
 

 

 

 

 

 

 

 Institutions and Individual Behavior: 

The Influence of Traditional Authority on Voting Behavior in Mozambique. 

João Morgado 

Na maioria dos países Africanos as elites locais, também conhecidas como Autoridades 

Tradicionais, ainda conservam um poder significativo sobre as comunidades rurais. Em 

particular, estas autoridades têm presumivelmente uma influência considerável sobre 

os resultados eleitorais destas povoações. 

O estudo que este texto procura sumariar e busca quantificar esta influência. Para isso, 

faz uso de uma base de dados recolhida através de uma experiência de campo 

conduzida durante as eleições Moçambicanas de 2009 em 161 localidades para o 

estudo Aker, Collier e Vicente (2011). 

Os resultados obtidos indicam que a afluência às urnas e a votação do partido 

incumbente, Frelimo, tendem a aumentar com o poder dos Lideres Tradicionais 

medido através de um conjunto abrangente de indicadores. 

 

2008 Portuguese Tobacco Law: What are the effects of the Smoking rates? 

Mariana Gameiro 

In 2008, Portugal, just as every European country had done or eventually did, 

prohibited smoking inside public places, even though that ban was not a total one, like 

in Ireland. Generally, this Law also increased minimum age to buy tobacco products 

from 16 to 18 years old; regulated substances in the cigarettes and prohibited selling in 

certain places. 

What we aimed at understanding with this study was whether the Law had any effect 

on the behaviour of individuals, specifically on their probability of being smokers. 

In order to do so, we looked at the 4th National Health Survey, which was collected in 

2005 and contains roughly 40,000 individuals. We then constructed a model that very 
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simply shapes the behaviour of those individuals. Finally, we conducted an online 

survey to 1802 people between October and November 2012. The reason we want to 

compare two sets of individuals is because we want to study their behaviour before 

and after the implementation of the Law and capture the differences. 

How? We take the model and apply it to the group of people collected in 2012. We 

then check whether the individuals are behaving in the same manner as they were in 

2005. This process is basically asking: If there was a time machine and this group of 

people would be born seven years earlier, would they be smokers? If this people 

would behave like in 2005, would they be smokers? 

The conclusion of this analysis is that, of the 1802 people interview in 2012, 131 of 

them are smokers but should not be smoking! Contrarily to what we were expecting, 

we could not find any evidence that the Law decreased the rate of smokers. What we 

have found, however, was that there is a group of people who changed their 

behaviour and started to smoke. So now we have to move away from the original 

question and try to explore who these “new” smokers are. 

When we compare them to the overall sample, what we conclude is that they are 

younger students (20 years old on average), who smoke less than 10 cigarettes a day 

and start to smoke at 18 years old, latter then usual. Even though it was not the 

original intention of this research, we have bumped into evidence that young adult 

smoking increased between 2005 and 2012.  

And now we have to ask ourselves: Why? Why is young adult smoking increasing?  

In the literature we could find some clues, that we can only be lightly explore, since 

our data does not allow us to do much more.  

One possible reason is the fact that female smokers have been increasing, driving the 

general cohort of young adult smokers up. But is that true? We do not know. Some 

studies found that, in Portugal, female smoking rates have been underestimated and, 

if that is in fact true, female smokers might actually be decreasing. What about social 

smokers, people who smoke mainly in social occasions? In fact, social smokers 

increased from 4% in 2005 to 16% in 2012 (according to our survey). Social smoking is, 

in some cases, a stage of smoking initiation – if social smokers increase, smokers will 

consequently increase. Marketing efforts, adolescent smoking, peer pressure… Many 

are the drivers that might be behind higher young adult smoking rates.  

In order to understand whether we must really pay attention to the apparent increase 

in young adult smokers, we first need to be sure that it is actually happening. Then, try 

to recognize the drivers of such an increase and finally take the right actions to stop it.  

 
 
 
 
 
 
 



 Utilities and Regulation: 
 

Hospital Costs and Random Demand 
 

Francisco Cluny 
 

No âmbito do estudo da Economia da Saúde, é necessário ter em conta que o 

pensamento económico e de mercado usual, pode não se verificar. A procura de saúde 

e respectivos serviços é, com toda a certeza, um dos melhores exemplos das 

peculiaridades existentes deste sector. O nível de procura depende directamente do 

quanto é oferecido. Esta oferta é, por sua vez, estabelecida de acordo com a função 

produção de saúde existente. A isto acresce uma procura caracterizada por ser em 

parte aleatória, imprevisível ou não expectável. 

Os hospitais não são excepção na existência destas diferentes dinâmicas entre a 

procura e a oferta...! Uma grande fatia da procura aleatória com que se deparam os 

hospitais diz respeito à procura de serviços de urgência. De facto, o número de 

admissões de cariz urgente sofre flutuações ao longo do ano, podendo diferir em 

grande escala de um mês para o outro (ex: na presença de um surto de gripe, a 

procura aumenta muito relativamente aos meses anteriores), levando a que, mesmo 

na presença de estimativas muito boas, tais flutuações sejam em parte imprevisíveis. 

Este trabalho tem como principal objectivo medir o impacto que a variável – procura 

aleatória de serviços de urgência – pode ter, ou não, nos custos hospitalares. 

A construção de uma função custo para os hospitais deve, então, ter o cenário de 

aleatoriedade em conta, pois só assim será possível dar resposta de forma efectiva a 

esta questão e decidir quais as políticas que deverão ser aplicadas. São três os 

métodos de estimação aplicados: Pooled OLS, Fixed-effects and Stochastic Frontier 

Analysis. 

O principal contributo desta tese, reside no facto de, serem consideradas irrelevantes 

as flutuações na procura de serviços de urgência, na estrutura de custos hospitalares. 

Salientaremos, ainda, a elevada importância que o número de consultas externas tem 

na constituição desta mesma função-custo. Calculando a eficiência-custo para os 

hospitais Portugueses, estes demonstraram estar a uma curta distância da sua 

fronteira de custo (ineficiência igual a zero). Este último método de estimação revela-

nos ainda que 58% da referida distância se deve a ineficiências dentro de cada 

hospital, sendo os outros 42% resultantes de choques exógenos comuns a todos os 

hospitais. 

 

 

 

 



Social Tariffs for Water and Waste Services in Mainland Portugal 

Inês Gonçalves 

O projeto propõe uma quantificação do efeito da aplicação de tarifas sociais, i.e., 

reduzidas, a utilizadores domésticos dos serviços municipais de água e saneamento. O 

valor do subsídio implícito nestas reduções de preço é calculado tendo em conta o 

panorama tarifário em vigor a 31 de Dezembro de 2011 e para um cenário hipotético 

onde todos os operadores seguem a Recomendação Tarifária do regulador: a Entidade 

Reguladora dos Serviços das Águas e dos Resíduos. Esta é uma primeira abordagem à 

quantificação do impacto da aplicação de esquemas de preço especiais a nível 

municipal em Portugal Continental. Os resultados sugerem uma discrepância 

significativa entre o número de beneficiários atual e o número de potenciais clientes 

abrangidos de acordo com os critérios de elegibilidade utilizados. De facto, a aplicação 

rigorosa da Recomendação traduzir-se-ia num aumento expressivo do valor total do 

subsídio, no limite obrigando os consumidores não abrangidos a triplicar o valor a 

pagar por estes serviços, dado o pressuposto de proveitos constantes para os 

operadores. 

 
 

 Public Policy: 
 

Institutions and Firm Formation: an Empirical Analysis of Portuguese Municipalities 
 

Simão Arouca 
   

Ao promover a inovação e elevar o patamar competitivo, um elevado nível de criação 

de empresas pode ser visto como um pré-requisito para o desenvolvimento 

económico. Em consequência, fomentar o empreendedorismo é do superior interesse 

dos decisores políticos municipais. Os dados portugueses relativos à desigual 

distribuição geográfica do número de start-ups, observada no período 2003-2009, 

corroboram tal perspectiva ao sugerir que certos atributos regionais influenciam a 

escolha dos investidores no que toca à localização. Enquanto algumas características, 

como as dinâmicas de aglomeração e procura de mercado, resultam de um processo 

de crescimento cumulativo dificilmente replicável pelos governos locais, existem 

domínios onde a acção das instituições municipais supera quaisquer medidas nacionais 

standard para a promoção de novas empresas. 

A contribuição original desta tese jaz na identificação dos meios através dos quais 

as autarquias influenciam o volume de start-ups. A partir da estimação de um modelo 

binomial negativo de efeitos fixos que controla para variadas especificidades locais, 

dois efeitos claramente se destacam: quer uma boa gestão financeira dos recursos 

camarários, aqui tomada como sinalizadora de qualidade institucional, quer o aumento 

da superfície territorial oficialmente alocada para uso industrial, assumida como proxy 



para a constituição de novas áreas de localização empresarial, exercem um impacto 

positivo e significante. Este resultado também foi verificado para os casos de um 

quadro de licenciamento menos moroso, quando confinando a amostra apenas ao 

sector manufactureiro, e de um maior acesso a fundos estruturais europeus, se a 

análise for restringida a financiamento regional e de coesão ao abrigo do QREN (2008-

2009). Contrariamente, o posicionamento ideológico do partido ou coligação à frente 

da governação local aparenta ser irrelevante.        

 

A Green future for European Electricity? Energy Sources, Polcies and Further 

Determinants of the Household Price of Electricity 

Michael Themann 

Há um controverso debate na Europa sobre a transformação dos mercados da 

eletricidade para fontes renováveis e como este processo afecta os preços e a 

eficiência destes mesmos mercados. Esta tese tem como objectivo contribuir para este 

debate, sendo a primeira análise econométrica em painel com varias fontes de 

eletricidade, mostrando como diferentes políticas mudam o preço da eletricidade. 

Baseado numa amostra de 29 países europeus (incluindo os EU-27 e mais dois),nos 

quais a eletricidade é produzida por fontes: combustíveis, gás natural, energia hídrica e 

energia eólica, conclui-se que as energias renováveis tiveram um impacto na 

diminuição dos preços para o período de 1991-2007. Pelo contrário, no período de 

2004-2007, as fontes renováveis tiverem um impacto de aumento do preço. Tal poder-

se-á relacionar com crescimento rápido dessas mesmas fontes. Os resultados obtidos 

também indicam que tanto tarifas feed-in, bem como reformas regulatórias e ainda o 

Regime Comunitário de Licenças de Emissão da UE têm papéis importantes neste 

comportamento. Entretanto, esses efeitos dependem das carateristicas específicas dos 

países, sublinhando a importância do desenho e implementação de uma política.  

 


