidas de acompanhamento. 

1.1.1. Objetivo e estrutura da TEC-CEDEAO 

Estabelecer e respeitar as exigências do Sistema Harmonizado de classificação e codificação do 

mercado (SH) da Organização Mundial Aduaneira e da Organização Mundial do Comércio (OMC) 

relativos aos Acordos Comerciais Regionais, a Tarifa Externa Comum da CEDEAO prossegue os 

objetivos maiores, seguintes:  

- aprofundar a integração económica através da implementação no espaço da União 

Aduaneira, plataforma propícia a construção da política comercial comum da 

CEDEAO e as negociações comerciais regionais tais que o Acordo de Parceria 

Económica (APE) entre a África Ocidental e União Europeia; 

- estimular a capacidade da produção e investimento ao nível da região da África 

Ocidental; 

- consolidar o mercado regional. 

Com a elaboração e a implementação da Tarifa Externa Comum dos Estados-Membro, a CEDEAO 

está a prosseguir os processos da implementação de uma União Aduaneira. O processo que 

começou com o lançamento do Esquema de Liberalização das Trocas (SLEC). Esta união aduaneira 

não estará completa enquanto a região não respeitar, entre outros, a harmonização dos 

procedimentos aduaneiro e livre circulação no espaço comunitário. 

A decisão A/DEC.17/01/06 de 12 de janeiro de 2006, sobre adoção da Tarifa Externa Comum da 

CEDAEO, e Ato Adicional A/SA.1/06/09 de 22 junho 2009 que alterou a presente arquitetura da 

TEC, como se segue:  

 uma Nomenclatura Tarifária e Estatística (NTS), nomenclatura aduaneira comum baseado 

sobre o Sistema Harmonizado da designação e de codificação das mercadorias (SH) da 

Organização Mundial Aduaneira adotado pela comunidade; 

 uma tabela dos Direitos e Taxas aplicáveis aos produtos importados e que compreende: 

- o direito aduaneiro (DD) ; 

- a Taxa Informática (RS) a taxa de 1% aplicável indiferentemente a todos os 

produtos importados, isentos ou não; 

- a Taxa Comunitária da CEDEAO (PC CEDEAO). 
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A base tributária para aplicação da Tarifa Externa Comum é Ad Valorem (significa em função do 

valor ou em taxa proporcional do valor do bem a qual se aplica, sem consideração da duração). 

O Regulamento C/REG.1/06/13 de 21 junho 2013, sobre as definições da lista de mercadorias 

compostas, as categorias das nomenclaturas tarifário e estatísticas da Tarifa Externa Comum (TEC) 

da CEDEAO, apresenta a estrutura do TEC, como se segue: 

       Tabela 1: Repartição dos produtos conforme a categoria (SH 2012) 

Categorias Descrição Taxa Linhas tarifários 

0 Bens social essencial 0% 85 

1 Matérias-primas de base e bens de 

equipamento 

5% 2 146 

2 Produtos intermédios 10% 1 373 

3 Bens de consumo final 20% 2 165 

4 Bens específicos para o 

desenvolvimento económico 

35% 130 

      Fonte : Comissão da CEDEAO 

Conforme SH 2017, a estrutura da TEC-CEDEAO apresenta-se como mostra a tabela 3. 

       Tabela 2: Repartição dos produtos conforme categoria (SH 2017) 

Categorias Descrição Taxa Linhas tarifárias 

0 Bens sociais essenciais 0% 98 

1 Matérias-primas de base e bens 

de equipamento 

5% 2264 

2 Produtos intermédios 10% 1412 

3 Bens de consumo final 20% 2224 

4 Bens específicos para 

desenvolvimento económico 

35% 131 

       Fonte : Comissão da CEDEAO 

1.1.2. Orientações económicos da TEC-CEDEAO 

Este instrumento da política comercial regional, foi concebido no sentido de contribuir na 

implementação da política setoriais. Assim como, nas orientações da política agrícola comum da 

CEDEAO foram tomadas em conta na elaboração desta tarifa regional. Por conseguinte, as 

sementes agrícolas e a pecuária, os bens de equipamentos agrícolas (tratores e outras máquinas 

agrícolas) classificados no capítulo 87 da nomenclatura tarifária e estatística da TEC são importadas 

na região a taxa de 5%. Os insumos agrícolas, como ureia e o superfosfato (cap. 31) são taxados a 

0%, a importação para facilitar os seus acessos aos produtores agrícolas.  

Por outro lado, no sentido de ter uma produção agrícola regional competitiva. Os produtos agrícolas 

transformados tais como, as farinhas (trigo, milho, capítulo 11) são taxados a 20%. É o caso de leite 

importado para a venda retalho que é taxado a 20% com vista a encorajar a produção local. Os 
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animais vivos reprodutores (capítulo 1) necessários aos desenvolvimentos da pecuária, quanto a 

esses são taxados a 5%. Da mesma maneira, para encorajar a produção da carne na sub-região, a 

carne e os abatidos comestíveis importados (capítulo 2), alguns preparativos alimentares com base 

de carne (molhos, etc... no capítulo 16) são taxadas a 35% na sua maioria. 

Por outro lado, os pensadores da Tarifa Externa Comum da CEDEAO têm ambição de fazer um 

instrumento que favorece a industrialização. Foi elaborado com base nas taxas das mercadorias 

importadas em função de grau de processamento. Assim, os fertilizantes importados necessários 

para a produção de produtos acabados sobre o mercado regional são classificados na categoria 1 e 

taxados a 5%. Quanto aos produtos finais industriais importados que concorrem com os produtos 

regionais, são taxados a 20%. Quanto aos produtos intermédios, são taxados a 10%. Alguns 

produtos industriais estratégicos, tais como os têxtis (WAX) fabricados na região são protegidos a 

taxa de 35%. As máquinas e aparelhagens, o material de transporte a (capítulo 84-89) necessário a 

produção são taxadas na sua maioria a 5% para facilitar as suas importações pelos operadores. 

Sobre a questão dos produtos farmacêuticos, intervém mais tarde. De seguida, a etapa atual, um 

trabalho em curso com a colaboração da Organização África Ocidental da Saúde (OOAS) a fim de 

determinar a lista dos medicamentos nas regiões. Nesta ótica, um recenseamento foi realizado nos 

Estados-Membros da CEDEAO, com vista a elaboração desta lista.  

No fim deste processo, l’OOAS em coordenação com a Direção das alfândegas da CEDEAO, vai 

propostar o comité de gestão da TEC uma taxa otimal que assegurará a proteção da indústria 

farmacêutica regional. 

A TEC-CEDEAO não exclui a dimensão social porque a maioria dos medicamentos e vacinas 

(capítulo 30), o gás butano (capítulo 27), os livros escolares (capítulo 49), os mosquiteiros 

impregnados (capítulo 67) e os painéis solares (capítulo 85) são taxados a importação a 0% para 

facilitar seus acessos a populações. 

1.2.Medidas de acompanhamento da TEC-CEDEAO 

As medidas de acompanhamento podem ser reagrupadas em duas categorias: as medidas de 

proteção comercial e ligadas ao período transitório. 

 

1.2.1. Medida de proteção comercial 

A adoção das medidas de proteção comerciais são feitas com base num princípio de direitos 

aduaneiros tais que figuram na tarifa regional não são suficientes sempre para assegurar uma 
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proteção otimal aos setores da produção. É por isso que, a CEDEAO adotou os regulamentos 

abrangidos pela Organização Mundial de Comércio que permite corrigir as distorções do comércio 

que podem comprometer a produção de alguns bens na região. 

Tabela 3 : Lista dos regulamentos adotados no quadro da proteção Comercial 

REGULAMENTO CONTEÚDO 

Regulamento C/REG.2/06/13 de 

21 junho 2013 relativo a 

determinação do valor na 

alfândega das mercadorias no 

seio da CEDEAO 

 

Permitir a aplicação de um sistema de avaliação aduaneira 

uniforme em toda a região, como base para as taxas ad valorem 

fornecidas pela TEC. Este regulamento baseia-se no acordo da 

OMC relativa avaliação aduaneira. Contudo, na ausência da livre 

circulação no seio da comunidade, o custo da abordagem foi 

incluído na avaliação aduaneira. 

Regulamento C/REG.3/06/13 de 

21 junho 2013 que define o 

procedimento aplicável aos 

insumos que são fortemente 

tributados do que os produtos 

acabados 

Assegurar-se de que os insumos utilizados para a produção de 

bens na primeira escala (0%) não são tributados fortemente do 

que os produtos acabados. O regulamento prevê a admissão 

temporária para o aperfeiçoamento ativo para cobrir tais insumos 

sem penalidades ou quaisquer benefícios resultantes. 

Regulamento C/REG.4/06/13 de 

21 junho 2013, relativo as 

medidas de salvaguarda  

 

O objetivo das medidas é remediar o prejuízo ou a ameaça de 

prejuízo para um setor de produção na comunidade resultante de 

um aumento significativo e incontrolado das importações. 

Regulamento C/REG.5/06/13 de 

21 junho 2013, relativo a 

imposição de direitos 

compensatórios 

 

Este regulamento visa remediar o prejuízo ou a ameaça de 

prejuízo para um setor de produção na comunidade em resultado 

de subvenções dos produtos importados. 

Regulamento C/REG.6/06/13 de 

21 junho 2013, sobre medidas 

anti dumping 

 

O objetivo é remediar qualquer prejuízo ou ameaça de prejuízo 

importante nos setores de produção na comunidade resultante de 

importações objeto de dumping. Pretende-se atenuar os efeitos 

de um produto objeto de dumping deliberado para o consumo na 

comunidade que causa ou ameaça causar prejuízo a um ramo de 

atividade ou que atrasa a sua criação na comunidade. 

 

É permitido um desvio para baixo da TEC no âmbito do Regulamento C/REG.3/06/13 que 

determina o Procedimento Aplicável às Entradas Taxas Mais Importantes do que determinados 

Produtos Acabados. Em conformidade com o artigo 2º d presente regulamento, os insumos para o 

fabrico de produtos da categoria 0 podem ser importados sob o regime de suspensão de direitos e 

taxas que permita a obtenção desses insumos sem quaisquer direitos e juros de penalização. 

1.2.2. Período transitório da implementação da TEC-CEDEAO 

O regulamento C/REG.1/09/13 de 30 setembro 2013, sobre Medidas complementares de proteção 

introduz uma certa flexibilidade e oferece proteção complementar às indústrias comunitárias na fase 
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inicial de aplicação da TEC. Estas medidas destinam-se a ajustar a transação para TEC uniforme da 

CEDEAO. 

Um período de transição de cinco (5) anos durante o qual os Estados-Membros da CEDEAO podem 

desviar-se da TEC em 3% das linhas tarifárias mediante a aplicação. 

• Uma taxa de Ajustamento de importação (TAI) nos casos em que a taxa da TEC-

CEDEAO é menor ou superior ao direito aplicado no Estado-Membro em causa antes da 

entrada em vigor da TEC em 1 de janeiro de 2015. O Objetivo da taxa de ajustamento de 

importação é de permitir uma quantidade limitada de linhas tarifárias uma transição suave 

para as taxas uniformes da TEC.  

Neste caso, a Comissão da CEDEAO é notificada no prazo de trinta (30) dias antes da 

introdução dessas medidas. A carta de notificação deve indicar o calendário de ajustamento 

sobre os cinco (5) anos. 

• uma Taxa Complementar Proteção (TCP), além da tarifa da TEC e possivelmente da taxa 

de ajustamento de importação nas seguintes condições:  

- As importações a taxas aduaneiras regulares para os Estado-Membro aumentaram 

pelo menos 25% em comparação com os três anos anteriores para os quais as 

estatísticas estão disponíveis; ou 

- O preço médio da importação cai abaixo de 80% do preço médio de importação em 

vigor durante os três anos anteriores para os quais existem estatísticas; e  

- A Comissão da CEDEAO autoriza a Taxa Complementar de Proteção. 

 

No caso da primeira alternativa, a taxa pode ser aplicada por um período de até dois anos e no 

segundo caso por um período de um ano. 

A taxa cumulativa da TEC, TAI e TCP não pode ser superior a 70%. 

2. IMPACTO DA TEC SOBRE A ECONOMIA NACIONAL 

Esta parte começa com a determinação dos efeitos esperados da TEC-CEDEAO na economia 

nacional. A análise dos efeitos esperados é feita usando um modelo económico. A análise dos dados 

nos primeiros seis meses permitirá concluir se, a curto prazo, os efeitos esperados se vão 

concretizar. 
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2.1.Impacto esperado da implementação da TEC sobre a economia 

2.1.1. Apresentação do Modelo 

Para analisar os efeitos esperados da TEC-CEDEAO sobre a economia da Guiné-Bissau, é usada a 

versão simplificada do modelo TRIST (Ferramenta de Simulação de Impacto de Reforma Tarifária 

em português). TRIST é uma ferramenta de simulação de equilíbrio parcial desenvolvida sob o 

EXCEL, que permite: 

(i) Calcular os efeitos de curto prazo das reformas tributárias sobre: 

• As receitas fiscais, 

• As importações, 

• A produção. 

(ii) Identificar os produtos sensíveis: 

• A nível da proteção 

• A perda de rendimento 

(iii) Analisar os resultados a nível de setor chave 

De forma global, o software TRIST funciona assim: 

              

Procura 
Efetiva 

              

  

 

  
 

Procura doméstica 
para o produto i       

              

              

              

Substituto 
Doméstica 

              

Produção              
Doméstica     

Importações 
  

              

              

              

Substituição 
Exportação 

              

      
CEDEAO 

  

Resto do 
Mundo   
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Para simular o impacto esperado da TEC-CEDEAO, a versão simplificada do TRIST exige o uso 

dos seguintes dados: 

i) As importações intracomunitárias 

ii) As importações excluindo os Estados Membros da CEDEAO 

iii) A antiga tarifa 

iv) A taxa média da TEC 

v) A oferta doméstica 

vi) Taxa de imposto sobre o valor agregado representada pelo imposto geral sobre as 

vendas (IGV) 

vii) A taxa média do imposto especial de consumo  

 

2.1.2. Apresentação dos efeitos esperados  

A implementação de uma nova tarifa tem efeitos em muitos setores e agentes na economia nacional. 

Dada a indisponibilidade de dados, o estudo é limitado aos efeitos esperados em: 

• A produção; 

• O nível geral de preços; 

• O valor das importações; 

• As receitas alfandegárias; 

• O bem-estar dos consumidores, representado pelo excedente do consumidor. 

Após dois anos de implementação efetiva, uma análise mais detalhada e completa pode ser 

realizada.  

 Efeitos esperados sobre a produção e inflação 

A variação ascendente da taxa média da tarifa, na transição da TEC UEMOA para a TEC-

CEDEAO, influencia o preço médio das importações, que varia em 1,1%. Com um resultado de 

ligeiro aumento de 0,20% nos preços internos, o que resulta numa contração do consumo final de 

0,30%. Essa contração vem da queda registadas nas importações de -1,59% e um aumento no 

fornecimento de produtos nacionais. 

Nesta fase, pode notar-se que, com a implementação da TEC-CEDEAO, os beneficiários são os 

produtores nacionais, devido a proteção comunitária derivada da nova tarifa. Este não é o caso para 

famílias que podem ver uma diminuição do seu poder de compra. 
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 Efeito esperado sobre as trocas e as receitas cobradas nas entradas 

O aumento da taxa de proteção média da TEC-CEDEAO em comparação com a UEMOA levou a 

uma redução no volume das importações, excluindo a CEDEAO em 2,52%. Por outro lado, as 

importações de parceiros da CEDEAO são consistentes (0%). A combinação dessas duas variações 

leva a um volume total de importações reduzido em 1,59%. 

Apesar da queda no volume das importações, a receita aduaneira cresceu 13,74%. A tendência é a 

mesma para a receita total, embora esteja em menor proporção (0,02%). 

O Estado também é um dos agentes que beneficia com a implementação da TEC-CEDEAO. 

 Efeito esperado sobre o bem-estar dos consumidores 

Um dos indicadores que representa o bem-estar dos consumidores é o chamado superavit do 

consumidor. Neste caso, o excedente do consumidor é dado por: 

SC = ½*(Variação do preço * Variação volume importado) 

Se levar em conta esta fórmula e os resultados esperados, deve-se esperar uma deterioração do bem-

estar, uma vez que os consumidores consomem menos a um preço mais elevado. O superavit 

estimado do consumidor é de -0,25%. 

 

2.2.Efeitos observados a curto prazo 

A análise de dados dos primeiros seis meses da implementação da TEC-CEDEAO, é uma questão 

de ver se os efeitos esperados identificados com o software TRIST da Guiné-Bissau confirmam os 

resultados esperados. Na ausência de dados definitivos sobre o PIB, a análise foi limitada ao estudo 

de certos indicadores, como o Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor, o Índice de Produção 

Industrial e os dados sobre o comércio externo. 

2.2.1. Evolução das variáveis macroeconómicas 

Para medir a evolução do nível de preços, utilizou-se o Índice Harmonizado de Preços ao 

Consumidor (IHPC). A análise da evolução deste indicador ano após ano revelou dois subperíodos 

muito distintos a partir de maio de 2016. De fato, de maio a setembro de 2016, o Gráfico 1 mostra 

que temos um período de forte deflação. Então, a partir do mês da implementação da TEC-

CEDEAO, ou seja, o mês de outubro, a tendência se inverte e verificou-se um aumento no nível 

geral de preços. 
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Gráfico 1: Evolução do IHPC no período homólogo 

 

Esta tendência ascendente continuou até março de 2017, confirmando um certo aumento nos preços 

esperados como resultado da implementação da TEC-CEDEAO. Este aumento de preço pode ser 

reflexo do aumento de preços dos produtos importados dos países que não fazem parte da 

CEDEAO. 

Do mesmo modo, pode-se dizer que a implementação da TEC-CEDEAO não deteriorou o nível de 

produção.  

A observação do Gráfico 2, que representa o índice de produção industrial, mostra que, ao longo do 

período, há uma tendência ascendente. 

Gráfico 2: Evolução do IPI no período homólogo 
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2.2.2. Evolução do Comércio Exterior e Receitas Alfandegárias 

É possível retratar a evolução do comércio, analisando o valor da exportação e importação. É 

também uma análise de curto prazo, uma vez que diz respeito apenas aos primeiros seis meses de 

implementação da TEC-CEDEAO. Embora a tendência do Índice Harmonizado de Preços ao 

Consumidor (IHPC) e do Índice de Produção Industrial (IPI) tenha sido suficientemente clara, a 

tendência das importações é menos clara. No entanto, a linha reta que se ajusta à curva de 

importação mostra uma inclinação decrescente. 

Gráfico 3: Evolução mensais das importações 

 

No entanto, a análise no Gráfico 3, mostra que o valor mensal das importações não é otimista. O 

gráfico mostra uma ligeira tendência de baixa. Esta evolução está em linha com o efeito esperado da 

evolução desta variável. 

Quanto à receita aduaneira (direitos aduaneiros e todas as receitas da entrada), o estudo dos 

Gráficos 4 e 5, confirma a clara tendência de melhoria. De fato, em cada um desses dois gráficos, 

nota-se, a partir de novembro de 2016 e com exceção de dezembro de 2016, um aumento constante 

das receitas em comparação com o período homólogo. 
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Gráfico 3: Evolução mensal dos direitos aduaneiros (período homólogo) 

 

Isto significa que, de forma geral, a implementação da TEC-CEDEAO durante primeiros meses 

(Outubro de 2016 a março de 2017), caraterizam-se por um aumento significativo das receitas 

cobradas pelos serviços alfandegários. 

Gráfico 5: Evolução da receita total cobrada a entrada (período homólogo) 

  

Seria interessante para as autoridades públicas se, for confirmada a tendência de aumento das 

receitas aduaneiras como resultado da implementação da TEC-CEDEAO no país, uma vez que a 

Guiné-Bissau não estaria entre os Estados-Membros da CEDEAO onde se tem verificado a perda de 

receitas alfandegárias. 



22 
 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

De um modo geral, pode-se afirmar que a implementação da Tarifa Externa Comum da CEDEAO 

na Guiné Bissau não contribuiu para a deterioração da situação económica, embora essa já estava na 

fase de recuperação bastante nítida.  

Os efeitos esperados foram observados nos preços, produção, importações e a nível das receitas 

fiscais. 

Apesar de resultados positivos encontrados durante o período em análise, julga-se prematuro 

afirmar que a TEC-CEDEAO terá um efeito positivo a médio e longo prazo, ou seja, seu impacto 

irá contribuir para dinamizar a economia guineense nestes horizontes temporais. No entanto, pode-

se adiantar com base naquilo que foi analisado que, o governo deve confiar na proteção oferecida 

por esta tarifa a certos ramos da produção com vista a promover o surgimento de um setor 

produtivo mais dinâmico. 

Portanto, é fundamental a sensibilização sistemática dos operadores económicos sobre as vantagens 

desta tarifa para o desenvolvimento de suas atividades e sobre os setores mais protegidos. Essas 

sensibilizações é também no fundo uma contribuição da Guiné-Bissau para a implementação 

eficiente da TEC a nível regional, com vistas a atrair um aumento significativo de financiamento 

nos países e na região.  

Os grandes investimentos podem tornar mais sólida o clima empresarial, a eliminação efetiva e total 

dos obstáculos tarifários e não pautais na Comunidade e a harmonização da tributação interna. 

Sendo assim, recomenda-se o seguinte sobre a TEC-CEDEAO: 

R1. Criar e garantir um bom funcionamento do Comitê Nacional TEC da CEDEAO encarregue de 

sensibilizar e acompanhar os agentes aduaneiros e operadores económicos; 

R2. Organizar campanhas de sensibilização da TEC para apresentar às partes interessadas as 

oportunidades oferecidas por esta tarifa; 

R3. Melhorar o clima empresarial e de investimento para permitir que o país se beneficie da entrada 

de investimentos esperados nos Estados-Membros da CEDEAO.  

R4. Solicitar a autoridade superior do MEF a aquisição de alguns softwares, nomeadamente, o 

MEGC, TRIST, etc… com vista a facilitar conceção de estudos mais credíveis e aprofundados e, 

consequentemente dotar os decisores políticos de ferramentas adequadas para tomadas de decisões 

mais acertadas. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1: Importação, Receitas totais da entrada e IGV dos anos 2015 a primeiro trimestre de 2017. 

  Importação 

Total das Receitas de 

entrada Direitos Aduaneiros IGV 

jan/15 6921054671 1966377127 678623556 758002543 

fev/15 5421465295 1581188233 484099678 604438245 

mar/15 7585608059 2395466354 807800395 942071215 

abr/15 9798394319 3275167442 1112635831 1239411532 

mai/15 8065832794 2790097840 925198366 1042240394 

jun/15 9651496298 3506401904 1191237468 1292274057 

jul/15 8568076218 2944116782 1015982755 1094916401 

ago/15 8522820616 2556824200 837107670 1017100715 

set/15 7464465055 2724405805 916300348 1022469566 

out/15 1,3925E+10 2637659755 927191197 1043655689 

nov/15 6610815429 1964289295 682377485 749754671 

dez/15 7934957552 2737260397 923956222 1048235560 

jan/16 4901026054 1565331124 505474009 601262264 

fev/16 7071038220 2323853424 786993205 883340484 

mar/16 6597039935 2572011014 872422239 967767380 

abr/16 1,1266E+10 3695063177 1275111810 1483455656 

mai/16 6853826266 2321943261 704295003 929396705 

jun/16 8891805744 3099683027 1032220265 1219914864 

jul/16 8533450367 2824196148 980557912 1096975447 

ago/16 6462530927 1874325510 590696244 730388146 

set/16 8024093143 2643337113 900113225 1011852378 

out/16 6703881001 2373799865 830491387 957323431 

nov/16 1,0049E+10 3041874798 1006901774 1281319602 

dez/16 6765284183 2518754338 861883474 1009893792 

jan/17 5722133421 1882568380 617270890 820720292 

fev/17 7296372093 2746943624 815150710 942553625 

mar/17 1,1285E+10 3600021447 1244980302 1495255374 

Fonte:INE 
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Tabela 2: IPI e IHPC de 2014 a primeiro trimestre de 2017 

PERÍODO IPI IHPC 

jan/14 106,17 106,3 

fev/14 114,88 104,8 

mar/14 112,73 104,4 

abr/14 114,05 105,2 

mai/14 112,14 105,7 

jun/14 111,87 104,9 

jul/14 112,94 107,0 

ago/14 119,51 107,2 

set/14 147,71 108,2 

out/14 149,05 108,1 

nov/14 154,44 107,5 

dez/14 193,36 106,5 

jan/15 193,51 106,6 

fev/15 194,44 105,4 

mar/15 194,53 105,3 

abr/15 180,65 105,6 

mai/15 180,71 106,1 

jun/15 178,93 107,1 

jul/15 179,02 108,3 

ago/15 181,93 110,0 

set/15 181,78 111,1 

out/15 182,17 110,2 

nov/15 182,27 109,9 

dez/15 183,26 109,1 

jan/16 183,21 109,2 

fev/16 182,93 108,1 

mar/16 176,6 107,7 

abr/16 174,53 107,9 

mai/16 178,72 108,9 

jun/16 178,72 109,8 

jul/16 194,52 110,0 

ago/16 196,38 110,6 

set/16 195,39 109,9 

out/16 195,66 110,5 

nov/16 199,59 110,7 

dez/16 199,37 110,8 

jan/17 204,21 110,5 

fev/17 211,96 110,1 

mar/17 217,01 109,8 

Fonte: INE 
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Estudo 2: ANÁLISE DAS RECEITAS FISCAIS DA GUINE-BISSAU: COMO 

ATINGIR A NORMA DE 20% FIXADA PELA UEMOA/CEDEAO SOBRE A 

TAXA DE PRESSÃO FISCAL 

RESUMO 

Nos últimos três anos, a Guiné Bissau encontrou o caminho para o crescimento e a melhoria da taxa 

de mobilização de recursos fiscais. Apesar desse desempenho em matéria fiscal e com uma taxa de 

pressão fiscal (TPF) de cerca de 10%, o país ainda não conseguiu cumprir a norma de 20% TPF 

fixada pela UEMOA e pela CEDEAO. O governo tomou medidas de reforma para aumentar as 

receitas fiscais, embora insuficiente.  

A análise dos dados de 2006 a 2016 leva a distinguir três períodos. Um período de crescimento 

bastante rápido entre 2006 e 2011, durante o qual a taxa média de crescimento das receitas foi de 

17,13%. De 2011 a 2013 houve uma desaceleração na taxa de arrecadação de receitas fiscais. As 

taxas anuais médias observadas variaram de -6% a -5% dependendo do tipo de receita considerada. 

O último período, a partir de 2014, foi um período de aceleração da taxa de mobilização das receitas 

fiscais (taxas médias anuais de 30,04, 18,55 e 24,90%, respetivamente, para receitas aduaneiras, 

impostos e total). Os resultados dos testes estatísticos mostram diferença significativa entre as taxas 

de crescimento desses três períodos e foi constatada a melhoria na eficiência das autoridades fiscais 

na mobilização das receitas fiscais. 

A análise da estrutura das receitas fiscais no período de 2006 a 2016 mostra que elas estão em 

grande parte dominadas os impostos sobre bens e serviços (33%) e por impostos sobre o comércio 

exterior (32%, composto principalmente por direitos aduaneiros e impostos sobre exportações da 

castanha de caju). Essas duas categorias de impostos representaram mais de dois terços de todas as 

receitas fiscais efetivamente arrecadadas. Eles são seguidos por impostos diretos chamados 

impostos de renda, lucros e ganhos de capital (27%) 

O presente estudo tem como objetivo fornecer elementos de apreciação a serem levados em 

consideração nas estratégias e medidas a serem implementadas para aumentar a receita fiscal de 

forma mais eficiente. Por outras palavras, descobrir como alcançar rapidamente, em três anos, uma 

taxa de pressão fiscal de 20% e os efeitos de tal medida na economia nacional.  

As simulações realizadas com o Modelo de Equilíbrio Geral Calculável (MEGC) da Guiné-Bissau 

permitiu lembrar que qualquer estratégia destinada a aumentar a taxa de coleta de recursos 

tributários deve ser ideal para atingir o sistema fiscal inteiro. Síntese dos resultados das três 

simulações revela que se concentrar no agravamento de um único imposto, isso poderá afetar alguns 

agentes económicos. As simulações permitiram concluir que a estratégia aconselhável é de 

aumentar todos os impostos. 

As medidas tomadas nos últimos anos parecem estar nessa direção, por isso, o estudo sublinha e 

recomenda a efetivação das seguintes medidas: Reforçar a coordenação entre os serviços fiscais e 

aduaneiros através do uso efetivo das informações dos contribuintes; Implementar maior rigor na 

cobrança e recuperação dos impostos por pagar por parte de algumas empresas; A minimização e 

uma melhor segmentação de isenções fiscais e subsídios através do Comitê de isenções fiscais do 

MEF; a continuação da atribuição dos NIF dos contribuintes; A introdução de uma nova conta de 

vendas uniforme para grandes empresas. 

Palavras-chaves: Receita Fiscal / Taxa de Pressão Fiscal 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do ano 2015, a Guiné-Bissau iniciou a retoma normal da atividade económica, marcada de 

um relance no crescimento económico, onde a área da fiscalidade teve o maior sinal de melhoria. 

Além, do aumento registado a nível das diferentes componentes das receitas fiscais dos últimos três 

anos. Julga-se que a Guiné-Bissau continua longe de respeitar o rácio da taxa de pressão fiscal 

mínimo de 20% estabelecido nos indicadores de Convergência da União Económica e Monetária da 

África Ocidental (UEMOA) e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO). Com efeito, os dados oficiais mostram que a Taxa de Pressão Fiscal (TPF) não 

ultrapassa significativamente os 10% do rácio, durante o período em análise, 2014 e 2016. 

Da mesma forma, o rácio da massa salarial sobre as receitas fiscais continua acima da norma fixada 

nos critérios da Convergência da UEMOA/CEDEAO. Apesar dos esforços consentidos pelo 

governo nos últimos anos, caraterizada de uma redução significativa, mas insuficiente para respeitar 

o critério em causa, o que impossibilita até certa medida a realização de investimentos públicos 

adequados. O nível atual dos dois indicadores, mostram claramente a necessidade de redobrar 

esforço por parte das autoridades com vista a mobilização das receitas fiscais de forma suficiente 

para o financiamento das despesas públicas de qualidade.       

O governo da Guiné-Bissau tem encorajado a tomada de algumas medidas de reforma das finanças 

públicas com vista a melhorar substancialmente o quadro das receitas fiscais. Essas medidas de 

reformas tiveram efeitos visíveis, uma vez que a taxa de crescimento média anual das receitas 

fiscais está ligeiramente acima dos 24% entre os anos 2014 e 2016
1
. Razão pela qual deve-se 

continuar a acelerar o processo das reformas com objetivo de fortalecer a mesma tendência.  

A escolha deste tema foi feita para levar em consideração a importância da tributação na 

mobilização de recursos para o crescimento inclusivo. 

Para a realização deste estudo, os autores confiaram no MEGC da Guiné-Bissau, que acaba de ser 

atualizado. 

O presente estudo sobre as receitas fiscais trás elementos de reflexão, estratégias e medidas a serem 

implementadas para o aumento das receitas fiscais de forma eficaz e eficiente. A estrutura do 

relatório de estudo é composta por duas partes principais: A primeira, mostra as principais 

                                                             
1 Cálculo efetuado com os dados extraidos na versão Março 2017 da NOTA DE ENQUADRAMENTO 

MACROECONÓMICO E ORÇAMENTAL  da DGPEE    
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caraterísticas do estudo e análise da evolução e a estrutura das receitas fiscais da Guiné-Bissau. A 

segunda parte – apresenta os resultados e análise das simulações efetuadas com o MEGC da Guiné-

Bissau, com objetivo de atingir e ultrapassar a taxa de pressão fiscal de 20%. Por último, as 

recomendações sobre as políticas.   

1. A EVOLUÇÃO DAS RECEITAS FISCAIS 

1.1.Evolução das receitas fiscais na Guiné Bissau 

O estado da evolução total das receitas fiscais coletadas pela Direção Geral das Contribuições e 

Impostos (DGCI) e da Direção Geral das Alfandegas (DGA), mostram que estas três series estão a 

aumentar com a taxa de crescimento de 14% para o total das receitas fiscais. 

Tabela 1: Evolução da taxa média de crescimento das Receitas fiscais (em %) 

  DGA DGCI Média Total 

2006-2016 14,83 14,34 14,63 

2006-2011 15,36 19,43 17,13 

2011-2013 -6,04 -4,93 -5,53 

2014-2016 30,04 18,53 24,90 

Fonte : Cálculos com dados da TOFE 

Um estudo mais detalhado permite distinguir três períodos. O primeiro período é marcado por um 

crescimento acelerado entre 2006 e 2011. Nesses dois anos, a taxa média de crescimento está em 

torno de 17,13% do total das receitas fiscais (DGA e DGCI). Este período é seguido de três anos 

(2011 a 2013) de um ritmo lento na coleta das receitas fiscais. As taxas médias anuais para o 

período variaram de -6 a -5% dependendo do tipo de receita considerada. O último período que 

começa de ano 2014 a 2016, é um período de aceleração do ritmo da mobilização das receitas 

fiscais (taxas médias anuais de 30,04 de 18,55 e de 24,90% das receitas provenientes da DGA e do 

DGCI e média total, respetivamente).  

Dada a importância das taxas médias deste último período, o método de teste da diferença da média 

foi utilizado para confirmar que as reformas implementadas desde 2014 tem um efeito positivo 

sobre o ritmo da coleta das receitas fiscais. Os resultados dos testes permitem que haja diferença 

significativa entre as taxas do crescimento dos diferentes períodos, o que permite aceitar que existe 

melhoria na eficácia das autoridades na mobilização das receitas fiscais.     

Além disso, como foi o caso na maioria dos Estados-Membros da UEMOA, as receitas fiscais na 

Guiné-Bissau são dominadas pelos direitos e taxas coletadas pelos serviços aduaneiros, geralmente 
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designadas das receitas de entrada. O gráfico 1, abaixo construído com os dados das receitas fiscais 

da Guiné-Bissau para o período de 2006 e 2016, ilustra bem essa afirmação.   

Gráfico 7 : Evolução das Receitas da DGA e DGCI 

  

Este gráfico e os dados da tabela 1, mostram que as receitas de entrada (coletadas pela DGA) 

aumentaram a um ritmo mais elevado que os impostos (30,04% contra 18,55%). Esta situação pode 

sugerir que o programa de transição fiscal iniciado nos Estados-Membros da UEMOA, ainda não 

conseguiu alcançar os resultados desejados. Este programa cujo a conceção e a implementação são 

justificadas pelas perdas das receitas alfandegárias consecutivas na sequência dos padrões de 

liberalização do comércio intracomunitário e de Acordo de Parceria Económica (APE) com a União 

Europeia (UE).  

Esse programa deve, em princípio, permitir uma mudança da tendência atual observada ao nível da 

repartição das receitas fiscais entre o que é coletada na entrada e internamente. 

Finalmente, para ter uma ideia dos esforços a fazer para atingir as normas comunitárias, calcula-se o 

número de anos para atingir os limiares estabelecidos pelas organizações da integração regional. 

Assim, considerando os desempenhos dos três últimos anos em matéria da mobilização das receitas 

fiscais (taxa de crescimento de 14% por ano) e tomando em conta a taxa de crescimento económico 

médio dos últimos anos (5,6%) e a taxa da pressão fiscal de 2015 e 2016 (≈10%), é preciso mais de 

dez anos para atingir o limiar mínimo de 20% fixada nos critérios da convergência da UEMOA e a 

CEDEAO
2
. 

 

                                                             
2
 Ver no anexo o método de cálculo 
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1.2. Estrutura das receitas fiscais na Guiné-Bissau 

Existem vários impostos e taxas cobrados na Guiné-Bissau pelos serviços financeiros, 

nomeadamente: os serviços da DGCI e DGA e outras estruturas da administração. Estes impostos 

são reagrupados na Tabela das operações financeiras do Estado (TOFE) em seis categorias: 

i) Impostos sobre o rendimento, benefícios e os ganhos em capital ; 

ii) Impostos sobre os salários e a mão de obra ; 

iii) Impostos sobre o património; 

iv) Impostos sobre os bens e serviços; 

v) Impostos sobre comércio exterior e transações internacionais;  

vi) e as outras receitas fiscais.   

A análise da estrutura das receitas fiscais sobre o período 2006 a 2016 mostra que elas estão em 

grande parte dominadas por impostos sobre bens e serviços (33%) e comércio exterior (32%) 

composto principalmente pelos direitos aduaneiros e as taxas sobre as exportações de caju. 

Estas duas categorias de impostos representaram mais de dois terços de todas as receitas fiscais 

efetivamente cobradas. Eles seguem as taxas diretas denominadas impostos sobre o rendimento, os 

benefícios e os ganhos em capital (27%). 

Gráfico 8: Representação das componentes das receitas fiscais de acordo com sua participação (em %) 

 

 

Se considerarmos que as três categorias de impostos (impostos sobre comércio exterior e transações 

internacionais, impostos sobre os bens e serviços e impostos sobre o rendimento, benefícios e os 

ganhos em capital) são aquelas que tiveram as maiores taxas médias de crescimento anual, 

considera-se que são estes impostos que servirão de portadores de estratégias na melhoria da 

mobilização de recursos fiscais. 
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Os impostos sobre comércio exterior são largamente dominados pelos direitos aduaneiros. Em 

segunda posição estão os direitos de exportação sobre caju e finalmente as taxas sobre os produtos 

petrolíferos. 

Gráfico 9: Evolução das componentes dos Impostos sobre o Comércio Exterior 

 

O imposto sobre bens e serviço entende-se essencialmente por imposto geral sobre as vendas, sobre 

os produtos importados e sobre os produtos locais. O IGV representa uma taxa média superior à 

92%. O IGV sobre os produtos importados ocupa o primeiro lugar (56%), o IGV recebido dos 

produtos locais representam (35%) e as outras taxas internas sobre os produtos (9%). 

Gráfico 10 : Estrutura dos Impostos sobre os bens e serviços 

   

Quanto aos impostos diretos, entende-se por impostos sobre as pessoas físicas, os impostos sobre as 

sociedades e os impostos sobre a propriedade com 64,76% são os impostos sobre as pessoas físicas 

é que são dominantes, seguidas dos impostos sobre as sociedades e as empresas (34,87%)  
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Gráfico 11: Evolução da estrutura dos impostos diretos 

 

2. SIMULAÇÃO PARA A MELHORIA DA TAXA PRESSÃO FISCAL 

 

2.1. Apresentação do MEGC da Guiné-Bissau  

As simulações foram realizadas com ajuda do Modelo de Equilíbrio Geral Calculável (MEGC) da 

Guiné-Bissau. Este modelo é um MEGC com dinâmica sequencial do tipo Escola PEP
3
, e distingue:  

  vinte (20) setores de produção : (1) agricultura alimentar, (2) caju, (3) agricultura de 

exportação industrial, (4) Pecuária e caça (5) silvicultura de exploração florestal e serviços 

ligados a pesca, (6) pesca, (7) Atividades Modelo de Equilíbrio Geral Calculável extrativas, 

(8) indústrias agroalimentar, (9) fabrico de têxtis e trabalho a base de pelo, (10) outras 

atividades industriais, (11) eletricidade, gás e água, (12) construção, (13) comércio, (14) 

atividades hoteleiras e de restauração, (15) transportes e comunicações, (16) atividades 

financeiras, (17) atividades da administração pública, (18) educação, (19) atividades de 

saúde e ação social e (20) outros serviços ; 

  dez (10) categorias de famílias : (1) salário público para público, (2) salários do setor 

privado, (3) agriculturas excluindo caju, (4) agricultura de caju com pequenas plantações, 

(5) agricultura de caju com grandes plantações, (6) agricultura com forte componentes 

pecuária, (7) pescadores, (8) particulares produtores independentes, (9) particulares 

comerciantes independentes e (10) famílias sem nenhuma atividade;  

                                                             
3
 Política Económica e Pobreza 
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 seis (6) categorias de tributação (imposto sobre a produção, IGV, Taxas Indiretas, Taxas 

diretas, direitos sobre as importações e sobre a exportação) que são as bases  para recolha 

das receitas. 

 

 O MEGC Estático 

A produção 

A produção é distinguida pelos setores administrativo e não administrativo. Para estas duas 

categorias, a produção é representada por uma função de tipo Leontief entre valor agregado e 

consumo intermédio.  

O valor agregado da categoria do segundo setor é dado por uma função do tipo de Elasticidade 

Constante de Substituição (CES) abrigado, com um CES no primeiro nível entre os fatores 

trabalhadores qualificados e não qualificados e no segundo nível um CES entre o fator de trabalho 

composto e capital. 

A maximização do lucro sob a restrição da função de valor acrescentado permite obter a procura 

otimal do trabalho e capital. A hipótese retida para o capital e o seu caracter específico. 

Cada setor de produção usa o consumo intermédio. O consumo intermédio total (Ci) do setor é dado 

por uma função Leontief entre o consumo Cij deste ramo no produto j.  

A procura e os rendimentos 

A procura é dividida em procuras domésticas, governamentais, de investimento e intermédias. As 

funções da procura doméstica são derivadas das funções de utilidade do tipo LES (sistema de 

despesas lineares). O consumo mínimo é estimado a partir da elasticidade do rendimento logo que 

existe, o parâmetro de Frisch que é calculada pela seguinte fórmula:  

 

Entre a determinação do consumo mínimo no Sistema Linear de despesa (LES) é calculada através da 

seguinte fórmula: 

  

O governo consome toda a produção das categorias de propriedade administrativa. A procura de 

bens de capital são partes fixas em termos de valor. 
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Os rendimentos das famílias são constituídos por fatores, dividendos e transferências recebidos de 

outros agentes.  

O rendimento das empresas é composto por uma proporção da remuneração do capital e das 

transferências dos agentes.  

Finalmente, a receita do governo provém das receitas fiscais e das transferências de outros agentes. 

Os preços  

Os preços internacionais das importações e exportações considerados no modelo, são exógenos 

provenientes do mercado internacional.  

Os preços dos produtores de produtos vendidos localmente ou para exportação, são médias 

ponderadas de vendas locais e de exportação.  

Os preços dos produtos compostos (locais e importados) são médias ponderadas dos preços das 

duas componentes.  

O comércio exterior  

O comércio exterior é modelado no pressuposto de Armington (1969) numa pequena economia 

aberta. Os preços internacionais são, portanto, exógenos. A hipótese de Armington faz lembrar que 

os bens importados são imperfeitamente substituíveis para produtos produzidos localmente. Isso 

significa que a procura interna incide sobre um bem composto que se divide em bens domésticos e 

de importação. As aplicações domésticas e de importação são derivadas de uma elasticidade de 

função constante de sudstiteão (CES).  

A escolha entre a procura por bens domésticos e de importação, em seguida, depende dos preços 

relativos desses bens dos hábitos e das preferências dos consumidores para os mesmos bens. 

Para ofertas de exportação, o produtor doméstico maximiza suas receitas de vendas internas e 

externas sob a restrição de uma função de elasticidade constante do processo (CET).  

A escolha entre oferta da produção doméstica e externa, depende da elasticidade do processamento, 

dos preços relativos e dos parâmetros de distribuição.  

 

A Dinâmica do Modelo 

O modelo estático descrito acima, é sequencial e dinamicamente com base num conjunto de regras 

para acumulação e atualização de um ano para o outro. Estes incluem: 
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 O aumento da oferta total de mão-de-obra, é endógeno e depende da taxa de crescimento da 

população que é exógena.   

 O aumento do consumo mínimo, tal como aparece no sistema linear de despesas, para a taxa 

de crescimento da população.   

 Todas as outras variáveis indexadas, (como transferências), aumentam a mesma taxa. 

 As ações de capital são atualizadas com base no investimento realizado em cada período, 

menos a depreciação do estoque existente.   

 

 

2.2. Análise dos resultados das simulações 

O objetivo do estudo é descobrir como alcançar rapidamente, em três anos, uma taxa de pressão 

fiscal de 20% e os efeitos de tal medida na economia nacional. A questão é alcançar esse limite da 

TPF, é necessário privilegiar uma determinada categoria de impostos, especialmente aqueles que 

são mais efetivos, ou se necessário, incrementar mais esforço em todos os impostos.  

Neste quadro, são propostas três simulações, referentes aos seguintes aumentos, respetivamente: 

- 184%, 384% e 584% impostos diretos sobre as famílias e as empresas, respetivamente, no 

primeiro ano, segundo e terceiro ano (simulação 1);  

- 84%, 184% e 395% do imposto geral das vendas (IGV), respetivamente, o primeiro ano, 

segundo e terceiro ano (simulação 2); 

- 25%, 50% e 95% de todos os impostos, respetivamente, primeiro ano, segundo e terceiro 

ano (simulação 3). 

É importante sublinhar que a taxa da fiscalidade utilizada no modelo de Equilíbrio Geral 

Calculável (MEGC) da Guiné-Bissau são as taxas aparentes e não as taxas nominais. As 

diferenças entre as duas taxas explicam-se pela existência da isenção, da fraude e do 

contrabando. A amplitude dessa diferença mede o desempenho em matéria de cobrança dos 

impostos. Tendo em conta as restrições sobre o aumento das taxas nominais, o aumento da 

taxa aparente corresponde mais a uma melhoria na base da tributação       

 

Simulação 1 : Imposto Direto 

O aumento de imposto direto sobre as famílias e empresas provocam uma redução no rendimento 

disponível destes agentes e, portanto, no consumo. A queda do consumo afeta as duas componentes 
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da oferta de bens e serviços (importações e produção doméstica) em proporções que dependem da 

variação dos preços de importação e da produção local.  

A queda no rendimento disponível destas duas categorias de agentes económico podem ser 

acompanhadas por uma contração da poupança que capaz de prejudicar o investimento e, assim, o 

sustento do crescimento económico. Importa sublinhar que esta simulação não tem efeito direto 

sobre os preços dos bens e serviços produzidos localmente.  

Como mostra a tabela, os resultados da simulação confirmam que TPF atingiu 20% até o terceiro 

ano.  

Tabela 2 : Evolução da TPF da simulação 1 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TPF REFER 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 9,92 

TPF SIMULA 13,34 16,99 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 20,56 

Fonte : Resultado da simulação 

Em contrapartida desta melhoria na TPF com aumento substancial das receitas públicas oferece o 

Estado a oportunidade de melhorar seu défice orçamental e contribuiu para o aumento da economia 

e, portanto, o investimento total.  

A situação dos agregados familiares é menos boa, uma vez que os resultados permitem perceber que 

a medida simulada provocou efetivamente a queda no consumo das famílias e desta forma uma 

redução da produção e das importações.   

Tabela 3 : Evolução do consumo das famílias, da produção venda e das importações 

Período Consumo das famílias Produção e venda local Importação 

REFER SIMULA Var REFER SIMULA Var REFER SIMULA Var 

1 444510,94 429215,98 -3,44 692947,28 693129,29 0,03 172218,02 171666,88 -0,32 

2 454290,33 421779,71 -7,16 708192,13 707692,87 -0,07 209477,40 207220,26 -1,08 

3 464284,83 413855,18 -10,86 723772,37 721944,08 -0,25 176006,83 174797,81 -0,69 

4 474499,20 422960,09 -10,86 739695,37 737826,85 -0,25 179879,01 177940,79 -1,08 

5 484938,27 432265,30 -10,86 755968,67 754059,05 -0,25 183836,37 181855,51 -1,08 

6 495606,99 441775,22 -10,86 772599,99 770648,35 -0,25 187880,80 185856,36 -1,08 

7 506510,41 451494,34 -10,86 789597,19 787602,62 -0,25 192014,20 189945,23 -1,08 

8 517653,70 461427,28 -10,86 806968,35 804929,89 -0,25 196238,54 194124,05 -1,08 

9 529042,14 471578,73 -10,86 824721,67 822638,36 -0,25 200555,82 198394,81 -1,08 

10 540681,13 481953,52 -10,86 842865,57 840736,43 -0,25 204968,08 202759,52 -1,08 

Fonte : Resultado da simulação 

A tendência da queda no consumo doméstico não parece ser o resultado do aumento do nível de 

preços, mas sim a queda na renda disponível. 
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Gráfico 12: Evolução do Índice de Preço ao Consumo da simulação 1 

 

O gráfico mostra que a simulação 1 levou a uma queda no nível geral de preços representado pelo 

índice de preços ao consumidor.  

Finalmente, o impacto no crescimento ou nos investimentos depende do método escolhido. Assim, 

no caso em que o défice público é mantido fixo, estamos perante um crescimento impulsionado 

principalmente pela despesa pública, que não beneficia as famílias ou empresas. Por outro lado, 

quando o Estado usa uma grande parte dos recursos mobilizados para reduzir seu défice orçamental, 

pode-se assistir a uma desaceleração do crescimento, mas um aumento significativo na poupança e 

no investimento.  

Em geral, mesmo que a simulação 1 atinge o objetivo da taxa de pressão fiscal de 20%, tem, em 

todos os casos, um efeito negativo sobre as condições de vida das famílias e das empresas. O 

impacto no crescimento ou no investimento depende do método de encerramento escolhido (défice 

orçamental versus despesa pública).   

Simulação 2 : IGV 

Uma vez que o imposto geral de vendas é um imposto indireto, seu movimento ascendente aumenta 

o preço do bem ou serviço em que é aplicado. Portanto, pode-se notar que a simulação aumenta o 

preço doméstico de todos os produtos abrangidos por este imposto. Isso pode ajudar a reduzir o 

consumo total das famílias, o que pode reduzir a oferta (importação e produção) e o Produto Interno 

Bruto (PIB).   

Por outro lado, esta simulação não age diretamente na poupança de famílias e empresas. O impacto 

no investimento total dependerá, portanto, do uso que o Estado fará dos excedentes das receitas 

fiscais arrecadadas.   
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Os resultados da simulação confirmam a obtenção dos 20% da taxa de pressão fiscal, a partir do 

terceiro ano. 

Tabela 4: Evolução da TPF da simulação 2 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TPF REFER 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 

TPF SIMULA 13,16 16,12 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 

Fonte: Resultados da simulação 

No que diz respeito ao consumo doméstico, os resultados da simulação mostram um declínio 

significativo, o que pode ser explicado, pelo aumento do nível geral de preços. A tabela mostra a 

realidade da inflação gerada pela simulação.  

A evolução do consumo doméstico não impediu que o suprimento total se registre numa tendência 

crescente. A explicação decorre do aumento acentuado da procura por commodities para o 

investimento. O fechamento do modelo está em linha com a orientação das receitas fiscais na 

redução do défice público e, portanto, na melhoria do nível de poupança e, portanto, do 

investimento total.  

Tabela 5: Evolução do consumo das famílias, da produção venda e das importações 

Consumo Total das famílias  Produção Venda Local Importação 

Período REFER SIMULA 
Var em 

% 
REFER SIMULA 

Var em 

% REFER SIMULA 

Var em 

% 

1 444510,95 442028,02 -0,56 692947,26 693259,00 0,04 172218,00 172793,22 0,33 

2 459180,00 453648,34 -1,20 715814,53 715819,37 0,00 177901,23 179187,55 0,72 

3 474333,09 462572,31 -2,48 739436,41 737138,88 -0,31 183772,00 186472,64 1,47 

4 489986,20 477837,32 -2,48 763837,82 761464,47 -0,31 189836,51 192626,27 1,47 

5 506155,85 493606,06 -2,48 789044,47 786592,79 -0,31 196101,14 198982,97 1,47 

6 522859,08 509895,15 -2,48 815082,95 812550,37 -0,31 202572,52 205549,44 1,47 

7 540113,51 526721,78 -2,48 841980,70 839364,54 -0,31 209257,45 212332,61 1,47 

8 557937,33 544103,67 -2,48 869766,09 867063,60 -0,31 216162,98 219339,62 1,47 

9 576349,33 562059,17 -2,48 898468,41 895676,73 -0,31 223296,40 226577,86 1,47 

10 595368,93 580607,19 -2,48 928117,91 925234,11 -0,31 230665,21 234054,97 1,47 

Fonte : Resultado da simulação 

Em resumo, a simulação 2 também ajuda a atingir o objetivo da taxa pressão fiscal de 20%. A 

primeira tem um efeito negativo sobre as condições de vida das famílias e das empresas. O impacto 

no crescimento ou no investimento depende do método escolhido no exercício macroeconómico 

(défice orçamental versus despesa pública). 
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Gráfico 13: Evolução do Índice de Preço ao Consumo da simulação 2 

 

Simulação 3: Todas as receitas fiscais 

A par das duas simulações anteriores, os resultados confirmam que é possível atingir os 20% da 

taxa pressão fiscal, a partir do terceiro ano.  

Tabela 6: Evolução da TPF da simulação 3 

Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TPF REFER  10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 10,73 

TPF SIMULA 13,51 16,32 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 21,47 

Fonte : Resultado da simulação 

Esta simulação leva a uma subida de preço do consumo que reflete num valor do Índice de Preço ao 

Consumo. Embora, não vai reduzir o rendimento disponível das famílias. Mas haverá uma ligeira 

restrição do consumo final das famílias. 

Tabela 7: Evolução do Índice de Preços ao Consumo e do rendimento disponível das famílias 

 

IHPC Rendimento disp. das familias Consumo total das familias 

período REFER SIMULA Variação em % REFER SIMULA Variação em 

% 

REFER SIMULA Variação 

1 1,00 1,02 1,77 490051,67 490439,06 0,08 444510,94 444973,43 0,10 

2 1,00 1,04 3,52 500832,97 501492,67 0,13 454290,33 455105,32 0,18 

3 1,00 1,07 6,59 511851,43 512509,92 0,13 464284,83 465272,56 0,21 

4 1,00 1,07 6,59 523112,28 523785,27 0,13 474499,20 475508,67 0,21 

5 1,00 1,07 6,59 534620,84 535308,66 0,13 484938,27 485969,97 0,21 

6 1,00 1,07 6,59 546382,59 547085,55 0,13 495606,99 496661,40 0,21 

7 1,00 1,07 6,59 558403,08 559121,52 0,13 506510,41 507588,03 0,21 

8 1,00 1,07 6,59 570688,01 571422,27 0,13 517653,70 518755,04 0,21 

9 1,00 1,07 6,59 583243,22 583993,63 0,13 529042,14 530167,71 0,21 

10 1,00 1,07 6,59 596074,63 596841,56 0,13 540681,13 541831,46 0,21 
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 Fonte : Resultado das simulações 

Gráfico 14: Evolução do Índice de Preço ao Consumo da simulação 2 

 

Os dados que figuram na tabela 8, mostram que, apesar da diminuição do consumo final das 

famílias, não assistimos a recessão do PIB. Da mesma forma, não afetará a poupança dos agentes 

económicos, portanto, os resultados demonstram uma melhoria no total dos investimentos.  

Tabela 8: Evolução do PIB e de Investimento Total 

 
PIB Investimento total 

Período REFER SIMULA Variação REFER SIMULA Variação 

1 481552,04 484287,27 0,57 29172,12 37607,25 28,92 

2 492146,35 497696,30 1,13 29813,91 46391,51 55,60 

3 502973,71 513451,02 2,08 30469,82 60744,65 99,36 

4 514039,24 524747,08 2,08 31140,17 62081,04 99,36 

5 525348,21 536291,64 2,08 31825,26 63446,83 99,36 

6 536905,95 548090,16 2,08 32525,42 64842,67 99,36 

7 548717,96 560148,23 2,08 33240,99 66269,22 99,36 

8 560789,83 572471,58 2,08 33972,30 67727,15 99,36 

9 573127,28 585066,03 2,08 34719,70 69217,16 99,36 

10 585736,14 597937,56 2,08 35483,55 70739,95 99,36 

Fonte : Resultado das simulações 

Finalmente, o aumento do PIB, onde o total do valor acrescentado influencia favoravelmente o 

rendimento e poupança das empresas.   

Em suma, a simulação 3 permite atingir os objetivos de 20% da Taxa Pressão Fiscal numa 

perspetiva trienal. Por conseguinte, contrario a duas primeiras simulações, não conduz a uma 

deterioração das condições de vida das famílias, nem prejudica as empresas. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

Em conclusão, podemos reter que todas as estratégias visando a incrementação do ritmo da coleta 

dos recursos fiscais deve, para ser otimal, ter o alvo de aumentar todo conjunto de tributação do 

sistema fiscal. Em suma os resultados das três simulações mostram que aumentar um único imposto 

pode causar distorções ao nível de alguns agentes económicos.  

As medidas tomadas nestes últimos anos pelo governo podem gerar estes resultados, desde que 

incide sobre : 

- O reforço da coordenação entre os serviços fiscais e aduaneiras graças a utilização eficaz da 

informação dos contribuintes;  

- Prosseguir de maneira rigorosa a cobrança dos impostos em atraso as empresas públicas;  

- Minimizar e melhorar o critério da isenção fiscais e de subvenções pela equipa do Comité de 

Isenção fiscal do ministério da Economia e Finanças;  

- Dar continuidade a atribuição dos números de identificação fiscais aos contribuintes; 

- Prosseguir a implementação das faturas de venda uniforme para as grandes empresas; 

- Respeitar a classificação das receitas e encargos de acordo com as diretivas 2009, do quadro 

harmonizado das finanças públicas no espaço da UEMOA. 
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ANEXOS 

 

Dados Estatísticos 

 

Tabela A1 : Evolução das Receitas Fiscais de acordo as administrações tributárias 

  Receitas das Alfandegas Receitas da DGCI Receitas totais 

2006 12716344449 7958285000 20674629449 

2007 12527991742 9050880947 21578872689 

2008 12902249215 10547111000 23449360215 

2009 17064431122 12436893000 29501324122 

2010 18984370798 17350765829 36335136627 

2011 23395188051 20199593000 43594781051 

2012 22511690356 20557314000 43069004356 

2013 20653518374 18255387000 38908905374 

2014 28633084045 20097564000 48730648045 

2015 39055788716 29992135000 69047923716 

2016 45413667363 30403693001 75817360364 

Fonte : TOFE 

 

Tabela A2 : Evolução das diferentes categorias das Receitas Fiscais 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Imposto sobre rendimento, 

benefícios e ganhos de 

capital   6,20 4,68 5,94 7,40 9,41 11,57 11,92 10,57 11,18 16,61 19,66 

Imposto de rendimento 

singular  5,39 3,73 5,26 6,33 8,31 9,88 10,50 8,80 9,41 13,93 16,61 

Rendimento salarial 1,96 1,59 1,99 2,22 2,41 2,53 2,62 2,68 3,36 4,21 5,08 

Função Pública 1,05 1,06 1,35 1,45 1,45 1,45 1,49 1,56 2,04 2,28 2,75 

Outros 0,91 0,53 0,63 0,77 0,96 1,09 1,12 1,11 1,32 1,93 2,33 

Contribuição Predial Rustica 

para castanha de caju 0,61 0,63 0,36 0,64 0,64 1,08 0,95 1,18 1,17 1,79 2,52 

Contribuição Predial Rustica 

para produtos florestal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,89 0,00 

Outros rendimentos 

(Contribuição Predial Urbana, 

etc.) 0,22 0,08 0,10 0,11 0,26 0,25 0,22 0,13 0,09 0,21 0,60 

Ao encargo da sociedade e 

outras empresas 2,61 1,43 2,82 3,36 5,00 6,02 6,76 4,81 4,79 6,84 8,41 

Ao encargo dos operadores 

das atividades de castanha de 

caju  0,80 0,95 0,68 1,07 1,09 1,69 1,42 1,77 1,76 2,68 3,05 
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Imposto sobre salário e a 

mão-de-obra   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imposto sobre património   0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,11 0,10 0,06 0,08 0,06 0,06 

Imposto sobre bens e 

serviços   5,37 6,03 7,04 8,48 #### 14,50 13,14 12,47 14,46 21,03 24,48 

Imposto geral sobre bens e 

serviços (ICA, TVA, etc.) 4,94 5,44 6,52 8,04 #### 13,01 11,75 11,04 13,07 19,56 22,77 

sobre bens importados 3,48 3,55 4,20 5,30 6,31 7,85 7,12 7,26 8,45 12,57 12,39 

sobre bens locais 1,46 1,89 2,32 2,74 4,47 5,16 4,63 3,78 4,62 6,99 10,38 

Taxas sobre telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras taxas interna sobre os 

produtos 0,43 0,59 0,52 0,44 1,30 1,49 1,39 1,43 1,39 1,47 1,71 

Imposto sobre comércio 

exterior e transações 

internacionais   7,15 7,23 6,85 9,42 9,64 12,05 11,31 11,59 17,03 21,05 23,95 

Direitos aduaneiros e outros 

direitos a importação   3,38 3,51 3,78 5,17 5,24 6,53 6,21 7,08 9,07 11,01 12,22 

Taxas sobre arroz 0,68 0,77 0,38 0,01 0,56 0,78 1,12 0,78 0,80 1,55 1,73 

Taxas sobre os produtos 

petrolíferos 1,48 1,05 1,33 2,10 1,65 1,37 1,13 0,18 3,64 3,13 3,23 

Taxas da exportação  1,61 1,90 1,35 2,14 2,19 3,37 2,84 3,55 3,52 5,36 6,77 

Sobre castanha de caju 1,61 1,90 1,35 2,14 2,19 3,37 2,84 3,55 3,52 5,36 6,31 

Sobre outros produtos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 

Outras receitas fiscais   1,37 0,86 1,09 1,28 1,95 2,13 2,54 0,70 1,43 3,20 3,43 

 

Resultados dos Testes 

 

 

 

 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0471         Pr(|T| > |t|) = 0.0941          Pr(T > t) = 0.9529

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       20

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =  -1.7574

                                                                              

    diff             -.1325012    .0753965               -.2897756    .0247732

                                                                              

combined        22    1.156988    .0352088    .1651441    1.083767    1.230208

                                                                              

       1         6    1.253352    .0765736    .1875663    1.056513    1.450191

       0        16    1.120851    .0365267    .1461068    1.042996    1.198706

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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O modelo 

 

2.3.Modelo de Equilíbrio Geral Calculável da Guiné-Bissau  

As simulações foram realizadas com ajuda do MEGC da Guiné-Bissau. Este modelo é um MEGC 

com dinâmica sequencial do tipo Escola PEP
4
, e distingue: 

 

  vinte (20) setores de produção : (1) agricultura alimentar, (2) caju, (3) agricultura de 

exportação industrial, (4) Pecuária e caça (5) silvicultura de exploração florestal e serviços 

ligados a pesca, (6) pesca, (7) Atividades extrativas, (8) indústrias agroalimentar, (9) fabrico 

de têxtis e trabalho a base de pelo, (10) outras atividades industriais, (11) eletricidade, gás e 

água, (12) construção, (13) comércio, (14) atividades hoteleiras e de restauração, (15) 

transportes e comunicações, (16) atividades financeiras, (17) atividades da administração 

pública, (18) educação, (19) atividades de saúde e ação social e (20) outros serviços ; 

  dez (10) categorias de famílias : (1) salário público para público, (2) salários do setor 

privado, (3) agriculturas excluindo caju, (4) agricultura de caju com pequenas plantações, 

(5) agricultura de caju com grandes plantações, (6) agricultura com forte componentes 

pecuária, (7) pescadores, (8) particulares produtores independentes, (9) particulares 

comerciantes independentes e (10) famílias sem nenhuma atividade;  

 seis (6) categorias de tributação (imposto sobre a produção, IGV, Taxas Indiretas, Taxas 

diretas, direitos sobre as importações e sobre a exportação) que são as bases  para recolha 

das receitas. 

 

 O MEGC estatística 

A produção 

A produção é distinguida pelos setores administrativo e não administrativo. Para estas duas 

categorias, a produção é representada por uma função de tipo Leontief entre valor agregado e 

consumo intermédio.  

           

e 

            

                                                             
4
 Política Económica e Pobreza. 
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Onde : 

CIj = Total do Consumo Intermédio j 

VAj = Valor Acrescentado de J 

XSTj = Produção Setorial Agregado 

ioj = Coeficiente de Léontief  para CI 

vj  =  Coeficiente de Léontief para VA  

O valor agregado da categoria do segundo setor é dado por uma função do tipo de Elasticidade 

Constante de Substituição (CES) abrigado, com um CES no primeiro nível entre os fatores 

trabalhadores qualificados e não qualificados e no segundo nível um CES entre o fator de trabalho 

composto e capital. 

une CES entre le facteur travail composite et le capital. 

       
     

     
 

   
  

      
     

 

   
  

 

  

  
  

 

Onde : 

KDj   =  Procura setorial de capital para j 

LDCj = Procura setorial do trabalho composto 

βJ
VA

    = Paramêtro  de distribuição 

BJ
VA

   = Paramêtro de échelle 

ρJ
VA

    = Elasticidade no CES 

A maximização do lucro sob a restrição da função de valor acrescentado permite obter a procura 

otimal do trabalho e capital. A hipótese retida para o capital e o seu caráter específico. 

      
  

  

    
    

  

   

 

  
  

 

Onde : 

Rj =  Remuneração setorial do capital para j 

WCj = Imposto de salário setorial do trabalho composto 



47 
 

σJ
VA

  = elasticidade no CES 

Cada setor de produção usa o consumo intermédio. O consumo intermédio total (Ci) do setor é dado 

por uma função Leontief entre o consumo Cij deste ramo no produto j.  

A procura e os rendimentos 

A procura é dividida em procuras domésticas, governamentais, de investimento e intermédias. As 

funções da procura doméstica são derivadas das funções de utilidade do tipo LES (sistema de 

despesas lineares). O consumo mínimo é estimado a partir da elasticidade rendimento e do 

parâmetro Frisch.  

             
           

               
       

   

 

Onde : 

Ci,h = Consumo do bem i pela família h 

Ci,h
Min

 = Consumo minimo do bem i pela família h 

PCi = Preço ao consumo do bem composto  

γ
LES

i,h = Parte marginal do bem i no consumo da família h 

        CTHh= Consommation Totale du ménage de Catégorie h 

O governo consome toda a produção das categorias de propriedade administrativa. As procuras de 

bens de capital são partes fixas em termos de valor. 

Os rendimentos das famílias são constituídos por fatores, dividendos e transferências recebidos de 

outros agentes.  

O rendimento das empresas é composto por uma proporção da remuneração do capital e das 

transferências dos agentes.  

Finalmente, a receita do governo provém das receitas fiscais e das transferências de outros agentes. 

O governo consome a totalidade da produção de todas as categorias de propriedade administrativa. 

As procuras de bens de capital são partes fixas em valor. 
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Os preços  

Os preços internacionais das importações e exportações considerados no modelo, são exógenos e 

dado pelo mercado internacional.  

                                        

Onde:  

ttictr  = taxas indiretas sobre o consumo  

ttvatr  = taxas sobre o valor acrescentado 

ttimtr  = taxas sobre as importações 

e        = taxas de câmbio nominal 

PWMtr  = preço internacional dos produtos importados 

 1

tr
tr

tr

ePWE
PE

te



 

Onde : 

tetr  = taxas sobre as exportações 

e        = taxa de câmbio nominal 

PWEtr  = preço internacional dos produtos exportados. 

Os preços dos produtores de produtos vendidos localmente ou para exportação, são médias 

ponderadas de vendas locais e de exportação.  

 tr tr tr tr
tr

tr

PL D PE EX
P

XS


  

Onde : 

PLtr        = Preço da produção local 

Dtr          = Procura de bens comercializado a nível local 

PEtr        = Preço da produção local 

EXtr        = Procura de bens comercializados a nível local 

XStr        = Produção total. 
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Os preços dos produtos compostos (locais e importados) são médias ponderadas dos preços das 

duas componentes.  

 

Onde : 

     PDtr        = Preço da produção destinado ao mercado local 

     Dtr          = Procura dos bens comercializados a nível local 

    PMtr        = Preço das importações 

    Mtr          = Procura de bens de importação 

    Qtr          = procura total sobre o mercado interno  (D + M). 

O índice dos preços é um índice de preços do valor acrescentado.   

j j
j

PINDEX PV 

 

,j j tr tr j
tr

j
j

P XS PC DI

PV
VA



  

O comércio exterior  

O comércio exterior é modelado no pressuposto de Armington (1969) numa pequena economia 

aberta. Os preços internacionais são, portanto, exógenos. A hipótese de Armington implica, lembrar 

que os bens importados são imperfeitamente substituíveis para produtos produzidos localmente. 

Isso significa que as procuras internas baseiam-se sobre um bem composto que se divide em bens 

domésticos e de importação. As aplicações domésticas e de importação são derivadas de uma 

elasticidade de função constante de sudstiteão (CES).  

     
    

    
   

 

       
     

   
 

 

  

  
 

 

 

Onde : 

Qm =  Quantidade Procurada do bem composto m 

IMm = Importação do bem m 
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DDm = Procura Interna do bem local i 

ΒmM  = Paramêtro  de distribuição 

BmM = Paramêtro de échelle 

ρmM = élasticité dans la CES 

A escolha entre a procura por bens domésticos e de importação, em seguida, depende dos preços 

relativos desses bens e das preferências dos consumidores para os mesmos bens. 

     
  

 

    
 

   

   

 

  
 

    

Para ofertas de exportação, o produtor doméstico maximiza suas receitas de vendas internas e 

externas sob a restrição de uma função de elasticidade constante do processo (CET).  

          
      

   
   

    
 

         
    

   

    
 

 

 

    
 

 

A escolha entre oferta da produção doméstica e externa, depende da elasticidade do processamento, 

dos preços relativos e dos parâmetros de distribuição.  

       
      

 

    
 

   

   

 

    
 

      

A dinâmica 

O modelo estático descrito acima, é sequencial e dinamicamente com base num conjunto de regras 

para acumulação e atualização de um ano para o outro. Estes incluem: 

 O aumento da oferta total de mão-de-obra, é endógeno e depende da taxa de crescimento da 

população que é exógena.   

 O aumento do consumo mínimo, tal como aparece no sistema linear de despesas, para a taxa 

de crescimento da população.   

 Todas as outras variáveis indexadas, (como transferências), aumentam a mesma taxa. 

 As ações de capital são atualizadas com base no investimento realizado em cada período, 

menos a depreciação do estoque existente.   

A função procura de investimento é especificada da seguinte forma: 
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Onde : 

 K1
i
 e K2

i
 são parâmetros positivos calibrados com base na elasticidade do investimento e na 

equação de equilíbrio do investimento. A taxa de investimento (    
 )   está aumentando em 

relação à proporção da taxa física de retorno sobre o capital e do custo do usuário. 
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Estudo 3: ANÁLISE DAS RECEITAS FISCAIS: POTENCIAIS E EFETIVAS 

RESUMO 

 

As receitas fiscais representam um dos componentes de receitas ou recursos do Estado e são 

instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentários, a fim de se atingirem as 

finalidades públicas. Porém, a nível das administrações fiscais as receitas do Estado estão divididas 

em receitas fiscais e receitas não fiscais.  

Este estudo focaliza-se na análise sobre as receitas fiscais da Guiné-Bissau, fato que permite-nos 

ilustrar a capacidade das administrações fiscais em termos de coleta dos impostos assim como por 

categoria de impostos arrecadados, nomeadamente: impostos sobre rendimentos, lucros e ganhos 

em capital, impostos sobre salario e mão-de-obra, impostos sobre a propriedade, impostos sobre 

bens e serviços, impostos sobre comércio externo, transações internacionais e outras receitas fiscais. 

O trabalho estuda a evolução das diferentes receitas no período 2013- 2016, comparando-as com o 

valor das receitas potenciais, estimadas em cada caso empregando a taxa oficial ou fixada pela lei. 

Nota-se que as cobranças feitas pelas administrações fiscais estão abaixo do valor potencial ou seja 

existe uma discrepância entre as receitas efetivas e potenciais, o que motivou fortemente este estudo 

com vista a compreender a razão
5
 e trazer as recomendações no sentido de eliminar ou diminuir 

significativamente este desequilíbrio entre o valor da taxa aparente e o da taxa efetiva, por outras 

palavras fixada pela lei.  

Conclui-se que o Estado tem arrecadado menos receita do que deveria durante o período em análise. 

No entanto, apesar de isenções atribuídas é necessário medidas de correção e reformas fiscais no 

sentido de melhorar a pressão fiscal.   

Palavras-Chave: Potenciais Receitas/Receitas Efetiva
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INTRODUÇÃO 

Entre os grandes problemas enfrentados pela sociedade guineense, a dificuldade económica é uma 

das que mais se destaca. O elevado nível de pobreza e a falta de recursos económicos entre a 

população faz com que o Estado suporta as necessidades básicas (por exemplo a educação, a 

sanidade, ou a proteção social) cruciais para a melhoria do nível de vida dos guineenses. 

Historicamente, a capacidade das administrações públicas para fornecer serviços de qualidade que 

contribuam no desenvolvimento da saúde, do nível educativo, e em geral ao desenvolvimento da 

economia e da sociedade tem-se visto altamente dificultada. Um dos fatores principais que dificulta 

o normal funcionamento das instituições públicas é a baixa receita fiscal do Estado, diretamente 

associada a uma falta de recursos.  

As receitas fiscais são constituídas de pagamentos sem contrapartida e não reembolsáveis, efetuadas 

em prol das administrações pública. Contêm igualmente os direitos e juros recebidos pelas 

administrações que não tem a ver com o custo ou amplitude do serviço prestado ao pagador. Um 

baixo nível das receitas fiscais traz importantes défices orçamentais, o que ameaça a 

sustentabilidade das finanças públicas, uma vez que limita a capacidade do Estado para cumprir 

com as suas responsabilidades adequadamente.  

A baixa capacidade na coleta de impostos é um problema generalizado entre os países da UEMOA. 

Alcançar uma taxa de pressão fiscal (receitas fiscais sobre o PIB) superior ou igual a 20% é um dos 

cinco critérios de convergência da união.
6
 A maior parte dos países de UEMOA (exceto Senegal e 

Togo) não foram capazes de alcançar este objetivo em 2016, ver Tabela 1. No caso da Guiné-

Bissau, este problema é particularmente crítico, com o nível de pressão fiscal mais baixo da união e 

muito longe dos níveis alcançados pelos demais países. A média de pressão fiscal para 2016 nos 

países da UEMOA excluindo a Guiné Bissau é de 17,4% do PIB. Segundo os dados oficiais desta 

instituição, a taxa de pressão fiscal da Guiné-Bissau foi de 10% em 2016.   

Tabela nº 1 – Taxa de pressão fiscal nos países do UEMOA. 

 

2014 2015 2016 

Benin 14.8 14.2 15.3 

Burkina Faso 15.2 14.2 15.9 

Guiné Bissau 8.5 10.2 10.0 

Mali 12.5 14.0 14.7 

Níger 15.5 16.1 16.8 

Senegal 19.6 19.8 20.3 

                                                             
6 Os outros objetivos são: saldo global/PIB >= -3%, taxa de inflação <= 3%, dívida pública/PIB < 70%, e massa salarial/receitas fiscais 

<= 35%.  
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Togo 20.7 21.4 22.1 

Costa de Marfim  15.2 15.6 16.6 
       Fonte: Comissão da UEMOA, Relatório semestral da execução fiscalização multilateral, Junho 2016. 
 

Esta estatística ilustra um problema específico a solucionar com urgência: incrementar a receita 

fiscal da Guiné-Bissau. Não precisa se questionar qual seria a ótima estrutura fiscal para o país, 

tendo em conta os resultados fiscais abaixo daquilo que se podia arrecadar. As taxas efetivas da 

receita fiscal das administrações públicas são muito inferiores comparado o esperado.  

Este trabalho estima as receitas fiscais potenciais em dois dos principais setores da economia 

nacional, nomeadamente a importação de arroz e a exportação da castanha de caju, mostrando a 

disparidade entre as receitas efetivas e as receitas potenciais, que seriam coletadas e arrecadadas se 

as taxas estabelecidas legalmente foram implementadas.  

A escolha destes dois setores económicos baseia-se em três razões fundamentais. A primeira razão, 

estes possuem um elevado peso relativo, tanto no PIB como na receita fiscal. A segunda, a natureza 

da comercialização destes dois bens, assim como a estrutura dos impostos e taxas fiscais associados, 

permitem uma fácil estimação da receita fiscal potencial. Finalmente, a baixa elasticidade-preço da 

importação do arroz e da exportação do caju
7
 implica que podemos estimar a receita potencial 

absoluta associada a um aumento da taxa fiscal efetiva assumindo que o impacto sobre a quantidade 

comercializada seria relativamente pequeno, o que simplifica bastantemente o exercício.  

A evolução das receitas (efetivas e potenciais) relacionadas as importações de arroz e exportações 

da castanha de caju é analisada num horizonte de 4 anos (2013-2016). Os dados utilizados são 

provenientes do modelo macroeconómico e orçamental “TCHINTCHOR”.  

O presente trabalho está estruturado em duas seções. A primeira seção apresenta as receitas fiscais 

da Guiné-Bissau, com particular ênfase nos impostos e nas taxas analisadas no estudo. A segunda 

seção, estima as receitas potenciais dentro da legalidade vigente, comparando estas com as receitas 

efetivas e dando uma estimação da perda de receitas para o Estado.  

                                                             
7 Ver o estudo da DGPEE “Estudo das Elasticidades do arroz importado e Caju exportado em relação ao preço”, janeiro 2017. 
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I. As receitas fiscais na Guiné-Bissau e a relevância dos impostos 

associados ao arroz e a castanha de caju. 

I.1. As receitas fiscais efetivas: 2013 – 2016 

Favorecidas por um crescimento económico relativamente elevado nos últimos anos e boas 

campanhas de produção e exportação da castanha de caju, as receitas fiscais
8
 tiveram uma tendência 

crescente, passando de 35.4 mil milhões de Fcfa em 2013 para 63.7 mil milhões de Fcfa em 2016. 

Nota-se que em termos relativos o crescimento é significativamente menor, no qual as receitas de 

2013 representam 6,8% do PIB, enquanto as receitas fiscais de 2016 figuram em 9,3% do PIB. 

A Tabela 2 ilustra as diferentes categorias de impostos e contribuições, e o seu valor correspondente 

no período de 2013-2016. Estas receitas fiscais são em geral receita das Administrações Públicas ou 

Fiscais nacionais, a Direção Geral de Contribuições e Impostos e a Direção Geral das Alfândegas. 

 

Tabela nº 2 – Estrutura da receita fiscal por tipo de impostos em mil milhões de Fcfa 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

 

A Tabela acima mostra que ao longo do período em análise verificou-se uma tendência 

crescente, com o valor anual das receitas fiscais totais crescendo em 28.3 mil milhões de Fcfa de 

2013 para 2016. Podemos concluir que as receitas fiscais provêm principalmente de três grandes 

categorias de impostos, a saber: impostos sobre bens e serviços, impostos sobre comércio externo e 

transações internacionais (onde se incluem os impostos sobre a importação do arroz e a exportação 

da castanha de caju objeto deste estudo), e impostos sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital, 

respetivamente com uma média anual de 18.2, 17.2 e 15.2 mil milhões de Fcfa no período estudado. 

O gráfico 1 ilustra a evolução das receitas totais durante este período.  

 

 

 

                                                             
8 As receitas fiscais são compostas por diferentes impostos, pagamentos obrigatórios sem contrapartida, cobrados pelas 

administrações públicas da Guiné-Bissau. 

Designação 2013 2014 2015 2016

RECEITAS FISCAIS 35,4 44,2 61,9 63,7

Impostos sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital 10,6 11,2 16,6 19,3

Impotos sobre salário e mão-de-obra  0,0 0,0 0,0 0,0

Impotos sobre a propriedade  0,1 0,1 0,1 0,1

Impostos sobre bens e serviços 12,5 14,5 21,0 23,0

Impostos sobre comércio exterior e transações internacionais 11,6 17,0 21,0 19,0

Outras receitas fiscais 0,7 1,4 3,2 2,2
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Gráfico nº 1: Evolução das Receitas Fiscais Totais. 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

 

Desagregando as três principais categorias de impostos, constatamos que a receita correspondente a 

cada um destes, aumenta em todos os anos, exceto no caso dos impostos sobre o comércio externo e 

as transações internacionais, que decresceram de 2015 para 2016.   

Gráfico nº 2: Evolução das Receitas Fiscais por Categoria.  

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

 

I.2. As receitas derivadas da importação de arroz e a exportação de caju. 
 

Sustentada principalmente pelo setor primário, a economia da Guiné-Bissau tem sido dominada 

desde o período colonial pela agricultura. O arroz e a castanha de caju destacam se como os 

principais produtos agrícolas para a economia nacional.  

O arroz constitui a base da dieta alimentar de população. Com uma produção estimada em mais de 

187 mil toneladas em 2016 (algo mais de 100 kg de arroz por pessoa), o elevado nível de consumo 

deste produto faz com que a produção torna insuficiente para satisfazer a procura nacional. Estima-

se que mais de 58 mil toneladas foram importadas em 2016, por um valor superior a 24 mil milhões 

de Fcfa (ou 3,5% do PIB) para compensar esta diferença. Relativamente a castanha de caju mais de 
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194 mil toneladas foram exportadas em 2016, por um valor superior a 177 mil milhões de Fcfa, as 

exportações tiveram um peso de 99,9% das exportações globais e representa 25,9% do PIB.   

Em concordância com o elevado peso dos dois produtos no comércio externo, estes têm uma 

importante contribuição nas receitas fiscais do Estado. A Tabela 3 mostra diferentes categorias de 

impostos associados a importação do arroz e a exportação da castanha de caju no País.  

 

Tabela nº 3: As variáveis desenvolvidas no estudo 

Base de Tributação Impostos 

Importações de Arroz 
Direito de Importação sobre arroz 

Imposto Geral de Vendas sobre arroz 

Exportações de Castanha de Caju 

Taxa sobre Exportação de caju 

Antecipação da Contribuição Industrial 

Contribuição Predial Rustica 

                 Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

As diferentes taxas relacionadas com a importação do arroz contribuíram em 2016 com mais de 2 

mil milhões de Fcfa (1.000 milhões de Direito de Importação e 1.200 milhões de IGV) ou 3,5% da 

receita fiscal total. As taxas relacionadas com a exportação da castanha de caju, no ano em questão 

contribuíram em mais de 12 mil milhões de Fcfa, ou 19% da receita fiscal total. 

Na seção seguinte, vamos analisar a evolução das referidas taxas cobradas efetivamente durante o 

período 2013-2016, e compara-lo com a taxa potencial, mostrando as perdas que esta divergência 

traz para as finanças públicas.  

II. As receitas potenciais e a perda fiscal das administrações públicas.   
As receitas potências como o nome indica, representam o valor máximo das receitas que as 

administrações fiscais podem arrecadar durante um dado período de tempo, em função da atividade 

económica e a legalidade vigente. Neste estudo, para o caso das receitas provenientes de impostos 

correspondentes ao arroz importado ou a castanha de caju exportada, consideramos a receita 

potencial como o valor de imposto que seria recolhido se o Estado tiver alcançado o objetivo de 

impor a taxa oficial, sobre o mesmo quantidade e valor de comércio.
9
 

As receitas provenientes dos impostos sobre o comércio internacional do arroz (Direito de 

Importação e Imposto Geral sobre Vendas) e da castanha de caju (Taxa sobre a Exportação, 

Contribuição Predial Rústica e Antecipação de Contribuição Industrial) serão analisadas 

separadamente.  

                                                             
9 Como foi explicado na introdução, isto é possível em base a baixa elasticidade-preço destes dois produtos.  
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II.1. Direito de Importação do Arroz 

O direito de importação do arroz é uma taxa cobrada pela DGA (10%), está incide sobre a 

quantidade importada. É importante ressaltar que este produto se beneficia de isenção com uma taxa 

de IGV reduzida, dada a sua importância na dieta alimentar do País.  

A Tabela 4 mostra os dados relativos a importação de arroz nos anos 2013-2016 em mil milhões de 

Fcfa e as taxas efetivas e potenciais arrecadadas pelas administrações fiscais, em relação ao Direito 

de Importação. 

Tabela nº 4: Receitas efetivas e potenciais sobre o DI arroz em mil milhões de Fcfa. 

Designação 2013 2014 2015 2016 

Importação de arroz em valor 16,72 26,92 22,78 24,19 

Taxa aparente de imposição 4,7% 3,0% 6,8% 4,1% 

Taxa oficial do DI do arroz  10% 10% 10% 10% 

Taxa sobre o arroz importado, em valor 0,78 0,80 1,55 1,00 

Taxa potencial sobre o arroz importado, em valor  1,67 2,69 2,28 2,42 

Diferença entre a taxa potencial e observada 0,89 1,89 0,73 1,42 
 Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

Os dados da importação de arroz em valor e a taxa sobre o arroz importado, em valor são dados 

observados. Do seu rácio foi calculada a taxa aparente de imposição. No que diz respeito á taxa 

potencial sobre o arroz importado, em valor, esta é calculada multiplicando o valor exportado pela 

taxa oficial do DI do arroz. Como se pode ver na Tabela 4, foram cobrados efetivamente 4.14 mil 

milhões de Fcfa, ou seja 45,6% do direito da importação contra um potencial de 9.06 mil milhões de 

Fcfa (o valor no qual devia ser cobrado tendo em conta os 10% da taxa oficial, fixada pelo 

Governo). Durante o período em análise, a diferença agregada entre a taxa potencial e a efetiva, 

alcança os 4.93 mil milhões de Fcfa. 

 

Gráfico nº 3: As taxas efetivas e potenciais do DI do arroz, em mil milhões de Fcfa 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

2013 2014 2015 2016 

M
ile

s 
m

ilh
õ

es
 F

cf
a 

Taxa sobre arroz em valor Taxa potêncial sobre arroz em valor  



59 
 

 

II.2. Imposto Geral sobre as Vendas (IGV) 

 

No que diz respeito ao imposto geral sobre as vendas, para o arroz importado esta taxa é cobrada 

pela Direção Geral das Alfândegas, com uma taxa oficial de 10% do valor comercializado. A 

Tabela 5 mostra as informações sobre as taxas aparentes e oficiais associadas a este imposto, assim 

como a receita efetiva e potencial.  

 

Tabela nº 5: Imposto Geral sobre as Vendas - Arroz efetivas e potenciais em mil milhões de Fcfa 

Designação 2013 2014 2015 2016 

Importação de arroz em valor 16,72 26,92 22,78 24,19 

taxa aparente 4,8% 3,3% 7,0% 5,0% 

taxa oficial 10% 10% 10% 10% 

IGV Arroz efetivo, em valor 0,80 0,90 1,60 1,20 

IGV Arroz potencial, em valor 1,67 2,69 2,28 2,42 

Diferença 0,87 1,79 0,68 1,22 
Fonte: D.G.P.E.E. (Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR”) 

Os dados da importação de arroz em valor e a IGV arroz efetivo, em valor são dados observados. 

Do rácio destas duas variáveis foi derivada a taxa aparente de imposição. No que diz respeito a IGV 

arroz potencial, em valor, esta é calculada multiplicando a taxa oficial do IGV sobre o arroz pelo 

valor de arroz importado. Durante o período estudado (2013-2016) foram cobrados efetivamente 

4.50 mil milhões de Fcfa, contra um potencial de 9.06 mil milhões de Fcfa (o valor no qual devia 

ser cobrado tendo em conta os 10% da taxa oficial, fixada pelo Governo). Finalmente, nota-se que 

durante o período em análise existe uma diferença entre a taxa potencial e a taxa efetiva de 4.56 mil 

milhões de Fcfa. 

 

Grafico nº 4: As taxas efetivas e potenciais sobre o DI do arroz, em mil milhões de Fcfa. 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR”. 
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Relativamente a castanha de caju, no estudo foram analisadas as seguintes rúbricas:  

II.3. Imposto Extraordinário sobre Caju 

O Imposto Extraordinário sobre o Caju é um imposto cobrado pela DGA, cuja taxa de 6% sobre a 

quantidade da castanha de caju exportada. Foram cobradas em média anual um valor de 4.68 mil 

milhões de Fcfa, ver Tabela 6. 

II.4. Contribuição Predial Rústica  

A Contribuição Predial Rústica sobre caju é uma das taxas ligadas a exportação da castanha, sendo 

que até o ano 2014 era de 2% e que passou a ser 15 Fcfa por Kg a partir do 2015. Este imposto foi 

aplicado aos exportadores, a partir do preço de referência. A taxa é cobrada pela DGCI. Ver Tabela 

6. 

II.5. Antecipação de Contribuição Industrial 

Antecipação de Contribuição Industrial, como as outras duas taxas ligadas a castanha de caju 

representa uma taxa de 3% sobre a exportação da mesma, aplicada aos exportadores a partir do 

preço de referência. A taxa pertence a DGCI, mas é cobrada pela DGA. 

Tabela nº 6 – Receitas efetivas e potenciais sobre a castanha de caju 

Designação 2013 2014 2015 2016 

Exportações em valor  74,14 88,10 131,90 162,36 

Taxa sobre a exportação da castanha de caju 3,55 3,52 5,36 6,55 

taxa aparente sobre a exportação  4,6% 4,4% 5,3% 5,8% 

Taxa de exportação – potencial 4,45 5,29 7,91 9,74 

taxa potencial sobre a exportação  6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

diferença entre a taxa efetiva e potencial 0,90 1,76 2,56 3,19 

Contribuição Predial Rustica  1,18 1,17 1,79 2,18 

Taxa aparente em Fcfa/kg 6,40 6,19 9,50 9,50 

Contribuição Predial Rustica – potencial 2,77 2,85 2,82 3,45 

Taxa potencial em Fcfa/kg 15,00 15,00 15,00 15,00 

diferença entre a taxa efetiva e potencial 1,59 1,67 1,03 1,26 

Antecipação Contribuição Industrial  1,77 1,76 2,68 3,28 

Taxa aparente sobre a antecipação de contribuição industrial 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 

Antecipação Contribuição Industrial - potencial 2,22 2,64 3,96 4,87 

Taxa potencial sobre a antecipação de contribuição industrial 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

diferença entre a taxa efetiva e potencial 0,45 0,88 1,28 1,60 

TOTAL DAS TAXAS EFETIVAS 6,51 6,46 9,82 12,01 

TOTAL DAS TAXAS POTENCIAIS 9,44 10,78 14,69 18,06 

DIFERENCA TOTAL 2,94 4,32 4,87 6,05 
Fonte: D.G.P.E.E. (Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR”. 
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A Tabela 6 mostra uma divergência importante entre as taxas de imposição potenciais e efetivas dos 

três impostos ligados a exportação da castanha de caju, nos quatro anos do estudo (2013-2016). A 

perda das receitas em relação as que deveriam ser cobradas é significativa.  

No que diz respeito a taxa efetiva no IEC o país tem cobrado um valor total de 18.98 mil milhões 

durante os anos em estudo (ou seja 3,55; 3,52; 5,36 e 6.55 mil milhões de Fcfa nos anos 2013, 2014, 

2015 e 2016 respetivamente). Um valor médio de 4.74 mil milhões de Fcfa (ou seja, a taxa 

percentual média aparente de 5,0%). No qual devia cobrar 4,45; 5,29: 7,91; 9,74 mil milhões de 

Fcfa respetivamente durante o perdido com a taxa oficial de 6%. A perda total durante os anos é de 

8.41 mil milhões de Fcfa isto é, foi perdida uma média anual de 2.10 mil milhões de Fcfa. 

Relativamente a contribuição Predial Rústica, o Estado cobrou um total de 6.33 mil milhões de Fcfa 

durante o período estudado, em média 1.58 mil milhões de Fcfa (correspondendo a 7.90Fcfa/Kg em 

média anual). No entanto, a perda é de 5.56 mil milhões de Fcfa ao longo do período estudado. 

Concernente ao ACI, a taxa oficial é de 3% sobre a exportação da castanha de caju. A receita 

arrecadada é de 9.49 mil milhões de Fcfa (em média de 2.37 mil milhões de Fcfa), com uma perda 

total de 4.21 mil milhões de Fcfa durante o período em análise. O total geral das receitas efetivas 

associadas a exportação da castanha de caju durante os quatros anos é de 34.79 mil milhões de Fcfa, 

contra 52.97 mil milhões de Fcfa das receitas potencias. Verificou-se uma perda total de 18.18 mil 

milhões de Fcfa, ou 52,25% da receita efetiva.    

O Gráfico 5 ilustra a evolução de cada uma das taxas, tanto efetivas como potenciais. Pode-se 

observar que tanto as taxas efetivas como as potenciais têm uma tendência crescente, de acordo com 

a melhora das campanhas de exportação de caju, mas para a maioria dos impostos a diferença entre 

a taxa potencial e a taxa efetiva aumenta ao longo dos anos.  

 

Os dados evidenciam que o Estado não está a aproveitar as possibilidades criadas pelas boas 

campanhas de exportação de caju, e que a melhora da eficácia das autoridades fiscais deve ser uma 

prioridade de primeira ordem para o governo da Guiné-Bissau.    

Conclusão 

 

Este estudo, com enfase na comparação entre as receitas fiscais efetivas e potenciais relacionadas 

com a importação do arroz e a exportação da castanha de caju mostra com clareza de que a 

administração pública da Guiné-Bissau está muito longe de cumprir a legalidade vigente em termos  
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Gráfico nº 5: Evolução das taxas sobre a exportação da castanha de caju em valor 

 
Fonte: D.G.P.E.E. (Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR”. 

 

 

de receitas fiscais, nestes dois setores. O trabalho estuda a evolução das diferentes receitas no 

período 2013- 2016, comparando esta com o valor das receitas potenciais, estimadas em cada caso 

empregando a taxa oficial. Não cobrando a taxa fixada na sua totalidade, o Estado tem perdido 

muito na cobrança dos impostos relacionados com estas duas atividades, em concreto um total de 

27.67 mil milhões de Fcfa. No caso do Direito de Importação de arroz, no total do 10% da taxa 

oficial, o país tem recuperado apenas 4,7% em média anual o que implica uma perda de 5,3%. De 

um jeito semelhante, para o IGV-Arroz alcançou-se uma taxa média da cobrança de 5.0% o que 

implica uma perda equivalente a esta quantidade. No potencial das taxas ligadas a castanha de caju 

(52.97 mil milhões Fcfa), a administração fiscal só conseguiu cobrar 34.79 mil milhões de Fcfa, 

com uma perda de 18.18 mil milhões. Estes resultados evidenciam que é necessário tomar medidas 

drásticas, com reformas fiscais que possibilitem atingir a as taxas de receita legalmente fixadas pelo 

Governo. Entretanto nos foram informados que durante o período houve casos onde são efetuadas 

as isenções nomeadamente nas importações de arroz destinados particularmente as instituições de 

caracter social tais como Programa Alimentar Mundial (PAM), Organismos Não Governamentais, 

entre outras. 
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ANEXO: 

 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 
 

 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

2013 2014 2015 2016

Imposto sobre rendimento, beneficio, e os ganhos em capital  11,3 12,3 17,9 14,7

Ao encargo das pessoas fisicas e das sociedades e outras empresas 10,5 11,1 16,1 14,7

Rendimento salarial 2,7 3,4 4,2 4,8

Função Pública 1,6 2,0 2,3 2,2

Outros 1,1 1,3 1,9 2,5

Contribução Predial Rustica caju 2,8 2,8 4,0 0,0

Contribução Predial Rustica de produtos florestais 0,0 0,0 0,9 0,5

Outros rendimentos (Contribução Predial Urbana,etc.) 0,1 0,1 0,2 1,0

Ao encargo das sociedades e outras empresas 4,8 4,8 6,8 8,4

Ao encargo dos operadores de actividade da castanha de caju 0,9 1,3 1,8 0,0

Imposto sobre comercio externo e transações internacionais  9,0 15,3 17,6 16,1

Direitos aduaneiros e outros direitos de importação  7,1 9,1 11,0 12,9

Taxas sobre o arroz 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxas sobre produtos petrolíferos 0,2 3,6 3,1 3,1

Taxas a exportação 1,8 2,6 3,4 0,0

sobre castanha de caju 1,8 2,6 3,4 0,0

sobre outros produtos 0,0 0,0 0,0 0,0

EVOLUÇÃO DAS TAXAS POTENCIAIS EM MIL MILHÕES DE FCFA 

2013 2014 2015 2016

RECEITAS FISCAIS 30,8 36,1 51,4 55,4

Impostos sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital 10,5 11,1 16,1 14,7

Impotos sobre salário e mão-de-obra  0,0 0,0 0,0 0,0

Impotos sobre a propriedade  0,1 0,1 0,1 0,1

Impostos sobre bens e serviços 12,5 14,5 21,0 24,3

Impostos sobre comércio exterior e transações internacionais 7,1 9,1 11,0 12,9

Outras receitas fiscais 0,7 1,4 3,2 3,4

EVOLUÇÃO DAS TAXAS POTENCIAIS EM MIL MILHÕES DE FCFA
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Estudo 4: AS POLÍTICAS ECONÓMICAS SOBRE A INCIDÊNCIA E A 

DISTRIBUIÇÃO DA POBREZA 

 

RESUMO 

A instabilidade política e o conflito enfraqueceram o potencial de crescimento da Guiné-

Bissau. Esta nota analisa a incidência da pobreza em cenários de crescimento económico 

alternativos - o status quo versus uma evolução com mais diversificação económica e menor 

dependência do caju - com base no último inquérito às famílias disponível (ILAP 2010). Sob 

uma assunção de nenhum dividendo de crescimento, com uma crise no setor do caju, a nota 

conclui que a diversificação produz um nível de pobreza ligeiramente maior, embora com uma 

distribuição de renda mais igualitária, refletindo a atual concentração de pobreza em áreas 

rurais dependentes de caju. Com um dividendo de crescimento, uma maior diversificação 

económica reduz a pobreza de forma inequívoca, com menor incidência e uma distribuição 

mais equitativa. 

Palavras-chave: Política Económica 
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Introdução e contexto 

1. A instabilidade política e os conflitos desde a independência afetaram negativamente o 

crescimento económico e o alívio da pobreza na Guiné-Bissau. A série de tensões políticas, 

instabilidade e o conflito de 1998 corroeram todos os ganhos acumulados durante breves períodos 

de estabilidade e paz imediatamente após a independência em 1974. Os esforços nacionais de 

reconciliação e reestruturação no período imediato pós conflito civil (incluindo o Governo da 

Unidade Nacional, o Programa Nacional de Reconciliação e Reconstrução e as eleições de 1999) 

ajudaram a restaurar a confiança, mas apenas para ser interrompida pelo aumento da instabilidade 

política e pelo golpe de estado, uma vez que o Presidente não promulgou a nova constituição 

aprovada pelo Parlamento. Em meio às tensões políticas, o PIB per capita diminuiu 1,3% ao ano 

durante 1996-03, apesar de uma breve recuperação pós-conflito em 1999; A pobreza extrema 

manteve-se alta, com uma média de 53,9 por cento e a inflação atingiu uma média de 14,7% ao ano. 

Assim, a atividade económica parou, as instituições se deterioraram e os indicadores sociais caíram 

durante a guerra civil e períodos subsequentes. 

2. A reengenharia política e económica em 2004-11 procurou restaurar a paz e o desempenho 

económico, embora pontuado por intervenções militares. O Plano de Gerenciamento Económico 

de Emergência que foi adotado pelo governo após as eleições do início de 2004 impôs a disciplina 

orçamentária e redigiu o Documento de Estratégia de Redução da Pobreza do país que destacou a 

necessidade de combater más condições de vida e a alta pobreza. Assim, o Estado conquistou o 

apoio dos parceiros de desenvolvimento, incluindo um programa de Facilidade de Crédito Alargado 

(ECF), mas esse progresso foi paralisado por um golpe de Estado em 2012. A disciplina fiscal 

imposta ajudou a melhorar os saldos fiscais e o crescimento recuperou durante o período, o 

crescimento real do PIB per capita foi em média pouco menos de 2% ao ano, e a inflação moderou-

se para 3,2%. 
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Per capita 

Income

Poverty 

Headcount

Income 

Distribution

Adult Literacy 

Rate (%, 15 

and older)

Human 

Development 

Index

Benin 753 53.1 43.4 34 0.460

Burkina Faso 585 49.5 37.5 31 0.375

Cote d'Ivoire 1,278             29.0 43.2 42 0.444

Guinea Bissau 518 67.1 50.7 59 0.410

Mali 689 49.9 36.0 31 0.405

Niger 357 56.0 34.2 17 0.325

Senegal 994 38.0 40.3 48 0.461

Togo 510 54.9 44.1 60 0.461

Regional Average 
2

711 49.7 41.2 40 0.418

Sub-Saharan Africa 1,556             44.1 … 61 …

Source: World Development Indicators, 2015; and authors' estimates.
1
 Poverty headcount measures percent of population that earn less than $1.90 a day (in PPP terms). 

Income distribution is measured by the GINI coefficient--the lower the more equal income/wealth 

distribution. Human development measures the composite index (average achievement in the three 

basic dimensions of human development- a long and healthy life, knowledge and a decent standard 

of living as prescribed by the United Nations. Per Capita Income measures GDP per Capita

 (at Constant 2010, US$).
2
 A simple average of indicators for Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, 

 Senegal and Togo.

 Guinea Bissau: Selected Social Indicators, 2006-15

(In indicated mesaures) 
1

 

3. Os choques adversos de termos de 

comércio, em meio a incertezas 

políticas, reduziram a produtividade, 

enfraquecendo uma economia já 

frágil. Dado o domínio do comércio de 

castanha de caju, as flutuações nos 

termos de comércio afetam a renda per 

capita e o bem-estar, particularmente 

durante a crise política e a incerteza. O 

período desde o golpe de estado de 

2012 exemplifica o impacto desses dois 

fatores. Os choques negativos de termos 

de comércio no início do período (isto é, durante 2012-14), juntamente com as incertezas associadas 

ao golpe de estado, resultaram em um crescimento médio do PIB real de apenas 0,8 por cento e um 

declínio de 1,3 por cento no PIB real per capita, em comparação com taxas de crescimento de quase 

4 por cento e 2 por cento, respetivamente, durante o período imediatamente anterior de reengenharia 

política e económica (2004-11) . 

4. A instabilidade política e as instituições frágeis atendidas se refletiram no desempenho 

económico, a pobreza e a desigualdade se elevaram. A pobreza extrema aumentou de cerca de 43 

por cento em 1992 para 64 por cento após a guerra civil em 1999. As melhorias económicas durante 
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o período de reconstrução política e econômica ajudaram a moderar a pobreza extrema a 54 por 

cento em 2002, apenas para aumentar acentuadamente para 67 por cento em 2010 ( antes do golpe). 

O país não se recuperou do ciclo de instabilidade política, que continua a frustrar o progresso 

socioeconómico. Assim, o país caiu atrás dos países de comparação em índices de desenvolvimento 

humano e alívio da pobreza. 

5. Estrutura da análise. A próxima seção apresenta fatos estilizados da literatura, e a seção a 

seguir resume os principais resultados do inquérito familiar de 2010 (ILAP). A quarta seção resume 

os resultados de uma análise do impacto da diversificação económica sobre o nível de pobreza e sua 

incidência nas diferentes ocupações. A análise assume dois caminhos alternativos para a 

diversificação económica; um que se baseia na suposição de uma diversificação completa longe das 

atividades de caju (um caminho de crescimento pessimista) e outra baseada no pressuposto de 

expansão em todos os setores da economia (um caminho de crescimento mais otimista).  

A.   Fatos estilizados da literatura  

6. A evidência empírica da literatura mostra que o crescimento económico sustentado reduz a 

pobreza e a desigualdade de rendimento. Embora a maioria desses achados se baseie apenas na 

análise dos coeficientes de correlação entre as variáveis relevantes e não indique a causalidade, é 

amplamente documentado que o crescimento rápido e sustentado que expande as oportunidades 

económicas também tende a melhorar a sociedade - reduzindo a pobreza absoluta (veja, por 

exemplo, Rodrik (2000) e Dollar and Kraay (2000)). Assim, o crescimento inclusivo passou a ser 

definido como um crescimento que expande a economia e aumenta as oportunidades de emprego. 

Alcançar este tipo de crescimento ajuda a reduzir a pobreza absoluta, pois o coeficiente GINI tende 

a ser estável ao longo do tempo. 

7. Políticas de promoção do crescimento reduzem a pobreza. Em um discurso sobre o impacto 

do crescimento económico sobre a redução da pobreza, Rodrik (2000) afirma que "... a magnitude 

do retorno da redução da pobreza do crescimento depende, em parte, das circunstâncias e políticas 

específicas de um país." Investigando o significado de várias políticas sobre o crescimento 

económico e a redução da pobreza, Dólar e Kraay (2000) descobriram que a abertura para o 

comércio exterior, um bom estado de direito e disciplina fiscal, e evitar a inflação, destacam como 

fatores importantes. Eles concluem que "... o crescimento geralmente beneficia os pobres ..." e que a 

busca da redução da pobreza deve visar políticas que promovam o crescimento. Além disso, eles 

defendem as boas instituições, o Estado de direito e os direitos de propriedade, juntamente com a 

estabilidade política (e a paz), quando afirmam que essas condições "... criam diretamente um bom 
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ambiente para famílias pobres para aumentar a sua produção e rendimento". Na verdade, na sua 

análise do nexo crescimento-pobreza, Pinkovskiy e Sala-i-Martin (2010) indicaram que a pobreza e 

o PIB per capita nos maiores países da África Subsaariana (Etiópia, África do Sul, Nigéria e Congo-

Zaire) são " imagens espelhadas uma da outra" – então, as políticas que promovem o crescimento 

do PIB per capita também moderam a pobreza. 

Resultados do Inquérito familiar (ILAP 2010) 

8. A população de Guiné-Bissau é pequena, com uma grande proporção rural. Quase dois 

terços da população trabalham no 

setor primário e cerca de dois 

terços dessas famílias são 

proprietários de plantações de caju 

- uma atividade com grande peso 

relativo na economia.  

9. A pobreza aumentou durante 

2002-10 e continua alta em certas 

ocupações e áreas geográficas. A 

incidência da pobreza a nível 

nacional, medida como a 

proporção da população com 

menos de US $ 2 (em termos de 

PPA em 2010) por dia, aumentou 

0,5 pontos percentuais desde a 

pesquisa ILAP de 2002 para 69,3% 

em 2010. Pobreza extrema (ie 

vivendo em US $ 1 por dia) 

aumentou durante o período, cerca 

de 11 pontos percentuais para 33%. A partir da pesquisa ILAP de 2010, a pobreza urbana foi de 

58,6% e a pobreza rural de 76,4%. Esses números indicam aumentos de 6 pontos percentuais em 

cada área em relação à pesquisa ILAP de 2002. A pobreza extrema também aumentou na divisão 

urbano-rural. 

 

 

Guinea-Bisasu: Occupational Distribution of Poverty, 2010

Source: Guinea-Bissau ILAP 2010, and authors' estimates.
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B.   Pobreza sob Políticas e Estruturas Alternativas  

10. A análise utiliza a última pesquisa doméstica disponível na Guiné-Bissau (ILAP leve 2010), 

juntamente com o modelo quase-contável de insumos de produção da economia nacional 

(TCHINTCHOR). Estima-se a evolução da pobreza nacional durante 2010-22 sob caminhos de 

crescimento alternativos - o status quo e dois caminhos de crescimento mais diversificados. O 

modelo quase-contável da economia nacional baseia-se em uma Matriz de Contabilidade Social 

(SAM) que liga os diferentes setores da economia ao rendimento das diferentes categorias 

familiares, em cada período. Na ausência de informações sobre a evolução da população desde 

2010, insumos e resultados monetários em diferentes setores, agentes e atividades económicas 

desde 2013, a análise exigiu três pressupostos. Primeiro, a população em todas as famílias em cada 

categoria é assumida para crescer a taxa de crescimento estimada da população nacional de 2,2 por 

cento. Em segundo lugar, os fluxos monetários entre diferentes variáveis no SAM permanecem 

proporcionais aos de 2013. Finalmente, assume-se que o rendimento cresce à mesma taxa para cada 

família com um chefe de família trabalhando em cada categoria ocupacional. 

11. Três caminhos de crescimento alternativo são considerados. Sob o status quo, isto é, com a 

produção de caju como atividade dominante geradora de renda - assumimos a expansão contínua da 

produção de caju em termos comerciais favoráveis. Um caminho de crescimento alternativo (o 

caminho da diversificação económica) tem dois ramos. O primeiro assume um crescimento geral 

semelhante ao do status quo, mas com um setor de caju diminuindo compensado pela expansão em 

outros setores (como emprego público, comércio e serviços). O segundo ramo permite algumas 

melhorias na taxa de crescimento global sob o pressuposto adicional de um sucesso importante nas 

reformas estruturais, particularmente melhorando a eficiência na prestação de serviços públicos em 

um ambiente de governança mais transparente que apoie a diversificação económica. 

12. Manter o caminho de crescimento 

atual reduz a pobreza, embora de 

forma desigual entre os grupos 

ocupacionais. Sob este cenário, a 

produção de caju e as atividades 

relacionadas continuam a ser os 

principais impulsionadores da expansão 

económica. Assim, num período de 

crescimento económico relativamente 
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robusto, impulsionado principalmente pela produção de caju e setores de exportação e termos de 

troca favoráveis, o modelo prevê uma redução importante, mas longe de suficiente, da pobreza 

durante 2010-16. No entanto, mesmo sob taxas de crescimento robustas sob este cenário de status 

quo, a grande redução estimada nas taxas de pobreza em 2010-16 diminui acentuadamente até o 

final do período de estimativa, 2022. No entanto, as famílias que dependem dos salários do setor 

privado, juntamente com as pessoas envolvidas na produção de caju e a indústria e os serviços 

comerciais testemunham as maiores quedas de pobreza estimada. A pobreza global diminui neste 

cenário em cerca de 25 pontos percentuais, para 43,7% até 2022; as taxas de pobreza urbana e rural 

observam quedas semelhantes a 35,4 e 52,4 por cento, respetivamente. 

13. A incidência da pobreza aumenta em relação ao status quo sob um cenário de 

diversificação pessimista, mas a distribuição de rendimento é mais igual em todas as 

ocupações. A incidência global da pobreza neste cenário de diversificação é ligeiramente maior a 

longo prazo, principalmente devido à suposição um tanto pessimista de queda da atividade do caju, 

que é compensada pela expansão em outros setores para manter a taxa global de crescimento a 

mesma que no status quo, mas a distribuição de rendimento é mais uniforme em todos os setores do 

que no cenário do status quo. A distribuição da pobreza extrema rural-urbana também piora neste 

cenário de diversificação pessimista, com a pobreza rural testemunhando um declínio mais lento do 

que sob o status quo até 2022. No entanto, as diferenças nas taxas de pobreza em todas as 

ocupações são muito menores sob este caminho de crescimento alternativo, e, portanto, mais 

igualitário também. 

14. A implementação total das políticas de aumento do crescimento gera dividendos, 

reduzindo a pobreza e a desigualdade 

de rendimento. Sob o segundo caminho 

de crescimento alternativo - o cenário de 

diversificação otimista - a incidência da 

pobreza encolhe com taxas de 

crescimento mais elevadas, refletindo o 

sucesso de reformas para reforçar a 

prestação de serviços públicos e a 

governança. A distribuição do 

rendimento também melhora, uma vez 

que a diversificação aumenta as 

oportunidades de emprego em todos os 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

P
u

b
li
c 

w
a
g

e
s

P
ri

va
te

 s
e
ct

o
r 

w
a
g

e
s

A
g

ri
c.

 n
o

 c
a
sh

e
w

A
g

ri
c.

 w
it

h
 c

a
sh

e
w

, 
sm

a
ll

A
g

ri
c.

 w
it

h
 c

a
sh

e
w

, 
la

rg
e

A
g

ri
c.

 a
n

d
 c

a
tt

le

F
is

h
e
rm

e
n

In
d

u
st

ry

T
ra

d
e

 a
n

d
 s

e
rv

ic
e

s

H
o

u
se

h
o

ld
s 

w
it

h
o

u
t 

a
c
ti

v
it

y

O
ve

ra
ll
 p

o
ve

rt
y

Status quo

Pessimistic Diversification

Optimistic Diversification

Guinea-Bissau: Estimated Poverty Under Alternative Growth Paths, 2022

(in percent)

Sources: Guinea-Bissau ILAP 2010, and authors' estimates.



72 
 

setores não cajueiros. Embora sensível à elasticidade de crescimento assumida da diversificação, 

esse caminho de crescimento alternativo reduz a pobreza até quase metade do valor inicial (2010) 

em 2022 e é claramente superior aos outros dois. Este cenário também supera os outros dois 

caminhos de crescimento em declínios nas taxas de pobreza rural e urbana, e projeta uma maior 

diminuição em todas as ocupações, assim, tornando-o o caminho de crescimento mais igualitário. 

C.   Medidas Alternativas de Pobreza e Análise Distributiva  

15. As medidas alternativas 

de pobreza oferecem 

perspetivas mais ricas sobre a 

pobreza na Guiné-Bissau. A 

principal vantagem do simples 

índice de pobreza (HCI) 

utilizado na análise anterior é a 

sua simplicidade e facilidade de 

interpretação. No entanto, não 

nos diz nada sobre mudanças abaixo da linha de pobreza. Indicadores alternativos, como um HCI 

para um rendimento per capita abaixo de US $ 1 por dia, o índice de pobreza (PG), o índice de 

intensidade do índice de pobreza (PI) ou o crescimento médio em despesa per capita para  cada 

quantia da distribuição de rendimento
 10

 permitem quantificar as dimensões alternativas da pobreza, 

facilitando uma compreensão mais clara e mais rica de sua evolução ao longo do tempo, nos vários 

cenários. Esses indicadores mais ricos também confirmam a superioridade do cenário de 

diversificação otimista em relação ao status quo. É importante notar que um bom desempenho do 

setor de caju parece associado ao crescimento pró-pobre (com o crescimento médio anual da 

despesa nos cinco mais pobres sendo maior do que nos cinco mais ricos), tanto para 2010-16, 

quanto para 2016-22 no status quo e no cenário de diversificação otimista. A grande redução na 

despesa média per capita no cenário pessimista ilustra a forte relação entre pobreza e caju; uma 

grande proporção das famílias mais pobres em 2010 era altamente dependente dessa safra. Os 

valores baixos do Gap de Pobreza e da Intensidade da Pobreza no cenário otimista indicam o 

                                                             
10

 A fórmula utilizada é a seguinte: Poverty Gap = 
 

 
 

    

 

 

   
 ;  Intensidade da Pobreza = 

 

 
  

    

 
 
  

   
, onde z indica o 

rendimento limiar que determina a linha de pobreza,    refere-se a renda individual, para agentes i = 1,2,…,n.  A variação 

média na despesa per capita para cada decil p da distribuição, (diretamente relacionada à curva de incidência de 

crescimento definida por Ravallion e Chen (2003) é dada por ACEpc(p)=
     

       
  , onde       é renda no período t para 

essas famílias em decil p.  

2010 2016

Status Quo

Pessimistic Optimistic

Poverty HCI (< US$ 1/day) 33.0 15.7 13.6 23.2 10.2

Poverty Gap 0.32 0.19 0.17 0.25 0.03

Poverty Intensity 0.19 0.1 0.09 0.14 0.02

Change in PC Expenditure

Total population 9.7 3.0 -0.9 5.7

Poorest half (across deciles) 11.2 3.3 -1.9 6.8

Richest half (across deciles) 9.5 2.9 -0.9 5.7

Source: Guinea-Bissau ILAP 2010 and authors' estimates.

2022

Diversification

Guinea-Bissau: Poverty Gap and Intensity Across Scenarios

(in percent, unless otherwise indicated)
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potencial de uma combinação de bom desempenho do setor de caju e uma diversificação económica 

crescente para reduzir significativamente a incidência das formas mais graves de pobreza no país. 

D.   Conclusão 

16. A pobreza na Guiné-Bissau aumentou nas últimas décadas, já que conflitos e crises 

políticas frustraram as políticas e as reformas que aumentaram o crescimento e os índices de 

desenvolvimento humano enfraqueceram. Será necessário um forte crescimento sustentável para 

simplesmente reverter a pobreza até os níveis anteriores ao conflito de 1998. A análise conclui que, 

enquanto o crescimento nos setores em que os pobres são ativos, incluindo caju e pesca, ajuda a 

aliviar a pobreza, um caminho de crescimento mais diversificado oferece um perfil de distribuição 

de rendimento mais uniforme, reduzindo os riscos de persistência da pobreza. Além disso, se o 

caminho de crescimento mais diversificado também produz maior crescimento global, como seria 

de esperar, a pobreza é inequivocamente reduzida, juntamente com sua intensidade. 
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Estudo 5: ELASTICIDADES DO ARROZ IMPORTADO E DA CASTANHA DE 

CAJU EXPORTADA EM RELAÇÃO AO PREÇO 

RESUMO  
 

Estudando a resposta da quantidade importada de arroz e da quantidade exportada da castanha de 

caju em relação ao preço correspondente e da receita fiscal derivada destas atividades em relação ao 

valor importado e exportado, sempre em termos de elasticidade, este documento encontra resultados 

com um alto potencial para orientar decisões e políticas económicas relativas a estes dois setores 

estratégicos para a economia da Guiné-Bissau.  

Em primeiro lugar, a baixa elasticidade da quantidade exportada da castanha do caju e 

especialmente da importação de arroz assinala que seria possível aumentar a taxa efetiva de 

impostos sobre estas atividades, atualmente muito mais baixa que a taxa oficial, sem que isto 

implica uma redução importante das quantidades comercializadas. Ao mesmo tempo, a baixa 

elasticidade pode ser interpretada como uma falta de alternativas económicas por parte dos agentes 

nacionais, indicando uma importante vulnerabilidade económica em relação ao funcionamento 

favorável dos mercados internacionais destes dois produtos. A solução direta para diminuir a 

exposição do País a choques externos aos preços internacionais destes dois produtos passa por tratar 

á produção de arroz como um setor estratégico, incentivando a produção, e procurar cultivos ou 

atividades alternativas à produção da castanha de caju, diversificando a matriz da produção.  

No caso de que estas políticas não forem acompanhadas de mudanças fiscais poderiam, em 

princípio, ameaçar uma importante redução das receitas fiscais do Estado, ao ser a importação de 

arroz e a exportação da castanha do caju a origem de uma proporção importante destas. Na segunda 

parte do estudo, analisa-se a elasticidade destas receitas em relação ao valor importado de arroz e ao 

valor exportado de caju. O resultado de que estas são altamente inelásticas, especialmente no caso 

do arroz, indica que o país poderia conduzir uma política de substituição da importação do arroz e 

de diversificação produtiva sem que a possível redução das receitas fiscais seja um problema ligado.  

Estas conclusões são particularmente fortes para o caso do arroz, pelo que não se encontra nenhuma 

relação estatisticamente significativa. No caso do caju ainda que inelásticas, encontram-se 

elasticidades diferentes de zero, pelo que os impactos de mudanças das políticas económicas sobre 

as quantidades exportadas e a receita fiscal derivada desta atividade poderiam ser maiores que 

aquelas relacionadas com arroz.  

Palavras-Chave: Elasticidade 
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Introdução 

Dentro do comércio exterior da Guiné-Bissau dois produtos de base agrária destacam pela sua 

relevância para a economia nacional, nomeadamente a importação de arroz e a exportação da 

castanha de caju. O arroz, o produto base da dieta alimentar nacional, é por esta mesma razão um 

produto crucial para a economia da Guiné, como reflexo de que o consumo de arroz
11

 pela 

população representa em média 7,3% sobre o PIB nacional nos anos 2011-2016. Pela sua parte as 

exportações da castanha do caju representam um 18,7% do PIB nacional de média neste mesmo 

período. Se olhamos para o valor de cada uma destas atividades sobre o valor total da importação e 

da exportação, a sua relevância para a economia nacional é ainda mais evidente. A importação de 

arroz representa 20% sobre o total das importações FOB, enquanto a exportação da castanha de caju 

representa cerca de 94,3% em média do valor total exportado neste período.  

Dada a alta relevância, tanto quantitativa como qualitativa, destas duas atividades para a economia 

da Guiné-Bissau, conhecer a sua resposta em relação ao preço e como estas se relacionam com as 

receitas fiscais é um exercício crucial tanto para orientar as políticas económicas e fiscais de curto e 

médio prazo como para desenhar uma estratégia económica de longo prazo para a estrutura da 

economia nacional.  

O presente documento analisa dois problemas diferentes. Em primeiro lugar estuda a elasticidade da 

quantidade importada de arroz e da quantidade exportada da castanha de caju em relação aos seus 

preços. Em segundo, é analisada a elasticidade da receita de impostos derivados destas atividades 

em relação aos correspondentes valores exportados e importados. 

Sempre tomados como um complemento ao conhecimento qualitativo da realidade económica do 

país, os resultados obtidos, derivados da evidência empírica, podem servir como um guia 

importante para orientar a política económica e fiscal do país em relação aos dois produtos 

altamente estratégicos, o arroz e a castanha de caju.  

I. Elasticidade das quantidades de arroz importada e da castanha de 

caju exportada em relação ao preço correspondente.  

Conhecer a resposta das quantidades de arroz importado e da castanha de caju exportada as 

alterações no preço de importação e de exportação, respetivamente, é crucial por duas razões 

principais.  

                                                             
11 O consumo de arroz foi estimado como a soma anual da produção nacional e as importações, já que o país não exporta arroz neste 

período.  
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A primeira, a elasticidade da procura (arroz) ou oferta (castanha de caju) de um produto em relação 

ao seu preço pode ser interpretada como uma indicação da capacidade de consumidores e 

produtores de se adaptar as condições mais ou menos favorável do mercado. No contexto da 

importação do arroz na Guiné Bissau, se esta procura fosse muito elástica ao preço, contaríamos 

com uma indicação de que a população do país encontrasse alternativas sólidas na sua dieta para 

substituir o arroz quando o preço do mesmo aumentar. Se a quantidade da castanha de caju 

exportada cada ano fosse muito elástica ao seu preço de exportação, estaríamos numa situação em 

que os produtores teriam atividades de produção alternativas. Caso contrário, se estas respostas 

forem muito inelásticas, podemos interpretar que os agentes do país não contam com alternativas 

sólidas a estas atividades económicas, o que os coloca numa posição de vulnerabilidade.  

A segunda, a elasticidade destas duas atividades é importante para prever a possível resposta das 

quantidades de arroz importado e da castanha de caju exportada a alterações nas tributações 

correspondentes.
12

 Este é um elemento particularmente importante como mostra o estudo Evolução 

das Receitas Fiscais realizado na  DGPEE em janeiro do 2017.  

A taxa efetiva recolhida pela administração pública, em concreto pela Direção Geral da Alfândega 

(DGA) e a Direção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI) através dos impostos sobre estas 

atividades estão muito longe da taxa oficial ou potencial.
13

 Naturalmente, isto indica que o Estado 

deveria fazer um esforço em fazer cumprir a legalidade, isto é, fazendo pagar as taxas na sua 

totalidade. É importante então conhecer como podemos esperar que respondam as quantidades 

importadas de arroz e exportadas de caju frente a esta aconselhável mudança na política fiscal do 

país, para conhecer tanto o seu impacto na economia nacional como nas receitas futuras. Considerar 

que as receitas potenciais podem ser estimadas a partir das receitas efetivas, considerando as 

quantidades importadas e exportadas como fixas, e uma presunção valida só se as correspondentes 

elasticidades são -muito- inelásticas.   

Para estudar estas elasticidades simplesmente estimamos uma regressão log-log (ver por exemplo 

Cameron and Trivedi 2005 ou Greene 2000) de mínimos quadrados ordinários,
14

 com a seguinte 

fórmula:  

                                                             
12 Entende-se que um aumento da taxa efectiva é equivale a um aumento do preço do arroz para os importadores e a uma redução do 

preço do caju para os exportadores. 

13 Isto significa uma perda muito importante de receitas para o Estado. Entre os anos 2013 – 2016 a Administração Pública perdeu 

receitas ligadas a importação de arroz (DI) e da exportação da castanha de caju num valor de 23.77 mil milhões de Fcfa.   

14 Os Quadrados Mínimos Ordinários é uma técnica de optimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto 

de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (tais diferenças são 

chamadas resíduos).  
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Log(yi) = c + βLog(xi) + ui                                                  (1)         

 

Onde yi faz referência a quantidade correspondente (de importação do arroz ou de exportação da 

castanha de caju), c corresponde a constante de regressão, xi ao preço correspondente, e ui é o erro 

ou resíduo. Ao estar a regressão em log-log, o coeficiente β representa a elasticidade da quantidade 

importada ou exportada em relação ao preço correspondente. A fórmula para este parâmetro é:  

β = 
    

    
                                                          (2) 

Então como a fórmula (2) reflete, o coeficiente β esta dado pelo rácio de variação da variável 

dependente (neste caso a quantidade importada de arroz ou exportada da castanha de caju) em 

percentagem, sobre a variação em percentagem da variável independente (neste caso o preço do 

produto correspondente), sendo assim, as variáveis empregadas nestas regressões são as seguintes:  

- Para a variável independente x:  

 - Log (preço médio importação arroz): o logaritmo da série Preço Médio das Importações 

em FCFA/Tonelada (com base no Modelo Tchintchor). Esta série ilustra o preço médio recebido 

pelos agentes que importam arroz para o país. A sua escolha está justificada por ser o preço que 

uma subida da taxa efetiva modificaria implicitamente.
15

 

 - Log (preço médio exportação caju): o logaritmo da série Preço da exportação em 

FCFA/Kg (também com base no Modelo Tchintchor). Esta série ilustra o preço médio recebido 

pelos exportadores da castanha de caju. Esta variável foi escolhida pela mesma razão que a série 

para o arroz.
16

 

- Para a variável dependente y:  

 - Log(quantidade_importada_arroz): o logaritmo da série Toneladas de arroz importadas 

(com base no Modelo Tchintchor). Escolhemos usar a quantidade para o cálculo da elasticidade em 

vez do valor, porque naturalmente o valor esta diretamente determinado pelo preço.  

                                                             
15

 Com um teste de robusteza do resultado estimamos uma regressão equivalente incluindo o preço internacional do arroz em vez do 

preço de importação, e os resultados foram estatisticamente equivalentes. 

16 Note-se que a diferença de unidades entre os dous preços (FCFA/Tonelada para o arroz e FCFA/Kg para o caju) não implica um 

problema para a comparabilidade dos resultados das diferentes regressões, já que a elasticidade, ao consistir num rácio de taxas de cambio 

em percentagem é independente da unidade de medida utilizada.  
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 - Log(quantidade_exportada_caju): o logaritmo da série Exportação de caju (tonelada) 

(também com base no Modelo Tchintchor). Esta variável foi escolhida pela mesma razão que a série 

para o arroz.  

O teste da natureza destas duas elasticidades tem duas componentes. A primeira componente do 

teste estuda se a elasticidade pode ou não ser estatisticamente diferente de zero. Isto equivale a um 

teste com a hipótese nula e a hipótese alternativa dadas respetivamente por:  

- Para a importação do arroz:  

 Ho:  β1 = 0 vs.  

 Ha:  β1 ≠ 0.  

- Para a exportação do caju:  

Ho:  β2 = 0 vs.  

 Ha:  β2 ≠ 0. 

A segunda componente do teste estuda a dimensão do coeficiente, no caso de que este coeficiente 

seja diferente de zero, para definir a natureza da correspondente elasticidade. Se o coeficiente é 

maior de um (1) em valor absoluto dizemos que a relação entre as duas variáveis e elástica, se este é 

menor que um (1) dizemos que a relação é inelástica.  

A tabela 1 mostra o resultado para as duas regressões que desenvolvem estes testes. 

Tabela 1: Resultados das regressões log-log, para as elasticidades preço do arroz e o caju. 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo Tchintchor.  

 

Como podemos ver, no caso da importação de arroz, o coeficiente β1 correspondente a elasticidade 

da quantidade importada em relação ao preço médio das importações de arroz, é negativo, 

assinalando que a quantidade importada tende a decrescer com o incremento do preço. Contudo, 

este coeficiente não é estatisticamente significativo (a um nível de significância do 5%), já que tem 

um p-valor de 0.64,
17

 pelo que não podemos concluir que seja diferente de 0. Não existe uma 

relação entre estas duas variáveis.  

                                                             
17 Note-se que contamos só com 6 observações para o estudo da importação do arroz, e com 11 para o estudo da exportação do caju.  

variable coefficient std.error t.statistic prob R-Square

 c 10,82 0,32 33,59 0,00

 β1 -0,16 0,31 -0,51 0,64

 c 9,10 0,87 10,41 0,00

 β2 0,47 0,14 3,28 0,01

ARROZ

CAJU

0,06

0,54
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No caso da exportação da castanha de caju, o coeficiente β2 é igual a 0,47, indicando que um 

aumento do 100% no preço da exportação da castanha de caju está associado a um aumento de 47% 

na quantidade de caju exportado. Note-se que este coeficiente é estatisticamente significativo a um 

nível de 5% de confiança.
18

 

Podemos concluir que tanto a importação do arroz como a exportação da castanha de caju são 

inelásticas em relação aos preços correspondentes. Em quanto ao nível destas elasticidades, não 

existe evidência para dizer que existe uma relação entre o preço do arroz e a quantidade importada. 

A elasticidade da exportação de caju é positiva, inferior a um (1). Portanto, a evidência existente 

indica que nenhuma das duas relações é elástica, mas, mostra que a importação de arroz é ainda 

mais inelástica em relação ao preço da exportação da castanha do caju.  

Em relação as receitas derivadas de uma subida equivalente de impostos efetivos na importação de 

arroz e na exportação do caju, a evidência existente indica que deveríamos esperar que a quantidade 

de caju exportada mudará mais que a quantidade de arroz importado.
19

 Uma interpretação 

alternativa destes resultados, referente á sua relação com o comportamento dos agentes económicos 

do país, indica que a economia Guineense é muito vulnerável aos choques externos (às 

modificações no preço de importação do arroz e no preço da exportação da castanha de caju).  

O fato de que as elasticidades destas atividades económicas em relação ao preço sejam muito 

inelásticas, pode entender-se como uma indicação de que tanto os produtores de castanha de caju 

como os consumidores do arroz têm uma capacidade muito baixa para procurar atividades 

económicas ou produtos alimentares alternativos, quando os preços da castanha de caju ou o do 

arroz não lhe são favoráveis. O feito de não encontrar uma relação de elasticidade (esta é igual a 0) 

entre o preço do arroz importado e a quantidade de arroz importada indica que a vulnerabilidade é 

particularmente alta no caso do arroz.  

Esta conclusão indica que seria interessante para a economia da Guiné dirigir as políticas 

económicas relacionadas com estes dois setores em duas direções. A primeira, deve-se tratar da 

produção nacional de arroz como uma atividade estratégica, procurando reduzir a dependência da 

economia nacional as importações de arroz, que fazem á economia do país altamente vulnerável a 

choques ao preço mundial deste cereal. Ao mesmo tempo, seria importante incentivar a 

diversificação produtiva a algum outro setor diferente da produção da castanha de caju, pela mesma 

razão. 

                                                             
18 E incluso a um nível de confiança do 1%.  

19 Por causa do número reduzido de observações e a natureza do estudo, esta conclusão deve ser tomada como carater 

indicativo.  
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Uma questão crucial que devemos enfrentar é qual seria o impacto potencial destas mudanças 

económicas sobre a receita fiscal do Estado, dado que estas duas atividades são dão origem a uma 

alta proporção destas. 

 Na seguinte secção estudamos como mudam as receitas fiscais derivadas destas duas atividades 

económicas com as mudanças no valor importado do arroz e no valor exportado da castanha de 

caju.  

II. Elasticidade da receita fiscal sobre a importação de arroz e a 

exportação da castanha de caju em relação ao correspondente 

valor importado ou exportado.  

 

Uma vez estabelecido que a importação de arroz e a exportação da castanha de caju são inelásticas 

às alterações nos preços, como as que implicitamente se produzem caso o governo consegue 

aumentar a taxa efetiva recolhida sobre estas atividades económicas, outra questão de alto interesse 

para a política económica do Estado, é como a receita fiscal tende mudar no tempo com as 

mudanças no valor anual da importação de arroz e a exportação da castanha de caju.  

Do ponto de vista metodológica, esta parte do estudo é equivalente ao trabalho desenvolvido na 

secção anterior, com a diferença de que a variável dependente y será considerada como a receita 

fiscal recolhida a partir de cada taxa, e a variável independente x corresponde ao valor económico 

da atividade correspondente, nomeadamente, importação de arroz ou exportação da castanha de 

caju, ambas em milhões de FCFA.  

Então, a fórmula da regressão estimada é exatamente como a da seção anterior, dada por:  

 

Log(yi) = c + βLog(xi) + ui                                                (3) 

Neste contexto, o coeficiente β representa a elasticidade da receita fiscal em relação ao valor 

correspondente. A fórmula correspondente é:  

β = 
    

    
                                                                   (4) 

Neste caso, o coeficiente β está dado pelo rácio de variação da variável dependente (ou seja, a 

receita derivada da importação de arroz ou da exportação da castanha de caju) em percentagem, 

sobre a variação em percentagem da variável independente (neste caso a importação de arroz ou 

exportação de castanha de caju, em valor). 

As variáveis empregadas nestas regressões são as seguintes:  
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- Para a variável independente x:  

 - Log(arroz_valor_importado): o logaritmo da série Importação em valor em milhões de 

FCFA (com base no Modelo Tchintchor).  

 - Log(caju_valor_importado): o logaritmo da série Exportação de caju em valor (milhões de 

FCFA) (também com base no Modelo Tchintchor).  

- Para a variável dependente y:  

 - Log(arrecadação_arroz): o logaritmo da série Arrecadação dos Impostos em milhões de 

FCFA (com base no Modelo Tchintchor).
20

 Esta série mostra o valor recolhido pela DGA através do 

Direito de Importação do arroz, no ano correspondente.  

 - Log(IGV_arroz): o logaritmo da série Imposto Geral sobre Venda IGV Arroz, em milhões 

de FCFA (com base no TOFE). Esta serie mostra o valor recolhido pela DGA através do IGV sobre 

as importações do arroz, no ano correspondente.  

- Log(taxa_caju): o logaritmo da série Taxa da exportação da castanha de caju (milhões de 

FCFA), (também com base no Modelo Tchintchor). Esta variável mostra o valor recolhido pela 

DGA através da taxa sobre a exportação da castanha de caju no ano correspondente.  

- Log(contribuição_predial): o logaritmo da série Contribuição Predial Rustica (milhões de 

FCFA), (também com base no Modelo Tchintchor). Esta variável mostra o valor recolhido pela 

DGCI através desta contribuição, no ano correspondente. 

- Log(anticipação_CI): o logaritmo da série Antecipação Contribuição Industrial ACI caju 

(milhões de FCFA), (também com base no Modelo Tchintchor). Esta variável mostra o valor 

recolhido pela DGCI através desta contribuição, no ano correspondente. 

- Log(total_caju): o logaritmo resume as três taxas anteriores, mostra o total de taxas 

recolhidas pelas administrações públicas através da exportação da castanha de caju no ano 

correspondente.  

De novo, o teste da natureza destas duas elasticidades tem duas componentes. A primeira 

componente do teste estuda se elasticidade pode ou não ser estatisticamente diferente de zero. Isto 

equivale a um teste com a hipótese nula e a hipótese alternativa dadas respetivamente por:  

 

                                                             
20 Esta série corresponde á serie Direito de Importação do arroz no TOFE.  
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 Ho:  βi = 0 vs.  

 Ha:  βi ≠ 0.  

Neste caso, o índice i faz referência a cada uma das regressões que vamos estimar, sendo i=1 para a 

elasticidade da arrecadação de impostos do arroz, i=2 para o IGV do arroz, i=3 para a taxa da 

castanha do caju, i=4 para a contribuição predial rústica, i=5 para a ACI.  

De novo, a segunda componente do teste refere-se a dimensão dos coeficientes, quando estes foram 

estatisticamente distintos de zero.  

A tabela 2 mostra o resultado para as cinco regressões que desenvolvem estes testes. 

Tabela 2: Resultados das regressões log-log, para as elasticidades das receitas fiscais em relação ao valor da 

importação do arroz e da exportação da castanha de caju. 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo Tchintchor.  

 

A partir dos dados da tabela 2, no caso da importação de arroz, os coeficientes β1, e β2, 

correspondem respetivamente a elasticidade da receita dos impostos da importação do arroz 

correspondentes ao Direito de Importação e ao Imposto Geral sobre Vendas (recolhidos pela DGA), 

em relação ao valor importado de arroz. Isto indica que a receita fiscal tende a aumentar com o 

valor de arroz importado nesse mesmo ano. Mas estes coeficientes não são estatisticamente 

significativos (a um nível de significância do 5%), já que têm um p-value de 0,87 e 0,83 

respetivamente. Isto significa que não temos evidência para afirmar que a receita derivada do 

Direito de Importação do arroz aumenta com o valor importado.
21

 

No caso da exportação do caju, todos os coeficientes βi, para i= 3, 4 e 5 têm valores em torno de 0,5 

respetivamente 0,49, 0,55 e 0,49 para a taxa da castanha de caju, a contribuição predial rústica e a 

ACI. Todos estes coeficientes são altamente significativos estatisticamente. A interpretação é que o 

                                                             
21 Como este resultado é em certo jeito surpreendente, o estudo analisou a elasticidade do DI do arroz em relação ao IGV do arroz, 

encontrando que o seu valor é unitário (1), ver tabela A.2.7.a. Esta relação mostra a evolução conjunta das duas receitas, indicando que o 

arroz que é efetivamente taxado com um dos impostos é também taxado com ou outro.  

variable coefficient std.error t.statistic prob R-Square

 c 5,53 7,54 0,73 0,50

 β1 0,14 0,76 0,18 0,87

 c 12,23 7,52 1,63 0,18

 β2 0,17 0,75 0,22 0,83

 c 2,65 0,51 5,21 0,00

 β3 0,49 0,05 10,43 0,00

 c 0,92 0,74 1,25 0,24

 β4 0,55 0,06 8,04 0,00

 c 2,01 0,49 4,09 0,00

 β5 0,49 0,05 10,71 0,00

0,88

0,93

Taxa

Predial

ACI

0,01

0,92

ARROZ

DI

IGV 0,01

CAJU
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aumento de 1% no valor da exportação da castanha de caju está associado a um aumento 

aproximado de 0,5% em cada uma das taxas recolhidas através da exportação da castanha de caju.  

Podemos concluir que tanto as receitas procedentes da importação do arroz como as receitas 

derivadas da exportação da castanha de caju são inelásticas em relação ao valor importado e 

exportado destes produtos. Em quanto ao nível destas elasticidades, a evidência indica que não 

existe uma relação entre a quantidade importada de arroz e a receita recolhida pelas administrações 

públicas. A elasticidade das receitas derivadas da exportação de caju e positiva, inferior a um (1). 

Portanto, a evidencia existente indica que nenhuma das duas relações é elástica, mais mostra que as 

receitas derivadas da exportação da castanha de caju são muito mais elásticas do que a receita do 

Direito de Importação do arroz.  

Com respeito as receitas derivadas de uma mudança percentual equivalente do valor importado de 

arroz e do valor exportado da castanha de caju, a evidência existente indica que deveríamos esperar 

que a receita fiscal recolhida através da exportação da castanha de caju aumenta significativamente 

mais que a receita procedente da importação do arroz.
22

 Equivalentemente, não há evidência de que 

uma redução no valor de arroz importado vai diminuir as receitas derivadas desta atividade, dando a 

possibilidade de aumentar a produção nacional deste bem estratégico sem que o nível das receitas 

fiscais do Estado sejam afetadas significativamente. 

Conclusão 

A evidência obtida através da análise empírica das elasticidades observadas neste estudo para a 

importação do arroz e a exportação da castanha de caju, permite-nos conhecer a natureza das 

relações entre as quantidades importadas e exportadas destes produtos em relação ao preço 

correspondente, e das receitas fiscais derivadas de cada uma destas atividades em relação ao valor 

importado e exportado, respetivamente.  

Ambas as elasticidades da quantidade importada de arroz e da elasticidade exportada de caju em 

relação ao preço são inelásticas. No caso do arroz, não se observa a existência de uma relação com a 

elasticidade, se não, estatisticamente diferente de 0.  

No caso da castanha de caju, a elasticidade é positiva e estatisticamente diferente de 0, com um 

valor de 0,47.  

                                                             
22 Por causa do número reduzido de observações e a natureza do estudo, esta conclusão deve ser tomada com carater 

indicativo.  
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Da mesma forma, a elasticidade das receitas derivadas do Direito de Importação do arroz é 

totalmente inelástica, não sendo estatisticamente diferente de zero. De novo, para as receitas 

derivadas da castanha de caju, a elasticidade em relação ao valor exportado é positiva, de igual 

modo para as três taxas de um valor aproximado de 0,5 ou 50%.  

A evidência analisada neste estudo indica que o aumento das taxas efetivas sobre a exportação da 

castanha de caju tem um maior risco de afetar a quantidade exportada do que o aumento da taxa 

efetiva do Direito de Importação do arroz tem, de afetar a quantidade importada de arroz. Também, 

deveríamos esperar que as receitas derivadas da exportação da castanha de caju variam mais com as 

trocas no valor exportado do que a receita derivada do Direito de Importação do arroz pode 

aumentar com as alterações no valor de arroz importado.  

Finalmente, estas conclusões implicam importantes lições e recomendações para a política 

económica e fiscal do país, que já foram abordadas no resumo executivo e no desenvolvimento do 

estudo.  
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Anexo 

A.1. Tabelas com resultado do programa estatístico Eviews para as regressões da primeira 

secção:  

A.1.1. Elasticidade da quantidade de arroz importada sobre o seu preço médio de importação  

 
A.1.2. Elasticidade da quantidade de castanha de caju exportada sobre o seu preço médio de 

exportação  
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A.2. Tabelas co resultado do programa estatístico Eviews para as regressões da segunda 

secção:  

A.2.1. Elasticidade de arrecadação do direito de importação do arroz sobre o valor importado 

Dependent Variable: LOG(ARRECADACAO_ARROZ)  

Method: Least Squares   

Date: 01/19/17   Time: 15:00   

Sample (adjusted): 2011 2016   

Included observations: 6 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.530214 7.547343 0.732736 0.5043 

LOG(IMPORTACAO_ARROZ) 0.135020 0.757288 0.178294 0.8672 
     
     R-squared 0.007885     Mean dependent var 6.875678 

Adjusted R-squared -0.240144     S.D. dependent var 0.273033 

S.E. of regression 0.304055     Akaike info criterion 0.717984 

Sum squared resid 0.369797     Schwarz criterion 0.648571 

Log likelihood -0.153953     Hannan-Quinn criter. 0.440116 

F-statistic 0.031789     Durbin-Watson stat 2.626219 

Prob(F-statistic) 0.867158    
     
     

 

A.2.2. Elasticidade do Imposto Geral de Vendas do arroz importado sobre o valor importado 
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A.2.3. Elasticidade da taxa da exportação de caju sobre a quantidade exportada 

Dependent Variable: LOG(TAXA_CAJU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/19/17   Time: 15:08   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.050426 0.185344 32.64422 0.0000 

LOG(EXPORTACAO_CAJU) 0.492583 0.047229 10.42966 0.0000 
     
     R-squared 0.923585     Mean dependent var 7.931807 

Adjusted R-squared 0.915094     S.D. dependent var 0.484635 

S.E. of regression 0.141216     Akaike info criterion -0.914089 

Sum squared resid 0.179477     Schwarz criterion -0.841744 

Log likelihood 7.027489     Hannan-Quinn criter. -0.959692 

F-statistic 108.7778     Durbin-Watson stat 1.653514 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 

A.2.4. Elasticidade da contribuição predial rustica de caju sobre o valor exportado 

Dependent Variable: LOG(CONTRIBUCAO_PREDIAL_CAJU) 

Method: Least Squares   

Date: 01/19/17   Time: 15:15   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.716497 0.268271 17.58107 0.0000 

LOG(EXPORTACAO_CAJU) 0.549309 0.068360 8.035495 0.0000 
     
     R-squared 0.877666     Mean dependent var 6.814537 

Adjusted R-squared 0.864074     S.D. dependent var 0.554403 

S.E. of regression 0.204399     Akaike info criterion -0.174524 

Sum squared resid 0.376009     Schwarz criterion -0.102179 

Log likelihood 2.959881     Hannan-Quinn criter. -0.220127 

F-statistic 64.56918     Durbin-Watson stat 1.390612 

Prob(F-statistic) 0.000021    
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A.2.5. Elasticidade da antecipação da contribuição industrial (ACI) caju sobre o valor 

exportado 

Dependent Variable: LOG(ACI_CAJU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/19/17   Time: 15:19   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.373147 0.178738 30.06156 0.0000 

LOG(EXPORTACAO_CAJU) 0.487593 0.045546 10.70559 0.0000 
     
     R-squared 0.927190     Mean dependent var 7.235470 

Adjusted R-squared 0.919100     S.D. dependent var 0.478792 

S.E. of regression 0.136182     Akaike info criterion -0.986677 

Sum squared resid 0.166911     Schwarz criterion -0.914333 

Log likelihood 7.426725     Hannan-Quinn criter. -1.032280 

F-statistic 114.6097     Durbin-Watson stat 1.750463 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

A.2.6. Elasticidade de total das receitas de caju sobre o valor exportado 

Dependent Variable: LOG(TOTAL_CAJU)  

Method: Least Squares   

Date: 01/19/17   Time: 16:02   

Sample: 2006 2016   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.620640 0.193835 34.15612 0.0000 

LOG(EXPORTACAO_CAJU) 0.501119 0.049393 10.14565 0.0000 
     
     R-squared 0.919596     Mean dependent var 8.534624 

Adjusted R-squared 0.910662     S.D. dependent var 0.494102 

S.E. of regression 0.147685     Akaike info criterion -0.824510 

Sum squared resid 0.196297     Schwarz criterion -0.752165 

Log likelihood 6.534803     Hannan-Quinn criter. -0.870113 

F-statistic 102.9341     Durbin-Watson stat 1.611680 

Prob(F-statistic) 0.000003    
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A.2.7. Outras tabelas:  

A.2.7.a. Elasticidade do DI efetivo do arroz em relação ao IGV efetivo do arroz. 
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Estudo 6: A RECEITA FISCAL DAS NOVAS TAXAS SOBRE A IMPORTAÇÃO 

DO ARROZ: ESTIMAÇÃO DO SEU IMPACTO 

 

RESUMO 

No dia 9 de agosto de 2017 o governo da Guiné-Bissau publicou o Despacho Conjunto Nº 

0001/2017,  pelo que houve mudança da base tributaria e certas taxas de imposição a importação de 

arroz. Em concreto, a base tributaria e algumas taxas foram diminuídas, em resposta a uma 

preocupação com as posíveis implicações sociais, económicas e financeiras indesejáveis do atual 

preço do arroz. Este documento expõe os resultados de uma estimação sobre o impacto esperado 

desta redução na carga fiscal sobre a receita fiscal potencial da administração pública entre agosto 

de 2017 (quando a nova regulação se fez efetiva) e dezembro deste mesmo ano. 

Para estimar o valor da receita perdida foram calculados o número de sacos importados obtido 

através número de toneladas multiplicado pelo número de sacos por tonelada (20), isso resultou em 

414.496 sacos que se espera importar. Ao introduzir este número de sacos respetivamente nos 

maquetes que estimam a receita segundo a velha e a nova legislação e subtrair a diferencia, obtemos 

diretamente a receita potencial perdida com a nova legislação.  

O principal resultado deste estudo é que as novas legislações fiscais implicam uma perda de 27,5% 

da receita fiscal potencial por parte da DGA, em comparação com a legislação anterior. O estudo 

também ilustra como o impacto da receita potencial num período determinado, com o exemplo dos 

meses agosto a dezembro de 2017. 

Palavras-chave: Receita fiscal Potencial 
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Introdução 

No dia 9 de agosto de 2017 o governo da Guiné-Bissau publicou o Despacho Conjunto Nº 

0001/2017,  pelo que houve mudança da base tributaria e certas taxas de imposição a importação de 

arroz. Em concreto, a base tributaria e algumas taxas foram diminuídas, em resposta a uma 

preocupação com as posíveis implicações sociais, económicas e financeiras indesejáveis do atual 

preço do arroz. Este documento expõe os resultados de uma estimação sobre o impacto esperado 

desta redução na carga fiscal sobre a receita fiscal potencial da administração pública entre agosto 

de 2017 (quando a nova regulação se fez efetiva) e dezembro deste mesmo ano. Durante este 

período em que são perspetivadas relativa diminuição em relação ao resto do ano, estima-se que a 

reforma vai significar uma perda de 354,4 milhões de Fcfa para a receita potencial da DGA, 

equivalente ao 27,5% da receita estimada para este período.  

IV. A mudança da base tributaria e das taxas sobre o arroz 

importado.  

Em julho de 2017 produziram-se varias mudanças fiscais em relação ao arroz. Eis as mudanças 

feitas:  

a) A base tributaria por cada saco de arroz de 50 kg passara de 11.000 Fcfa para 9.000 Fcfa.  

b) A taxa de PCS (Taxa Comunitária de Solidariedade) da UEMOA passara do 1% para o 0,8%.  

c) A taxa de ACI (Antecipação de Contribuição Industrial) foi reduzida de 3% para 0%.  

 

V. Estimação das quantidades importadas.  

As quantidades de arroz importado no primeiro semestre
23

 do ano 2017 foi muito semelhante a 

quantidade importada no mesmo período do ano 2016 – ver Tabela 1. Em resultado, decidimos 

desenvolver o estudo, com base na presunção de que a quantidade de arroz importada entre agosto e 

dezembro de 2017 seria mesma ao período homólogo em 2016. Em qualquer caso, note-se que a 

percentagem de receita potencial perdida sobre a receita potencial com esta reforma é independente 

da quantidade importada, o que faz com que de forma geral, o resultado deste estudo se aplicar 

também para outros períodos.  

 

 

                                                             
23

 Para o mês de julho, em 2016 importaram-se 14.092,4 toneladas, para 2017 este valor foi de 7.027 toneladas. 
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Tabela 1: Quantidades de arroz importados nos primeiros semestres de 2016 e de 2017, em toneladas.  

  Jan fev mar abr mai jun total 

2016 0,0 
12 

273,6 
5 116,9 

15 

753,0 
3 630,7 9 870,8 

46 

645,0 

2017 7 288,0 1 624,1 
17 

006,1 

14 

414,5 
33,4 4 657,9 

45 

024,0 
Fonte: DGA.  

No segundo semestre de 2016 as importações de arroz foram de 34.817 toneladas. Para os meses de 

agosto a dezembro deste mesmo ano, a quantidade importada fora de 20.724,8 toneladas, depois de 

14.092 toneladas importadas em julho. Como já foi explicada, a estimação da perda de receita fiscal 

potencial da DGA entre agosto e dezembro de 2017 está calculada com a nova medida e a 

presunção de que esta mesma quantidade é importada neste período.  

VI. Estimação da perda de receita potencial derivada da nova 

regulação fiscal sobre a importação do arroz.  

Baseada na presunção de um volume de importação de 20.724,8, a estimação do valor de receita 

perdida entre agosto e dezembro de 2017 com a mudança para a nova legislação fiscal é simples de 

estimar. Procede-se nos seguintes passos:  

1. Cálculo do número de sacos importados: dado pelo número de toneladas multiplicado pelo 

número de sacos por tonelada (20). Obtém-se que o número de sacos que se espera importar, 

414.496. 

2. Ao introduzir este número de sacos respetivamente nos maquetes que estimam a receita 

segundo a velha e a nova legislação (ver Tabela 2 e Tabela 3), e subtrair a diferencia, 

obtemos diretamente a receita potencial perdida com a nova regulação.  

Tabela 2: Estimação da receita fiscal potencial da DGA para o período agosto-dezembro 2017, baixo a velha estrutura 

de impostos fiscais sobre a importação do arroz.  

 
Fonte: DGA e DGPEE. 
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Tabela 3: Estimação da receita fiscal potencial da DGA para o período agosto-dezembro 2017, baixo a nova estrutura de 

impostos fiscais sobre a importação do arroz.  

 
Fonte: DGA e DGPEE. 

 

O resultado para o período de agosto até dezembro de 2017 é de uma perda de receita total potencial 

para a DGA de 354.435 milhões de Fcfa se o emolumento do pessoal da DGA for incluído, passa a 

ser de 341.877 milhões de Fcfa, se este é excluído. As perdas de receita totais, incluindo as do 

emolumento, representam o 27,5% da receita estimada total para este período baixo motivada pela 

alteração na legislação, no montante de 1.288.728 milhões.
24

  

Conclusão 

O resultado principal deste estudo é que as novas legislações fiscais implicam uma perda de 27,5% 

da receita fiscal potencial por parte da DGA, em comparação com a legislação anterior. O estudo 

também ilustra como o impacto da receita potencial em um período determinado, com o exemplo 

dos meses agosto a dezembro de 2017, para os que se estima que a mudança na regulação diminua 

as receitas potenciais da DGA em 354.435 milhões de Fcfa. 

                                                             
24

 Sem considerar as perdas correspondentes ao emolumento, a perda de receita potencial sobre a estimação baixo o a velha regulação 

representa um 28%.  
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ANEXO: 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

 

 

 
Fonte: MEF/DGPEE, Modelo da previsão Macroeconómica e Orçamental “TCHINTCHOR” 

2013 2014 2015 2016

Imposto sobre rendimento, beneficio, e os ganhos em capital  11,3 12,3 17,9 14,7

Ao encargo das pessoas fisicas e das sociedades e outras empresas 10,5 11,1 16,1 14,7

Rendimento salarial 2,7 3,4 4,2 4,8

Função Pública 1,6 2,0 2,3 2,2

Outros 1,1 1,3 1,9 2,5

Contribução Predial Rustica caju 2,8 2,8 4,0 0,0

Contribução Predial Rustica de produtos florestais 0,0 0,0 0,9 0,5

Outros rendimentos (Contribução Predial Urbana,etc.) 0,1 0,1 0,2 1,0

Ao encargo das sociedades e outras empresas 4,8 4,8 6,8 8,4

Ao encargo dos operadores de actividade da castanha de caju 0,9 1,3 1,8 0,0

Imposto sobre comercio externo e transações internacionais  9,0 15,3 17,6 16,1

Direitos aduaneiros e outros direitos de importação  7,1 9,1 11,0 12,9

Taxas sobre o arroz 0,0 0,0 0,0 0,0

Taxas sobre produtos petrolíferos 0,2 3,6 3,1 3,1

Taxas a exportação 1,8 2,6 3,4 0,0

sobre castanha de caju 1,8 2,6 3,4 0,0

sobre outros produtos 0,0 0,0 0,0 0,0

EVOLUÇÃO DAS TAXAS POTENCIAIS EM MIL MILHÕES DE FCFA 

2013 2014 2015 2016

RECEITAS FISCAIS 30,8 36,1 51,4 55,4

Impostos sobre rendimentos, lucros e ganhos de capital 10,5 11,1 16,1 14,7

Impotos sobre salário e mão-de-obra  0,0 0,0 0,0 0,0

Impotos sobre a propriedade  0,1 0,1 0,1 0,1

Impostos sobre bens e serviços 12,5 14,5 21,0 24,3

Impostos sobre comércio exterior e transações internacionais 7,1 9,1 11,0 12,9

Outras receitas fiscais 0,7 1,4 3,2 3,4

EVOLUÇÃO DAS TAXAS POTENCIAIS EM MIL MILHÕES DE FCFA
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Estudo 7: A CAPACIDADE PRODUTIVA DA GUINÉ BISSAU, O PIB 

POTENCIAL E O HIATO DO PRODUTO 

 

RESUMO  
 

Este artigo estuda a capacidade produtiva da Guiné-Bissau, através da estimação e análise do seu 

PIB potencial e o hiato do produto. Depois de uma breve revisão da evolução económica recente do 

país, onde se observa como os níveis de PIB per capita prévios ao nível anterior á guerra do 1998 

estão a recuperar em tempos recentes.  

Definimos os conceitos do PIB potencial e o hiato do produto, por que são importantes e úteis para 

a análise e a compreensão da macroeconomia, e explicamos como vai ser estimada as variáveis para 

o caso da Guiné-Bissau.  

A falta de dados impossibilita a estimação através da função de produção, limitando o estudo a uma 

estimação econométrica. Os principais resultados do estudo retratam a vulnerabilidade do país aos 

choques exógenos e a instabilidade política, assim como ao clima e aos preços internacionais do 

petróleo e a castanha de caju.  

A boa nova é que o período recente, com elevadas taxas de crescimento e uma inflação controlada, 

oferece uma oportunidade para políticas económicas que possibilitem a acumulação de fatores de 

produção, tais como o capital humano e o capital físico, que expandiram o PIB potencial do país no 

longo prazo.  

Palavras-chave: Capacidade Produtiva/PIB Potencial/Hiato do Produto 



101 
 

Sumário 

 

Resumo 

Introdução ............................................................................................................  

I.A evolução económica da Guiné-Bissau. ...........................................................  

II.A capacidade produtiva e o PIB potencial, teoria. .............................................  

III.A capacidade produtiva da Guiné-Bissau. .......................................................  

IV.O hiato do produto. .........................................................................................  

Conclusão. ...........................................................................................................  

Referencias ..........................................................................................................  

Anexo ..................................................................................................................  



102 
 

Introdução 

As permanentes tensões e a instabilidade política que a Guiné-Bissau tem experimentado durante as 

últimas décadas tiveram um efeito nefasto sobre o desenvolvimento económico do país.
25

 Em 

particular, o conflito armado de 1998 corroeu gravemente os principais setores produtivos, com o 

PIB real decrescendo em 16,9%. Esta tragédia económica e social agravou substancialmente a 

situação da maior parte da população do país, o que se evidencia no fato de que será só em 2017 

que o PIB per capita vai recuperar o nível de 1997.  

Como evidência o elevado impacto da guerra civil sobre o PIB do país, este contexto de 

instabilidade política é um fator central para explicar o subdesenvolvimento económico nacional. O 

conceito do PIB potencial ou PIB natural, entendido como a capacidade de oferta de uma economia, 

quando esta opera a uma taxa elevada de utilização dos recursos, vê-se naturalmente afetado pela 

instabilidade política. A acumulação dos fatores de produção, fundamentalmente capital e trabalho, 

é travada ou interrompida pelos sucessivos golpes de estado ou pela constante instabilidade política 

e as frequentes mudanças de governo.  

Neste estudo realizamos um simples exercício de estimação do PIB potencial da Guiné-Bissau, 

medindo simplesmente pela tendência da taxa de crescimento do PIB. A escassez de dados 

históricos obriga-nos a utilizar um único método para a estimação do PIB potencial, o filtro 

Hodrick-Prescott,
26

 já que métodos mais sofisticados, como a utilização de uma função de 

produção, requerem dados inexistentes no país, como por exemplo estatísticas laborais anuais.  

A estimação do PIB potencial e a sua comparação com o PIB observado é tipicamente útil para 

compreender a capacidade de crescimento da economia sem causar pressões inflacionárias – se a 

economia crescer mais que o PIB potencial, surgem pressões inflacionárias.  

No contexto recente da Guiné-Bissau, os resultados do estudo permitem ver como certos eventos de 

natureza, como o conflito de 1998 ou o golpe estado de 2012 empurraram a economia nacional a 

níveis substancialmente inferiores ao seu PIB potencial, inclusive fizeram decrescer o valor deste.  

Os resultados principais podem orientar a política económica do país em três direções 

fundamentais.  

Em primeiro lugar, é preciso continuar com a melhora de dados disponíveis, em particular das 

estatísticas laborais. Segundo, a economia da Guiné-Bissau é altamente sensível aos choques, tanto 

                                                             
25

 Ver a introdução em Álvarez Pereira et al. 2017 para uma análise mais detalhada da história económica recente da Guiné-Bissau.  

26
 Ver por exemplo Ravn and Uhlig 2002. 
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políticos como económicos, o que se traduz em importantes desvios do PIB em relação ao PIB 

potencial (hiato do produto), o que inclusive chegam a modificar este último substancialmente no 

curto prazo.  

O estudo está estruturado da seguinte forma: a primeira seção faz uma análise breve da evolução 

económica da Guiné-Bissau desde 1997 até a atualidade. A segunda seção faz uma revisão teórica e 

conceitual da interpretação e relevância do PIB potencial e o hiato do produto, comentando as 

principais metodologias para a sua estimação. A terceira seção mostra a estimação destas variáveis 

no período recente na Guiné-Bissau, evidenciando a falta de dados. Finalmente a conclusão.  

I. A evolução económica da Guiné-Bissau  

Depois de anos com níveis de crescimento do PIB real entre 1998 e 2004 (com exceção da 

recuperação económica em 1999), com uma média de 0% de crescimento do PIB real para o 

período 1998-2004, a economia nacional começou a melhorar no período posterior. Sempre 

segundo as estatísticas das Contas Nacionais, entre 2005 e 2011, no período anterior ao golpe de 

estado de 2012, a economia cresceu a uma taxa média anual de 4,2%.  

Depois de três anos com um crescimento débil, causado fundamentalmente pelo golpe de estado de 

2012 e um clima desfavorável de 2014 (taxa média de crescimento do PIB real 2012-2014 foi de 

0,8%), a partir de então o país experimentou um período de crescimento robusto, explicado 

principalmente pela meteorologia positiva e uma melhora dos termos comerciais, determinada pela 

combinação de um elevado preço internacional do caju e de um baixo preço do petróleo.  

Nos anos 2015 a 2017 a economia da Guiné-Bissau cresceu a uma taxa média de 5,9% em termos 

reais, ver Figura 1.  

Figura 1: evolução do PIB real (em preços de 2005), 1997-2017.  

 
Fonte: Contas Nacionais (1997-2016), com dados definitivos até 2015, dados preliminares 

para 2016, e estimações dos autores usando o modelo Tchintchor para 2017. 
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A tendência crescente do PIB real do país pode enviar uma mensagem enganosa sobre a evolução 

da situação económica da maior parte da população, para o que o PIB per capita é uma variável 

muito mais relevante.  

A elevada taxa de crescimento da população da Guiné-Bissau, estimada em torno a um 2,2% anual, 

significa que os ganhos do crescimento por habitante são muito mais limitados do que o PIB real 

agregado parece indicar. A figura 2 ilustra a evolução paralela do PIB real e a população durante o 

período baixo estudo.  

 

Figura 2: evolução do PIB real (em preços de 2005) e a população estimada, 1997-2017.  

 
Fonte: para o PIB, Contas Nacionais (1997-2016), com dados definitivos até 2015, dados 

preliminares para 2016, e estimações dos autores usando o modelo Tchintchor para 2017. Os 

dados da população são estimados assumindo um crescimento de 2,2% anual, com um ajuste 

(4,8%) em 2009.  

 

O impacto do crescimento demográfico sobre o crescimento do PIB per capita pode ser observado 

na figura 3, que ilustra o trágico efeito do conflito civil de 1998 sobre a economia, tendo em conta o 

crescimento populacional, o nível de PIB per capita de 1997 foi recuperado em 2017.  
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Figura 3: evolução do PIB per capita real (em preços de 2005), 1997-2017.  

 
Fonte: para o PIB, Contas Nacionais (1997-2016), com dados definitivos até 2015, dados 

preliminares para 2016, e estimações dos autores usando o modelo Tchintchor para 2017. Os 

dados da população são estimados assumindo um crescimento de 2,2% anual, com um ajuste 

(4,8%) em 2009.  

 

Na seção seguinte, foi explicada os conceitos do PIB potencial e o hiato do produto, as 

metodologias mais frequentes para a sua estimação, e como a sua interpretação pode ajudar a 

compreender melhor certos aspectos da situação económica de um país.  

II. A capacidade produtiva, o PIB potencial e o hiato do produto. 
 

Definições
27

 

O Produto Interno Bruto (PIB) potencial é definido como a capacidade produtiva ou de oferta de 

uma economia.
28

 Isso é, o produto anual de uma economia que empregue os seus fatores de 

produção a uma alta taxa de utilização, sem chegar ao nível de uso que causa pressões 

inflacionárias.  

Os movimentos de curto prazo do PIB são produzidos por mudanças nas taxas de utilização da mão-

de-obra e do capital.  

No longo prazo, o crescimento do produto potencial, associado ao crescimento da quantidade 

disponível de fatores de produção passa a ser determinante do crescimento do produto.  

                                                             
27

 Estas definições são estândar na literatura económica. Neste trabalho seguimos a interpretação feita por Jorge Luiz da Souza (2008).  

28
 Ver o Anexo A1 para uma breve descrição e explicação dos conceitos de PIB, produtividade e capacidade produtiva. 
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No curto prazo, quando o PIB real está encima do PIB potencial, a inflação tende a aumentar. A 

procura excede a oferta, limitada por constrangimentos naturais (mão-de-obra, tempo de trabalho, 

capital humano, capital físico, recursos naturais e desenvolvimento tecnológico disponíveis) o que 

empurra os preços, fazendo aconselháveis políticas restritivas.  

Do mesmo modo, quando a procura é baixa em relação a capacidade produtiva, elevados níveis de 

desemprego faz com que o PIB observado se situe baixo o PIB potencial, e a inflação baixa, 

fazendo aconselháveis políticas expansionistas.  

A diferencia entre o PIB observado e o PIB potencial, chamada hiato do produto (GDP gap em 

inglês) tipicamente estimada como percentagem do PIB potencial,
29

 oferece uma medida 

quantitativa da derivação do produto em relação ao seu nível potencial.   

 

Por que medir o PIB potencial e o hiato do produto? 

Citando o estudo da OECD por Giorno et al. 1995,
30

 “medir o potencial produtivo e a posição do 

produto em relação ao potencial (o hiato do produto) são elementos importantes … ao prover 

conhecimento chave sobre o desenvolvimento macroeconómico.  

No curto prazo, as medidas sobre a dimensão e a persistência do hiato do produto existente 

oferecem um guia útil para compreender o equilíbrio entre a oferta e a procura.  

No medio prazo, as medidas do potencial produtivo – que incorporam informação sobre 

desenvolvimentos de tendência no stock de capital, a força de trabalho e a produtividade dos fatores 

– proporcionam um guia útil para compreender a capacidade de oferta agregada da economia e 

portanto a avaliação dos caminhos de crescimento da produção e o emprego sustentáveis e não-

inflacionários”.  

O estudo ainda fez a menção que os “indicadores do ciclo do produto também proporcionam um 

mecanismo para “olhar através” de influenças transitórias de curto prazo, para identificar a 

construção de qualquer desequilíbrio ou posição estrutural na macroeconomia. Isto é 

particularmente importante para as análises fiscais, mas a persistência dos défices orçamentais são 

                                                             
29

 Ver por exemplo Johnson (2013).  

30
 Traduzido e adaptado pelos autores.  
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causa de preocupação em muitos países, e as estimações do hiato do produto podem ser usadas para 

identificar e isolar o impacto dos fatores cíclicos sobre o orçamento.
31

”  

O hiato do produto é também fundamental para compreender o impacto esperado da política 

monetária sobre a inflação. A taxa de juros afeta a inflação, entre outros canais, por sua influência 

sobre a procurada agregada. Como a capacidade produtiva da economia, ou seja, o produto 

potencial, é pouco afetada no curto prazo pela política monetária, alterações na taxa de juros terão 

impacto sobre o hiato do produto. Taxas de juros mais elevadas tendem a provocar hiatos negativos, 

reduzindo a inflação. 

 

Como estimar o PIB potencial e o hiato do produto 

O PIB potencial 

Ao contrário do PIB efetivo, real ou observado, o PIB potencial é uma variável que não podemos 

observar e portanto deve ser estimada. Na literatura económica destacam dois métodos para a sua 

estimação:  

 O método da função de produção:  

Entendendo o PIB como uma função dos fatores produtivos, trabalho e capital, permite o cálculo do 

PIB potencial, como o nível de produção obtido quando todos os recursos disponíveis são 

empregados. O mecanismo básico para este método estimativo é assumir uma função de produção 

para a economia, tipicamente Cobb-Douglass, usar o stock de capital (estimado através do 

investimento anual observado) e a força de trabalho para calcular a produtividade total dos fatores, e 

depois substituir a força de trabalho pelo seu nível “natural”, definido como o máximo nível de 

emprego que não causa pressão inflacionárias.
32

  

A principal vantagem deste método de estimação do PIB potencial é que tem uma clara 

interpretação teórica. A inconveniência tem que ver com o facto de ser preciso uma quantidade 

importante de dados. No caso da Guiné-Bissau, a falta de dados de emprego em frequência anual 

impossibilita o uso deste método, pelo que este estudo usará métodos econométricos.  

 

                                                             
31

 Então, melhoras de curto prazo nas posições orçamentais devidas a uma melhora transitória na 
atividade económica podem ser revertidas quando a atividade económica se abranda e pelo tanto não 
devem ser vistas como melhoras de base nas finanças públicas. Se os défices estruturais de base 
implicam uma tendência cara a posições de dívida insustentáveis, isto indica a necessidade de políticas 
económicas específicas para reverter a situação. 
32

 Para uma análise detalhada do procedimento vexa por exemplo Johnson 2013.   
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 Métodos estatísticos:  

Entendendo o PIB potencial como a tendência de crescimento do PIB de um país, os métodos 

estatísticos estimam o PIB potencial simplesmente como a tendência de longo prazo do PIB 

observado, eliminando as flutuações de curto prazo.  

A vantagem principal deste método é que é muito fácil de estimar e não precisa de mais dados do 

que aquilo que está na própria série do PIB efetivo. A sua desvantagem reside no facto de sua 

interpretação teórica ser menos rigorosa.  

O método estatístico mais empregado é a aplicação do filtro Hodrick-Prescott (HP), que suaviza a 

série histórica do PIB, ao selecionar para cada período o PIB potencial Yt
*
 que minimiza a soma:  

 

Onde Yt
*

 indica o PIB potencial no período t correspondente e Yt o PIB real, com as variáveis 

expressadas em logaritmos. A interpretação dessa fórmula é que o filtro HP seleciona a sequência 

do PIB potencial que minimiza o quadrado do hiato do produto (primeiro termo da soma), com uma 

restrição adicional sobre a variação do crescimento do produto potencial ponderada por um fator 

λ.
33

 Diversos valores de λ são empregados na literatura. Neste estudo, no que os dados estão em 

frequência anual, escolhemos usar um valor de λ=100, empregado por Backus and Kehoe 1992.
34

 A 

exploração dos resultados para valores de λ alternativos, por exemplo λ=6,25 como recomendam 

Ravn and Uhligh 2002 produze diferencias menores entre o PIB potencial e o PIB efetivo, mas não 

modifica a interpretação qualitativa dos resultados. 

Como comentado anteriormente, a falta de dados laborais de qualidade e em frequência anual limita 

este estudo da capacidade produtiva da Guiné-Bissau a estimar o PIB potencial usando métodos 

estatísticos.  

O hiato do produto. 

Uma vez estimado o PIB potencial, o hiato do produto (ou gap) em cada período t é estimado como 

desvio do PIB efetivo Yt em relação ao PIB potencial Yt
*
, e tipicamente expressado em percentagem 

do PIB potencial, usando a fórmula  

                                                             
33

 No limite, para o valor de λ=0 o PIB potencial coincide com o PIB efetivo.  

34
 Este é também o valor por defeito para as séries em frequência anual no software empregado para o estudo (Eviews).  
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Na seguinte seção usaremos estes conceitos e definições para analisar a capacidade produtiva e os 

desvios de curto prazo em relação a esta variável durante o passado recente da Guiné-Bissau.  

 

III. A capacidade produtiva da Guiné-Bissau 
 

A evolução económica da Guiné-Bissau nas últimas décadas tem estado forte e negativamente 

influenciada pela instabilidade política, os golpes de estado e o conflito de 1998. Naturalmente, 

estes acontecimentos afetam tanto o PIB efetivo como o potencial, ao diminuir tragicamente a 

confiança dos inversores e destruir os ganhos realizados no estabelecimento de estruturas e 

instituições estatais funcionais que podem garantir a oferta de bens públicos, como a saúde e a 

educação de qualidade, pilares básicos para o desenvolvimento.  

O PIB potencial é estimado filtrando a série do PIB real (com base em 2005) com um filtro 

Hodrick-Prescott com λ=100. Os resultados mostram-se na figura 4.  

 

Figura 4: evolução do PIB real e PIB potencial, 1997-2017 

 
Fonte: PIB, Contas Nacionais (1997-2016), com dados definitivos até 2015, dados preliminares 

para 2016, e estimações dos autores usando o modelo Tchintchor para 2017. PIB potencial, filtro 

HP com (λ=100). 

 

A figura 5, mostra a estimação do hiato do produto como percentagem do PIB potencial, permite 

apreciar melhor as divergências entre esta variável e o PIB efetivo.  
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Figura 5: hiato do produto em % do PIB potencial, 1997-2017. 

 
Fonte: PIB, Contas Nacionais (1997-2016), com dados definitivos até 2015, dados preliminares 

para 2016, e estimações dos autores usando o modelo Tchintchor para 2017. PIB potencial, filtro 

HP com (λ=100). 

 

No contexto da historia recente do país, contar só com dados de PIB para o período 1997-2017,
35

 

implica um problema importante na hora de estimar o PIB potencial econometricamente: ao ser a 

observação para 2017 tão elevada e a primeira da série, aplicando o filtro parece fazer ver que esta 

observação estava acima do PIB potencial do país. É de esperar que o PIB potencial no período 

prévio fosse superior ao valor desta estimação para 1997, e que a guerra civil, ademais da tragedia 

humanitária criada, fizera decrescer o PIB potencial, ao destruir significativamente fatores de 

produção, como o capital humano e social, o capital e a tecnologia.  

Outro facto curioso é que nestes últimos anos, sempre segundo a nossa estimação, o PIB observado 

está significativamente acima do PIB potencial, mas não observamos pressões inflacionárias. Dois 

fatores alternativos, mas não excludentes podem explicar em certa medida este fenómeno:  

a) Talvez a economia esteja tipicamente a funcionar muito abaixo da sua capacidade produtiva, 

devido a fatores como a instabilidade política, o que poderia implicar que a nossa estimação 

está a infra valorar o verdadeiro PIB potencial.  

b) Baixos preços do petróleo contribuem para manter uma inflação controlada neste período, 

ainda com um crescimento do PIB real elevado.   

                                                             
35

 Os dados procedem das Contas Nacionais oficiais da Guiné-Bissau, sendo definitivos até 2015, preliminares para 2016 

e estimados pelos autores para 2017. 

-10% 

-5% 

0% 

5% 

10% 



111 
 

Os principais resultados do estudo e as suas implicações para a política económica do país são 

portanto:  

1. Uma importante falta de dados, em particular de estatísticas laborais de qualidade dificulta 

um estudo mais sofisticado e de maior qualidade. Necessidade de melhorar os dados 

disponíveis nesse campo.  

2. Elevada vulnerabilidade da economia da Guiné aos choques económicos, que no futuro 

recente chegaram até a fazer decrescer significativamente o PIB potencial do país (conflito 

civil).  

3. Existência de um momento atual particularmente favorável, com taxas de crescimento do 

PIB nominal elevadas, causadas em grande parte pela melhoria dos termos de troca do país, 

que se traduzem em um elevado crescimento do PIB real ao não estar acompanhadas de uma 

inflação elevada. Esta situação proporciona uma utilidade para investimentos e despesas em 

fatores produtivos, como capital (infraestruturas e maquinaria) ou capital humano (educação 

e saúde), que permitam expandir o PIB potencial do país, ou a sua capacidade de longo 

prazo. 

Conclusão. 

Este trabalho faz uma simples exploração da capacidade produtiva da Guiné-Bissau no período 

recente, em particular entre os anos 1997 e 2017.  

As principais conclusões do estudo são que a economia do país é altamente vulnerável aos choques 

exógenos, e em particular a instabilidade política e aos preços internacionais do petróleo e o caju, 

assim como ao clima, dada a natureza principalmente primária do seu setor produtivo. Esta 

vulnerabilidade implica que o próprio PIB potencial de longo prazo chega a ser afetada pelos 

choques e políticas internas.  

É fundamental, portanto, que as políticas do governo se orientem para os investimentos e medidas 

que permitam a acumulação de fatores de produção, em particular, capital humano e capital físico, 

assim como trabalhar para o estabelecimento da estabilidade política.  
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Anexo 

 

A1. A produção económica e a capacidade produtiva 

Em economia, produtividade é a capacidade dos fatores de produção para criar produto. É comum 

utilizar a expressão "produtividade", associada à produtividade do trabalho, ou seja, a quantidade de 

produto que se obtêm, utilizando uma unidade de fator trabalho. No entanto para calcular a 

produtividade temos de ter em conta não só o trabalho, mas sim todos os fatores de produção.  

Economicamente, a produção é a atividade da combinação dos fatores de produção que têm como 

finalidade satisfazer as necessidades do ser humano. 

PIB representa indicador mais utilizado nas contas nacionais, e é por definição o resultado final da 

atividade económica dos residentes num determinado território e num certo espaço de tempo. 

Quando se polia a pedra a fim de transformá-la em um utensílio mais eficaz, o homem pré-histórico 

estava executando uma atividade de produção. Nesse primeiro estágio, as ferramentas e os 

utensílios eram utilizados exclusivamente por quem os produzia, ou seja, o comércio era 

inexistente, mesmo que de troca ou escambo.  

A produção é um processo de criação de valores. Geralmente o termo produção e economia estão 

interligados. Problemas comuns em diferentes tipos de sistemas económicos incluem: quais bens 

produzir e em que quantidades (consumo ou investimento, bens privados ou bens públicos, etc.) 

como produzi-los (energia nuclear ou carvão, quais e que tipos de máquinas, quem trabalha a terra e 

quem ensina, etc.) ou para quem produzi-los, refletindo a distribuição de rendimento e da produção. 

O conceito da capacidade produtiva exprime a capacidade da oferta (produção) numa economia, ou 

seja, num território económico durante um determinado período de tempo. Podemos considerar a 

capacidade produtiva ligada a produção doméstica (oferta interna) associada ao PIB. Enquanto 

existe a capacidade produtiva derivada de fator externo, ou seja, a importação (oferta externa)   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatores_de_produ%C3%A7%C3%A3o
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