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Resumo 

A Diretiva Serviços constitui uma das principais reformas levadas a cabo no âmbito do mercado 

interno europeu na última década. A sua adoção teve como principal objetivo o reforço dos 

princípios da liberdade de estabelecimento e da liberdade de circulação de serviços contribuindo 

para a redução dos níveis de restritividade regulamentar no setor. 

Utilizando dados do indicador de Product Market Regulation, da OCDE, referentes ao setor das 

profissões regulamentadas, procedemos a uma avaliação empírica do impacto da Diretiva 

Serviços nos níveis de restritividade observados. Ainda no contexto das profissões 

regulamentadas verificamos de que forma é que os níveis de regulamentação do setor 

influenciam o comportamento dos markups no período de 1998 a 2012. 

Os resultados obtidos apontam para que a Diretiva Serviços possa ter tido um impacto não 

negligenciável na redução dos níveis de restritividade do setor das profissões regulamentadas e 

para a existência de uma relação positiva e estatisticamente significativa, entre o nível de 

regulamentação e os valores de markup que parecem ter diminuído como consequência da 

Diretiva. 

Palavras-chave: Diretiva Serviços, Profissões Regulamentadas, Product Market Regulation, 

Markups. 
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1 – Introdução 

O setor dos serviços apresenta um papel preponderante nas economias europeias, sendo 

responsável por cerca de dois terços do produto e do emprego. Por outro lado, tem vindo a ficar 

amplamente demonstrado que o bom desempenho do setor dos serviços constitui um fator 

crítico para a competitividade (face ao seu papel de “inputs” para os restantes setores da 

economia e de facilitadores das exportações) e para o crescimento económico. Contudo, as 

evidências têm vindo a demonstrar que, na Europa, o setor está longe de atingir o seu máximo 

potencial. De forma particular o setor dos serviços nos Estados Unidos cresceu a um ritmo 

superior ao europeu (cerca de 30 % a mais), sendo que o seu contributo para o crescimento do 

produto é proporcionalmente superior (cerca de 85% da taxa de crescimento do produto nos 

Estados Unidos é devida ao setor dos serviços). Diversas explicações têm sido dadas no sentido 

de justificar a performance menos conseguida do setor dos serviços na Europa, incluindo o 

menor nível de inovação, taxas inferiores na adoção de tecnologias, e de forma particular, os 

excessivos níveis de restritividade e heterogeneidade regulamentar. A adoção da Diretiva 

Serviços (DS), em 12 de dezembro de 2006, constituiu um importante passo no sentido da 

criação de um verdadeiro mercado interno de serviços, tendo, desde então, vindo a contribuir 

para a remoção de barreiras regulamentares inibidoras do comércio transfronteiriço, do 

investimento e da própria produção nacional de serviços. 

O setor dos serviços é composto por um conjunto heterogéneo de atividades, que apresentam 

níveis diferenciados de intensidade regulamentar. O setor das profissões regulamentadas 

encontra-se entre os mais fortemente regulados pela atuação dos Estados, seja através da 

imposição de limites de acesso ao mercado, seja através da imposição de regras que 

condicionam a atuação dos profissionais. A regulamentação do setor manifesta-se, amiúde, 

através da imposição de restrições sobre o número de profissionais a atuar no mercado, os 

preços praticados, a forma legal das sociedades de profissionais, o recurso à publicidade, ou 
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mesmo através da concessão de direitos de exclusividade para o exercício de determinadas 

atividades. 

A DS veio colocar em causa a imposição de um conjunto de restrições com que o setor das 

profissões regulamentadas se encontra confrontado, destacando-se, neste âmbito, aquelas que se 

relacionam com o acesso e o exercício das atividades. Este trabalho tem então como objetivo, 

analisar em que medida é que as reformas introduzidas pela DS contribuíram para a redução dos 

níveis de regulamentação no setor e de que forma é que esta se manifestou na evolução dos 

preços acima dos custos marginais praticados (markups do setor). A ideia subjacente a esta 

análise assenta na premissa de que as reformas introduzidas pela DS terão contribuído para o 

aumento da concorrência neste mercado. Por sua vez, será de esperar que a abertura do setor 

possa ter conduzido a uma redução de preços, alinhando-os com os custos marginais. 

O processo de avaliação empírica do impacto da DS no setor das profissões regulamentadas foi 

conduzido em duas fases distintas. Numa primeira fase da investigação, verificamos em que 

medida é que as alterações introduzidas afetaram o desempenho do indicador de Product 

Market Regulation (PMR) do setor num conjunto de países abrangidos por esta reforma. Numa 

segunda fase, os dados do PMR setorial são utilizados para analisar o efeito do nível de 

regulamentação no comportamento dos markups. 

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. No capítulo 2, procedemos à revisão da 

literatura com especial enfoque na contextualização da DS no âmbito do mercado interno de 

serviços, nos contributos teóricos e empíricos relacionados com os efeitos da regulamentação no 

desempenho dos setores e dos países e na avaliação empírica dos impactos económicos da DS. 

O capítulo 3, fornece uma visão geral sobre os dados utilizados na análise, a metodologia 

econométrica empregue e os resultados obtidos. O capítulo 4 conclui. 
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2 – Revisão de Literatura 

2.1 – Diretiva Serviços no Contexto do Mercado Interno de Serviços 

No início da década de 2000 a UE identificava o dinamismo do mercado interno como um fator 

determinante para assegurar o crescimento económico no espaço europeu. Não obstante este 

facto, a experiência recolhida ao longo de quase uma década de funcionamento do mercado 

interno pôs em evidência a existência de um forte desfasamento entre a performance do 

mercado de bens e do mercado de serviços. Se por um lado, a ideia de que o mercado interno de 

bens apresentava um bom desempenho estava firmemente consolidada, por outro, reconhecia-se 

uma forte divergência entre a visão de um mercado interno de serviços funcional e a realidade 

prevalecente no setor (Comissão Europeia, 2002). De facto e ainda que os princípios referentes 

à liberdade de estabelecimento e à liberdade de prestação de serviços
1
 estivessem, desde há 

muito, consagrados pelos Tratados e pela jurisprudência europeia, tornava-se clara a existência 

de um conjunto de dificuldades. Esta realidade mostrava-se particularmente evidente para as 

empresas de pequena e média dimensão, dadas as dificuldades destas em acederem a novos 

mercados dentro do espaço europeu.  

A DS
 2

 surge como a principal resposta da Comissão Europeia para enfrentar as deficiências 

encontradas no funcionamento do mercado interno de serviços. Sustentada na densificação de 

princípios já consagrados pelo direito da UE, a DS é adotada a 12 de dezembro de 2006
3
 

aplicando-se de forma horizontal aos serviços prestados mediante contrapartida económica. 

Ainda que a DS apresente uma natureza transversal, diversas tipologias de serviços foram 

excluídos do seu âmbito de aplicação, nomeadamente, os serviços de natureza não mercantil de 

                                                      
1
 A liberdade de estabelecimento e a liberdade de prestação de serviços encontram-se consagradas nos 

Artigos 49.º (ex artigo 43.º do TCE) e 56.º (ex artigo 49.º do TCE) do Tratado de Funcionamento da 

União Europeia. 

2
 Diretiva 2006/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos 

serviços no mercado interno. 

3
 A data limite para a sua transposição foi estabelecida para 28 de dezembro de 2009. 
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interesse geral prestados pelo Estado, os serviços financeiros, as telecomunicações, a energia, os 

transportes, certos serviços sociais e as atividades relacionadas com o jogo. Não obstante o 

conjunto de exclusões, o âmbito de aplicação da DS, abrangia, à data, um conjunto de setores 

equivalentes a cerca de 40% do produto interno bruto da UE (Breuss e Badinger, 2006).  

2.2 – Liberdade de Estabelecimento e Liberdade de Circulação de Serviços 

A DS encontra-se estruturada em torno de dois princípios fundamentais, nomeadamente, a 

liberdade de estabelecimento dos prestadores de serviços e a liberdade de circulação de serviços. 

No que toca à liberdade de estabelecimento, a DS tinha como objetivo promover a remoção de 

barreiras que obstaculizam o acesso das empresas europeias aos diversos mercados nacionais de 

serviços, dentro do espaço comunitário. Este objetivo é materializado através de um conjunto de 

medidas destinadas à simplificação de procedimentos e à limitação, ou mesmo proibição, de 

diversos requisitos regulamentares. Neste sentido, o Capítulo II da DS definiu um conjunto de 

elementos relacionados com a simplificação administrativa, nomeadamente com o 

estabelecimento de balcões únicos (points of single contact) de forma a que os prestadores de 

serviços pudessem cumprir um conjunto de formalidades de maneira centralizada, 

preferencialmente, por via eletrónica. Por outro lado, a secção 1 do Capítulo III da DS 

estabeleceu um conjunto de regras a que os procedimentos de autorização nacionais deviam 

obedecer. De forma particular, a DS determinou que este tipo de regulamentos teriam de ser 

relevantes e proporcionais, não podendo promover qualquer tipo de discriminação em razão da 

nacionalidade ou  local da sede (tratando-se de sociedades). Já a secção 2 do Capítulo III da DS 

determinou um conjunto de limitações à aplicação de regras restritivas da concorrência ao nível 

nacional, tais como sejam as restrições ao número de operadores no mercado, ou limitações de 

caráter territorial no acesso às atividades. 

Por outro lado e no que toca à livre circulação de serviços, a DS dispôs no sentido de impedir 

que os Estados-Membros (EM) impusessem barreiras à prestação de serviços por parte de 
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agentes económicos localizados noutros países da UE, desde que estes cumprissem os 

regulamentos do mercado de destino. Especificamente, os EM ficaram impedidos de 

condicionar a liberdade de prestação de serviços a um agente económico estabelecido noutro 

país da União Europeia através da imposição de requisitos como sejam a obrigatoriedade do 

prestador possuir um estabelecimento no próprio território. Ainda no que diz respeito ao 

princípio da livre circulação de serviços, a versão original da DS incluía o princípio do “país de 

origem“ o que aplicado à prestação de serviços significaria, por exemplo, que uma empresa que 

cumprisse os requisitos regulamentares de um EM poderia operar em qualquer um dos 

mercados da União. A cláusula do “país de origem” emergiu como uma das mais controversas, 

visto que a sua aplicação deixaria muitos setores fora do controlo dos governos nacionais. Foi 

de igual modo criticada pelo facto de poderem vir a vigorar, à data, num mesmo território, 25 

regimes regulamentares diferentes. Este princípio foi então substituído pela aplicação de uma 

lista não exaustiva de regras (como sejam as da não discriminação, da necessidade e da 

proporcionalidade) que devem ser levadas em linha de conta na imposição de qualquer requisito 

regulatório aos prestadores de serviços.  

2.3 – Profissões Regulamentadas e a Diretiva Serviços 

As profissões regulamentadas correspondem a um conjunto de atividades que requerem aos seus 

praticantes formação específica numa determinada área de conhecimento. São exemplos deste 

tipo de profissões (vulgarmente designadas de “profissões liberais”) os advogados, contabilistas, 

engenheiros, arquitetos e outros. O acesso a estas profissões assim como o exercício das 

mesmas encontram-se, amiúde, fortemente condicionados por ação do Estado, muitas vezes 

suportada na intervenção das associações públicas profissionais, através da aplicação de 

restrições ao número de profissionais a atuar no mercado, da regulação de preços praticados, da 

limitação na forma legal de constituição de sociedades comerciais e da atribuição de direitos 

exclusivos para a prática de determinados atos. 
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Um dos argumentos associado à necessidade de regulamentação neste setor prende-se com o 

nível de informação assimétrica existente entre o prestador do serviço e os seus destinatários. A 

verificação desta falha de mercado determina que os consumidores não se encontrem em 

posição de escrutinar a qualidade do serviço prestado, deixando-os numa situação de relativa 

fragilidade. A verificação desta circunstância poderia implicar que os profissionais pudessem ter 

incentivos a prestar um serviço de qualidade inferior mantendo, no entanto, o custo referente à 

prestação inalterado. A possível proliferação de serviços de menor qualidade poderia mesmo 

implicar a total exclusão dos serviços de maior qualidade do mercado.  

Ainda assim, não é totalmente evidente que introdução de regulamentação no setor possa, por si 

só, debelar o problema de informação assimétrica no mercado das profissões regulamentadas. 

Por outro lado, torna-se relativamente difícil encontrar o ponto de equilíbrio entre os benefícios 

resultantes de um maior nível de concorrência e um nível adequado de proteção dos 

consumidores. A este respeito Thum-Thysen e Canton (2015) argumentam que a imposição de 

regulamentação inadequada ou deficientemente implementada pode conduzir à criação de 

restrições que não só limitam a capacidade de escolha dos consumidores, como podem 

contribuir para a redução do número de profissionais a atuar no mercado. Por sua vez a 

limitação da concorrência no setor pode conduzir a uma alocação menos eficiente de recursos 

visto que as empresas mais ineficientes se encontram significativamente protegidas da 

concorrência. Os autores argumentam que a limitação da concorrência no setor das profissões 

regulamentadas pode contribuir para um aumento dos preços praticados visto colocar os 

prestadores serviços numa posição de domínio face ao mercado. 

Ainda que as profissões regulamentadas apresentem um conjunto de especificidades, que as 

distinguem do restante setor dos serviços, estas encontram-se contempladas pelo âmbito de 

aplicação da DS. Neste sentido, a aplicação da DS ao setor das profissões regulamentadas 

determinou a limitação de um conjunto de restrições de natureza regulamentar relacionadas com 

o acesso ao mercado e com o exercício das próprias atividades. No capítulo do acesso ao 
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mercado a DS proibiu a possibilidade de serem impostas restrições ao número de profissionais 

(ou empresas) estrangeiros a atuarem no mercado, limitou a imposição de restrições 

quantitativas baseados em critérios de avaliação de necessidade económica, e interditou a 

imposição de regras relacionadas com a necessidade de inscrição prévia dos prestadores de 

serviços em ordens profissionais locais por um período mínimo de tempo, como condição de 

acesso ao mercado. Já no que toca ao exercício das atividades, a DS veio restringir a 

possibilidade de se estabelecerem tarifas mínimas ou máximas que o prestador tem de respeitar, 

limitou a aplicação de requisitos relacionados com a obrigação do prestador se constituir de 

acordo com uma determinada forma jurídica, restringiu a imposição de limites ao exercício de 

atividades pluridisciplinares e aboliu todas as proibições absolutas referentes às comunicações 

comerciais por parte das profissões regulamentas. 

Na sequência da transposição da DS para os vários ordenamentos jurídicos nacionais, diversos 

EM têm vindo, gradualmente, a aliviar um conjunto de barreiras que condicionam o acesso e o 

exercício das profissões. No entanto e tal como é notado pela própria Comissão Europeia (2012) 

continuam a subsistir um conjunto de obstáculos demonstrando a necessidade de se proceder a 

reformas adicionais no setor. 

2.4 – Regulamentação no Setor dos Serviços e Performance Económica 

A DS constitui um instrumento de fortalecimento do mercado interno de serviços que se baseia 

no reforço dos princípios do livre acesso ao mercado e de livre prestação de serviços dos 

agentes económicos. A prossecução destes princípios encontra-se suportada na redução ou 

remoção de requisitos regulamentares que afetam, de forma indistinta, os diversos agentes 

económicos a operar no setor, sejam eles locais ou provenientes de outro EM. Neste sentido a 

DS funciona como um mecanismo destinado à redução do nível de restritividade regulamentar 

existente no setor dos serviços. Neste âmbito, tanto a teoria económica como as evidências 

empíricas têm vindo a comprovar os impactos da regulamentação setorial na performance 
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económica dos países, pondo muitas das vezes em evidência a necessidade de se levar a cabo 

um conjunto de reformas. Desta forma, tem vindo verificar-se que a redução dos níveis de 

restritividade que condicionam o acesso dos agentes ao mercado potenciam uma alocação mais 

eficiente de recursos, através do alinhamento dos preços aos custos marginais, contribuindo 

desta forma para a redução das rendas praticadas e para a limitação do número de empresas 

ineficientes a operar no mercado (Griffith e Harrison 2004). A este respeito Thum-Thysen e 

Canton (2015) evidenciam que a diminuição dos níveis de regulamentação se encontra 

associada a uma redução nos markups praticados, nomeadamente, por via do aumento da 

concorrência. De igual forma, a análise empírica tem vindo a comprovar que a entrada de novos 

operadores no mercado é um dos principais canais através dos quais a concorrência influencia o 

crescimento (Aghion et al. 2004).  

Especificamente para o setor dos serviços, um vasto conjunto de trabalhos empíricos tem vindo 

a analisar os efeitos da regulamentação na performance do setor, tendo encontrado evidências de 

que níveis elevados de restritividade se encontram associados a menores níveis de produção, 

investimento e emprego. Nicoletti e Scarpetta (2003) analisam a relação existente entre 

regulamentação e produtividade em 17 setores industriais e 6 setores de serviços num conjunto 

de países da OCDE, tendo encontrando uma forte relação entre as variáveis, nomeadamente, nos 

países mais distantes da fronteira tecnológica. Alesina et. al. (2005) demonstram que o processo 

de liberalização levado a cabo num conjunto de setores tradicionalmente pouco expostos à 

concorrência (transportes, comunicações e energia) teve um impacto positivo nos níveis de 

investimento dos mesmos.  Bertrand e Kramarz (2002) mostram que a existência de fortes 

condicionalismos no acesso ao mercado do comércio a retalho em França terá contribuído 

negativamente para a expansão dos níveis de emprego no setor.  

Outro elemento da maior importância é aquele que diz respeito à relação existente entre as 

atividades de serviços e outros setores situados a montante e a jusante na cadeia de criação de 

valor. Um vasto conjunto de literatura tem vindo a incidir sobre a relação existente entre o 
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processo de liberalização no sector dos serviços e a performance dos restantes setores da 

economia. Neste âmbito, Barone e Cingano (2011) mostram, para um conjunto de países da 

OCDE, que um menor nível de regulamentação terá produzido efeitos positivos, quer no valor 

acrescentado, quer na produtividade dos setores que utilizam serviços de forma mais intensa. 

Ainda a este respeito, Faini et. al. (2004) encontram evidências de que a diminuição da 

regulamentação no setor dos serviços se encontra associada a um aumento no ritmo de 

crescimento da produtividade e competitividade, quer do próprio setor, quer dos restantes 

setores da economia. Para a economia francesa Forlani (2010) encontra uma relação positiva e 

significativa entre o nível de concorrência existente no setor dos serviços e a produtividade dos 

setores manufatureiros. De igual forma, Arnold et. al. (2010) demostram que, para a economia 

checa, existe uma relação positiva entre as reformas encetadas no setor dos serviços e a 

performance das empresas manufatureiras locais. Já para a economia italiana Mocci et.al (2014) 

demonstram que as reformas de liberalização introduzidas no setor dos serviços tiveram um 

papel relevante no crescimento do valor acrescentado dos setores situados a jusante.  

A literatura tem de igual forma vindo a evidenciar a ligação existente entre o nível de 

restritividade regulamentar no setor dos serviços e a capacidade exportadora das economias. A 

este respeito Correa-López e Doménech (2014) mostram que as empresas de grande dimensão 

espanholas viram o seu volume de exportações aumentar em cerca de 49%, em resultado da 

redução dos níveis de restritividade regulamentar. No mesmo sentido, Allegra et. al. (2004) 

demonstram que a existência de problemas de concorrência  nos setores de bens e serviços 

intermédios se encontra associada ao aumento dos preços dos inputs das empresas que operam a 

jusante, diminuindo a capacidade destas em competir no mercado internacional. 

A produção de literatura relacionada com os impactos da regulamentação na performance 

económica do setor das profissões regulamentadas tem-se mostrado menos intensa devido, 

nomeadamente, a constrangimentos relacionados com a disponibilidade de dados. Ainda assim, 

as evidências empíricas apontam para um conjunto de resultados consistentes com os obtidos 
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nos restantes setores dos serviços. A este respeito Paterson et. al. (2007) encontram, para um 

conjunto de países da UE, evidências de uma forte correlação negativa entre o grau de 

regulamentação e os níveis de produtividade verificados nos setores de serviços jurídicos, de 

contabilidade, arquitetura e engenharia. Os resultados obtidos apontam ainda para que os níveis 

de rentabilidade média das atividades se encontrem correlacionados com o nível de 

regulamentação das atividades. De igual forma, Canton et. al. (2014) analisam os efeitos da 

regulamentação para um conjunto de tipologias profissionais  (jurídicas, contabilidade, 

arquitetura e engenharia) concluindo que um menor nível de restritividade no acesso e no 

exercício das atividades promove uma maior eficiência na alocação de recursos e uma redução 

nas rentabilidades acima da média dos setores. 

Ainda no âmbito das atividades profissionais, diversos estudos têm vindo a incidir sobre os 

outcomes de mercado resultantes dos requisitos de licenciamento de profissionais. A título de 

exemplo Kleiner e Krudle (2000) analisam os efeitos dos requisitos de licenciamento na 

qualidade dos serviços de medicina dentária, concluindo que o reforço dos mesmos não se terá 

traduzido num acréscimo de qualidade nos serviços prestados. Em simultâneo, a introdução de 

requisitos de licenciamento mais restritivos terá contribuído para o aumento dos preços 

praticados no setor. Os resultados obtidos por Kleiner e Krueger (2009), no que toca aos salários 

dos profissionais, vão no mesmo sentido, verificando-se que a existência de procedimentos de 

licenciamento nas atividades se encontra associado a salários mais elevados.  

2.5 – Avaliação do Impacto Económico da Diretiva Serviços 

A avaliação dos impactos económicos da DS tem vindo a dar lugar a um conjunto de estudos 

empíricos, que, genericamente, baseiam a sua estratégia empírica na identificação de um 

conjunto de obstáculos regulamentares à prestação de serviços e nos efeitos resultantes da sua 

eliminação por ação deste instrumento. 
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Um dos primeiros trabalhos empíricos realizados no âmbito da avaliação dos impactos 

económicos da Diretiva Serviços foi desenvolvido pela Copenhagen Economics (Copenhagen 

Economics, 2005). Do ponto de vista metodológico, este estudo encontra-se estruturado em três 

fases distintas, sendo que numa primeira fase os autores procedem à avaliação e quantificação 

das barreiras existentes à prestação de serviços no mercado interno através da construção de um 

indicador específico de restritividade (IMRIS - Internal Market Restrictiveness Index in 

Services). Numa segunda fase, o IMRIS é utilizado como variável independente na estimação 

dos efeitos do nível de restritividade na evolução dos preços praticados pelas empresas (rent-

creating barriers) e nos custos suportados (cost-creating barriers). Estes impactos são, 

seguidamente, convertidos em equivalentes tarifários, traduzindo a ideia de que as barreiras 

existentes à prestação de serviços produzem efeitos semelhantes à introdução de um imposto. 

Numa última fase as estimativas referentes à redução dos equivalentes tarifários, como resultado 

da aplicação da Diretiva, são utilizadas num modelo de equilíbrio geral de forma a simular os 

impactos para o total da economia. 

As conclusões do estudo apontam para que os benefícios da implementação da Diretiva 

pudessem estar principalmente associados à redução de custos, mais do que à própria redução 

de rendas em resultado do aumento da concorrência. As previsões apontam de igual forma para 

um aumento na produtividade, para níveis superiores de emprego, salários mais elevados e 

redução nos preços praticados. De forma particular, o estudo previa que os efeitos da Diretiva 

pudessem propiciar um aumento de 0,6% no produto da UE, assim como um aumento nos 

níveis de emprego em cerca de 0,3% (cerca de 600.000 postos de trabalho).  

Vários estudos realizados pelo CPB (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) 

analisaram os impactos da regulamentação na prestação transfronteiriça de serviços. A 

generalidade destes estudos foca-se em avaliar os impactos resultantes, não apenas no nível de 

regulamentação existente, mas também, no nível de heterogeneidade. Neste sentido Kox et.al 

(2004) estimam os efeitos da heterogeneidade regulamentar no comércio bilateral e no 
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investimento direto estrangeiro intracomunitário. Os efeitos da DS nas duas dimensões foram 

simulados levando em linha de conta a redução esperada no nível de heterogeneidade. Os 

resultados obtidos, utilizando uma amostra de 14 países da UE, apontavam para um aumento na 

comercialização de serviços na ordem dos 30 a 60% e para um aumento do investimento direto 

estrangeiro no setor na ordem dos 20 a 35%. No mesmo sentido Gellauf e Lejour (2006) assim 

como De Bruijn et.al. (2006) utilizam um modelo de equilíbrio geral destinado a traduzir os 

efeitos da redução de heterogeneidade regulamentar em resultados para o total da economia. 

Recorrendo para o efeito às estimativas mais conservadoras de Kox et.al. (2004), no que toca ao 

crescimento na comercialização de serviços, os autores estimaram um aumento no produto entre 

os 0,3 e os 0,7%. De igual forma De Bruijn et.al. (2006) procederam à estimação dos efeitos 

resultantes da remoção do princípio do “país de origem” da Diretiva. A não inclusão deste 

princípio traduzir-se-ia em níveis mais modestos de crescimento do produto, passando este a 

situar-se entre os 0,2 e os 0,4 %.  

Por outro lado Breuss e Badinger (2006) analisam os efeitos da Diretiva Serviços na 

produtividade e no nível concorrência (markups) do setor dos serviços e, de forma indireta, os 

consequentes efeitos no emprego e valor acrescentado. Os resultados obtidos pelos autores 

apontam para que o principal canal de transmissão de efeitos pudesse estar relacionado com o 

aumento da concorrência. De forma particular, as evidências recolhidas apontavam para que a 

introdução da DS pudesse contribuir para a redução dos markups do setor na União na ordem 

dos 3,75 %. 

Mais recentemente Monteagudo et.al. (2012) conduziram um estudo de avaliação dos impactos 

da DS baseado em dados resultantes da efetiva aplicação deste instrumento por parte dos 

diversos países da UE. Do ponto de vista metodológico o estudo é conduzido em quatro fases. 

Numa primeira fase os autores procedem à construção de um indicador de barreiras nos 

períodos pré e pós implementação da Diretiva para um conjunto selecionado de setores. Numa 

segunda fase são estimados os impactos intermédios resultantes da redução das barreiras 
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regulamentares através de dois canais de transmissão distintos. Para o canal transfronteiriço, os 

autores analisam os impactos no investimento direto estrangeiro, resultante da redução de 

restrições relacionadas com a liberdade de estabelecimento, assim como os impactos na 

transação transfronteiriça de serviços resultante da redução de restrições relacionadas com a 

liberdade de circulação. Já para o canal de transmissão doméstico, são calculados os impactos 

no nível de produtividade do fator trabalho resultantes da redução de barreiras ao 

estabelecimento de agentes económicos locais. Numa terceira fase de análise são calculados os 

efeitos totais na produtividade do fator trabalho resultantes dos dois canais de transmissão. Na 

quarta e última fase de avaliação, é utilizado um modelo de equilíbrio geral que traduz as 

alterações dos níveis de produtividade em efeitos para o total do produto. De forma particular, o 

estudo conclui, num cenário conservador, que os impactos da Diretiva se situariam nos 0,8% do 

PIB, variando significativamente entre os diversos EM (desde os 0,3% até aos 1,5% do PIB). 

Outra conclusão que resulta da análise efetuada remete para a importância do canal doméstico 

de transmissão de efeitos, mostrando-se este como principal responsável pelo crescimento 

estimado do produto. Por outro lado, e levando em linha de conta o nível de heterogeneidade 

verificado na redução de barreira por parte dos diversos EM, o estudo quantifica os impactos 

que se verificariam na eventualidade de se assistir a reduções adicionais nos obstáculos ainda 

existentes. Verificando-se esse cenário de redução mais ambicioso, os resultados apontam para 

ganhos adicionais de 1,6% do PIB, para além dos 0,8% obtidos no atual estado de 

implementação da Diretiva. Mesmo considerando um cenário de intermédio, os ganhos 

potenciais situar-se-iam nos 0,4% do PIB, valor este que acresceria aos referidos 0,8%. Este 

estudo promove ainda a avaliação e quantificação dos impactos económicos resultantes da 

implementação de medidas de simplificação administrativa como é o caso dos balcões únicos 

(points of sigle contact). Em média, os ganhos obtidos na implementação deste tipo de 

instrumentos atingiriam já os 0,13% do PIB, sendo de esperar impactos de 0,15% do PIB no 

médio prazo e 0,21% do PIB no longo prazo. 
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3 – Evidências Empíricas do Impacto da Diretiva Serviços no Setor das 

Profissões Regulamentadas 

Diversos estudos empíricos têm vindo a incidir sobre os efeitos da regulamentação na 

performance dos setores de atividade. Do ponto de vista metodológico muitos destes estudos 

recorrem a indicadores especificamente concebidos para transformar informação qualitativa, 

relacionada com o nível de regulação existente, em informação de natureza quantitativa. Por sua 

vez esta informação é utilizada na avaliação do impacto dos níveis de regulamentação num 

conjunto de variáveis de natureza económica
4
. Neste sentido um dos indicadores mais 

comumente utilizados pela literatura é o PMR da OCDE visto que este reúne informação 

comparável respeitante aos níveis de regulamentação de um conjunto alargado de países e 

setores.  

Neste trabalho faremos uso dos dados do indicador de PMR, para avaliar de que forma é que a 

aplicação da DS poderá ter influenciado os níveis de restritividades verificados no setor das 

profissões regulamentadas. Seguidamente esses mesmos dados serão utilizados para avaliar de 

que forma é que os níveis de regulamentação do setor influenciaram o comportamento dos 

markups. A estratégia de avaliação empírica subjacente assenta na ideia de que, a aplicação da 

DS ao setor das profissões regulamentadas deverá ter contribuído para uma redução dos níveis 

de restritividade existentes. Por sua vez, esta redução deverá ter tido como consequência o 

aumento dos níveis de concorrência, o que se terá traduzido numa diminuição da capacidade das 

empresas em praticarem preços substancialmente acima dos seus custos marginais. 

                                                      
4
 Veja-se a título de exemplo Alesina et. al. (2005), Barone e Cingano (2011), e mais recentemente Mocci 

et.al (2014).  
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3.1 – Os Dados 

3.1.1 – PMR - Indicador Regulamentação Setorial 

Os dados referentes ao nível de regulamentação no setor das profissões regulamentadas 

utilizados provêm da base de dados para os setores não industriais do indicador de PMR da 

OCDE e incluem informações acerca de 47 países, avaliados em quatro anos (1998, 2003, 2008 

e 2013), abrangendo quatro profissões regulamentadas (contabilidade, jurídicos, arquitetura e 

engenharia). O indicador de regulamentação é disponibilizado individualmente para cada uma 

das profissões e para o total das profissões, sendo medido numa escala de 0 a 6 (de menor a 

maior nível de restritividade). A Tabela 10 (Anexo II) sistematiza em detalhe a construção do 

indicador.  

O indicador de regulamentação é construído a partir de questionários efetuados aos diversos 

países e incide sobre duas dimensões distintas, nomeadamente, sobre acesso ao mercado (entry 

regulation) e sobre o exercício da atividade (conduct regulation). A dimensão de acesso agrega 

informações referentes à existência de direitos de exclusividade ou partilhados na prática de 

atividades, nos requisitos de educação necessários à prática das mesmas, na obrigatoriedade de 

inscrição numa ordem profissional e na existência de restrições quantitativas aplicadas ao 

número de profissionais no setor. Já a dimensão de exercício da atividade agrega informações 

referentes à regulação dos preços praticados pelos profissionais, à existência de restrições no 

recurso à publicidade e ao marketing, às limitações existentes na forma legal das empresas e na 

possibilidade de existirem formas de cooperação interprofissional.  

A construção do indicador de regulamentação das atividades profissionais envolve três fases 

distintas. Numa primeira fase, as questões associadas a cada uma das subdimensões 

identificadas de acesso e exercício são pontuadas de 0 a 6 de acordo com a escala estabelecida. 

Numa segunda fase estas pontuações são ponderadas e agregadas de forma a serem obtidos os 

valores intermédios de restritividade no acesso e no exercício da atividade profissional. O 
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indicador final da profissão resulta da média simples das pontuações obtidas nas dimensões 

intermédias de acesso e de exercício. A OCDE disponibiliza ainda um indicador geral de 

restritividade no setor das profissões regulamentadas para os diversos países alvo do 

questionário, sendo este o resultado da média simples das pontuações obtidas nas diversas 

profissões.  

A Figura 1 (Anexo I) traça a evolução do nível de regulamentação no setor das profissões 

regulamentadas medido através do indicador geral de regulamentação para os anos de 2003 e 

2013 representados, respetivamente, no eixo horizontal e no eixo vertical. Não obstante os 

diferentes níveis de intensidade de regulamentação, virtualmente todos os países amostrados se 

encontram abaixo da linha de 45 graus, indicando uma tendência generalizada de liberalização 

no setor. Neste capítulo são exceções a França a Hungria e a Noruega, visto em 2013 

apresentarem valores de regulamentação superiores aos verificados em 2003. Ainda no que diz 

respeito ao nível de intensidade de regulamentação é possível identificar três tipos distintos de 

países. Os países fortemente regulamentados (nos quais se incluem o Luxemburgo, a Polónia, a 

Hungria, a Grécia, a Áustria, a Alemanha, a Bélgica, a França a Espanha a República Checa e a 

Itália), os países medianamente regulados (nos quais se incluem a Islândia a Irlanda e a 

Holanda) e os países mais liberais (nos quais se incluem a Noruega, a Dinamarca, o Reino 

Unido a Finlândia e a Suécia).  

É ainda possível verificar que, no período, se assistiu a diferentes níveis de intensidade na 

implementação de reformas no setor das profissões regulamentadas por parte dos diversos 

países. A Figura 2 (Anexo I) apresenta o nível geral de regulamentação existente no ano 2003 

em confronto com a variação verificada no período compreendido entre 2003 e 2013. Desta 

forma é possível verificar que as reformas se concentraram, maioritariamente, nos países que 

em 2003 apresentavam níveis elevados e medianos de regulamentação. De entre estes destaca-se 

a performance conseguida pela Itália que, no período de 10 anos, reduziu o seu nível de 

regulamentação em cerca de 40%. Ainda neste âmbito, não será de estranhar que o ritmo de 
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implementação de reformas se tenha mostrado menos intenso nos países escandinavos, assim 

como no Reino Unido, visto que estes apresentavam, já em 2003, os mais baixos níveis de 

restritividade no setor. 

Do ponto de vistas das atividades profissionais, os serviços jurídicos foram aqueles que se 

mostraram mais fortemente regulamentados durante o período, por oposição aos serviços de 

engenharia que foram os que mostraram um maior nível de abertura (Tabela 3 do Anexo I). O 

nível médio de regulamentação diminuiu para todas as profissões, verificando-se de igual forma 

uma redução da heterogeneidade entre os países. Estes factos encontram explicação, sobretudo, 

pela redução dos níveis de regulamentação que se verificou nos países pertencentes ao percentil 

75 de regulamentação. 

A dimensão que mais contribuiu para a redução do nível geral de regulamentação no setor foi a 

respeitante às condições de exercício das atividades (Tabelas 4, 5, 6 e 7 do Anexo I). Os níveis 

médios de regulamentação de exercício mostram uma tendência decrescente em todas as 

profissões, ao longo de todo o período de 2003 a 2013, atingindo, de igual forma, valores 

consistentemente mais baixos quando comparados com os valores relacionados com a dimensão 

de acesso. 

3.1.2 – Markups no Setor das Profissões Regulamentadas 

O conceito de markup remete para o diferencial existente entre os preços de venda praticados 

para um determinado bem ou serviço e o custo incorrido na sua produção. O markup de um 

determinado setor será tão mais elevado quanto maior for a capacidade dos produtores 

praticarem preços acima dos seus custos marginais. Este indicador constitui um importante 

instrumento de aferição dos níveis de concorrência (Griffith e Harrison 2004), sendo a sua 

utilização preferível a outras medidas como seja, por exemplo, o índice de concentração de 

mercado de Herfindahl (Aghion et. al. 2002).  
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A medida de markup comumente referenciada pela literatura económica é o índice de Lerner (P-

Cm/P) que relaciona preços e custos marginais. A dificuldade com utilização deste índice 

relaciona-se com o facto dos custos marginais não poderem ser diretamente observáveis. Este 

facto determina a utilização de formas alternativas de medição sendo que a metodologia de 

estimação de markups proposta por Hall (1988) e posteriormente desenvolvida por Roeger 

(1995) é uma das mais frequentemente utilizadas pela literatura económica. A ideia subjacente a 

esta metodologia de estimação indireta de markups é a de que, na presença de um mercado que 

funcione em concorrência imperfeita, a quota de valor distribuída pelos fatores de produção é 

inferior à elasticidade do produto, uma vez que a indústria monopolística se apropria de uma 

renda, determinando desta forma que os fatores de produção se encontram remunerados abaixo 

da sua produtividade.   

A utilização desta metodologia para a aferição de markups no setor das profissões 

regulamentadas está para além do âmbito deste trabalho, tendo-se optado pela utilização de uma 

medida aproximada, o grau de transformação da produção, que relaciona  o Valor Acrescentado 

Bruto (VAB) com a produção medidos a preços correntes. Resulta que quanto mais este 

indicador se aproximar da unidade, maior é a incorporação de valor pelo que, maior será a 

margem praticada. Uma possível limitação à utilização deste indicador advém do facto do grau 

de transformação da produção poder sobrestimar o valor dos markups, nomeadamente na 

medida em que um maior valor pode resultar de um aumento da produtividade total dos fatores. 

Existem no entanto dois argumentos que fazem com que a utilização deste indicador como 

medida aproximada não seja mutio problemática. Por um lado, o período analisado é 

relativamente curto (1998 a 2012), pelo que a possibilidade de se terem verificado ganhos 

substanciais de produtividade no setor é relativamente pequena. Por outro lado, o setor das 

profissões regulamentadas é caraterizado pelo uso intensivo do fator trabalho, o que modera 

ainda mais a probabilidade desses ganhos serem suficientemente expressivos de forma a 

comprometer os resultados obtidos. 
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Para a construção do indicador aproximado de markup no setor das profissões regulamentadas 

foram utilizados os valores de VAB e produção obtidos a partir da base de dados do Eurostat 

dizendo estes respeito ao total das atividades da secção M (Professional, Scientific and 

Technical Activities - NACE REV. 2). Na Figura 3 (Anexo I) encontra-se representada a 

evolução do markup médio do setor das profissões regulamentadas para um conjunto 

selecionado países, no período compreendido entre os 1998 e 2012. O valor médio do markup 

em 1998 situava-se nos 0,553. Não obstante o crescimento verificado nos anos de 2000 e 2003 o 

indicador apresentou uma tendência decrescente até meados da década. Esta tendência foi 

interrompida a partir de 2007, onde o valor médio do markup se situou nos 0,519, tendo 

atingido, em 2010, os 0,534, valor, ainda assim, bastante abaixo daqueles que se verificavam no 

início da década de 2000.   

Analisando os resultados por país (Tabela 8 do Anexo I), verificamos que os valores dos 

markups se situaram, no período, entre um valor mínimo de 0,4 e um valor máximo de 0,66. O 

Reino Unido apresenta os maiores valores de markup, com um valor médio, no período, 

próximo dos 0,6, seguido de perto pela Alemanha com um valor médio de 0,59. Em contraste, a 

Bélgica apresenta o valor médio de markup mais baixo, de entre os países amostrados, situando-

se esse valor nos 0,45. Por outro lado, os valores de markup mostraram-se mais voláteis em 

países como a Dinamarca, a Alemanha e a Bélgica e mostrando-se mais estáveis na Holanda, 

França e na Finlândia. 

3.2 – Resultados Econométricos 

3.2.1 – Efeitos da Diretiva Serviços no PMR das Profissões Regulamentadas 

A estratégia de estimação dos efeitos da DS no indicador de PMR das profissões 

regulamentadas, nomeadamente nos países abrangidos por essa reforma, baseia-se no facto de 

existirem, como vimos, subdimensões do indicador, cujas pontuações não foram afetadas, 

servindo assim de controlo para as restantes. Este facto encontra-se detalhado na Tabela 11 
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(Anexo II), onde se procede à sistematização da relação existente entre o conteúdo normativo da 

DS e as subdimensões do PMR das profissões regulamentadas afetadas pela sua aplicação. 

Verifica-se que a aplicação da Diretiva terá tido impactos ao nível da limitação da imposição de 

quotas e forma legal das empresas, na liberalização do regime de preços praticados e na redução 

dos níveis de restritividade associados à utilização da publicidade e marketing e à cooperação 

inter-profissional. Por outro lado a Diretiva não terá tido qualquer tipo de impacto ao nível do 

número de atividades a serem exercidas de forma exclusiva por parte de determinados 

profissionais, dos requisitos de educação impostos e da obrigatoriedade de inscrição em ordens 

profissionais. 

Desta forma considere-se o modelo de regressão onde a variável PMRi,t representa a pontuação 

obtida pela subdimensão i no ano t e a variável DSi,t à qual é atribuído o valor de 1 caso a 

subdimensão i tenha sido afetada pela implementação da DS no ano t. Tomando como 

referência os anos de 2003 e 2013 (período pré implementação e período pós implementação) o 

modelo a estimar será: 

 

PMRi,t = β0 + δ0y2013 + β1DSi,t + ai + ui,t ; com t = 2003, 2013 

 

onde δ0y2013 toma o valor de 1 no ano 2013 e onde ai representa o conjunto de efeitos não 

observáveis que afetam cada uma das i subdimensões. Nos efeitos não observáveis encontram-

se incluídos elementos idiossincráticos associados às próprias dimensões alvo de medição, 

apresentando estas uma natureza constante ao longo do período. O facto dos efeitos não 

observados poderem estar sistematicamente relacionados com as reformas introduzidas pela 

Diretiva, faz com que a utilização das pontuações das i subdimensões medidas nos t anos possa 

produzir estimativas inconsistentes. Este constrangimento é ultrapassado pela utilização das 
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primeiras diferenças dos valores de pontuações obtidos. Como ai é constante ao longo do 

período passamos a ter: 

Δ PMR i = δ 0 + Δ β 1 DS i + Δµ i 

com: 

 Δ PMR i = PMR i,2013 – PMR i, 2003 e Δ DS i = DS i, 2013 visto que DS 2003 = 0.
5
  

Os resultados das estimativas de β 1 encontram-se sistematizados na Tabela 1.  

Tabela 1: Efeitos da Diretiva Serviços no PMR das profissões regulamentadas 

 

Considerando o total das profissões regulamentadas, a DS deverá ter contribuído, em média, 

para uma redução 0,44 pontos nos valores das pontuações obtidas pelas subdimensões do PMR 

que foram atingidas. O sentido do impacto é semelhante quando consideramos separadamente 

                                                      
5
 Para um maior nível de detalhe sobre as variáveis incluidas nas regressões dever-se-á consultar a Tabela 

9 do Anexo I. 

(1) (2) (3) (4) (5)

Δ PMR All Δ PMR Accounting Δ PMR Legal Δ PMR Architect Δ PMR Engineer

−0,438739***

(0,095502)

−0,646296***

(0,224544)

−0,485185**

(0,193881)

−0,500585**

(0,20782)

−0,136257

(0,127925)

R
2 0,028892  0,045060  0,030597 0,036655 0,006211

Observações 592 144 144 152 152

Estatística F 21,1051*** 8,284403*** 6,262435** 5,802036** 1,134513

Notas: ** Significativo a 5%, *** Significativo a 1%.

Δ DS Engineer

Δ DS Architect

Δ DS Legal

Δ DS Acounting

Δ DS All

As regressões utilizam como variável dependente o valor da variação das pontuações obtidas nas subdimensões do indicador 

de Product Market Regulation . Na regressão (1) foram utilizadas as variações das pontuações obtidas em todas as 

subdimensões para o conjunto das profissões regulamentadas. Nas regressões (2), (3), (4) e (5), apenas foram utilizadas as 

variações das pontuações obtidas em cada uma das subdimensões da atividade profissional em causa. Na regressão (1) foram 

utilizados dados referentes a AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT , LU, NL, PL, PT, SK, ES, SE e UK. Na equação 

(2) foram utilizados dados referentes a AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT , LU, NL, PL, SK, ES, SE e UK. Na 

equação 3 foram utilizados dados referentes a AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT , LU, NL, PL, PT, ES, SE e UK. 

Nas equações (4) e (5) forma utilizados dados referentes a AT, BE, CZ, DK, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT , LU, NL, PL, PT, 

SK, ES, SE e UK Os erros padrão apresentados são robustos.
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as diversas atividades, variando, no entanto, em termos de intensidade. Os efeitos são mais 

notados nos serviços de contabilidade, de arquitetura e nos serviços jurídicos com reduções de 

0,65, 0,50 e 0,49 pontos respetivamente, sendo menos evidentes nos serviços de engenharia 

onde o efeito não é significativo. Uma possível explicação para este fenómeno reside no facto 

dos serviços de engenharia terem apresentado, no período de 2003 a 2013, os níveis mais baixos 

de restritividade entre as profissões regulamentadas, limitando assim os efeitos da introdução de 

reformas adicionais com impacto nesta atividade. 

Em face dos valores e significância das estimativas obtidas, concluímos que a implementação da 

DS no espaço europeu teve um impacto não negligenciável na redução dos níveis de 

restritividade do setor das profissões regulamentadas. 

3.2.2 – Regulamentação e Markups no Setor das Profissões Regulamentadas 

Levando em linha de conta os resultados obtidos ao nível do impacto da DS no comportamento 

do indicador de PMR, nesta secção pretendemos avaliar de que forma é que níveis de 

regulamentação influenciaram a evolução dos markups setoriais em nove países da UE no 

período compreendido entre os anos de 1998 e 2012. A análise recorre à estimação de um 

modelo de efeitos fixos com a seguinte especificação de base: 

 

RGVAi,t = β1 + β2 PMRi,t + µi+ µt + εi,t com t = 1998, 2003, 2008  

onde: 

RGVAi,t designa o valor do markup setorial médio do país i, medido através do grau de 

transformação da produção do setor. Na construção da variável RGVA é levado em linha de 

conta o facto de que a introdução de medidas de liberalização num determinado setor deve 

produzir efeitos que se tornam mais evidentes nos anos seguintes à sua adoção. Os valores de 

RGVA correspondem, assim, ao valor médio das observações da variável em três períodos que 
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se iniciam nos anos para os quais os valores do indicador de PMR se encontram disponíveis. 

Desta forma foram definidos três períodos para a observação de RGVA, nomeadamente 1998-

2002, 2003-2007 e 2008-2012
6
.  

PMRi,t designa o valor do indicador de PMR para o total das profissões regulamentadas obtido 

pelo país i nos anos de 1998, 2003 e 2008.  

Finalmente as variáveis µi e µt designam um conjunto de efeitos fixos associados, 

respetivamente, a cada país i e a cada ano t. A inclusão destas variáveis tem como objetivo 

controlar a heterogeneidade não observada associada fixa, constante no espaço e no tempo. 

Os resultados da estimação efetuada encontram-se descritos na Tabela 2. 

Tabela 2: Impacto do PMR no markup das profissões regulamentadas 

 

 Para o setor das profissões regulamentadas, encontrámos evidências estatisticamente 

significativas que indicam a existência de uma relação positiva entre o nível de regulamentação, 

                                                      
6
 Dada a indisponibilidade de dados respeitantes ao valor acrescentado bruto e à produção para a 

totalidade dos países analisados, o último período conta apenas com as observações referentes a quatro 

anos. 

RVGA

Constante 0,443869***

(0,0213254)

PMR 0,042814***

(0,00828276)

δ 2003 −0,000699706

(0,00557684)

δ 2008 0,00349769

(0,0092822)

R
2

0,596613

Observações 27

Estatística F 38,9029***

Notas: *** Significativo a 1%

Países incluídos na regressão: AT, BE, DK, FI, FR, DE, IT , 

NL e UK. Variável dependente utilizada: RVGA. São 

utilizados auxiliares temporais referentes aos anos de 2003 e 

2008. Os erros padrão apresentados são robustos.
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medida pelo PMR, e o grau de transformação da produção em VAB. Mais concretamente 

verifica-se que um aumento de um ponto de PMR se encontra associado, em média, um 

crescimento de 0,043 pontos no rácio do VAB sobre o total da produção do setor. 

Recordando o facto de que na secção anterior foi possível estabelecer uma relação significativa 

entre a adoção da DS e a redução dos valores de regulamentação existentes, poder-se-á afirmar 

que esta deverá ter contribuído para mitigar o nível de markup praticado no setor das profissões 

regulamentadas. 

 

4 - Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo avaliar em que medida é que as reformas introduzidas pela DS 

no mercado interno de serviços europeu influenciaram os níveis de regulamentação no setor das 

profissões regulamentadas (contabilidade, jurídicos, arquitetura e engenharia) e de que forma é 

que estas se manifestaram no comportamento dos markups do setor. 

Os dados referentes ao indicador setorial de PMR de um conjunto de países europeus, 

abrangidos pela aplicação da DS, demonstram que, no período compreendido entre 2003 e 

2013, o conjunto de reformas introduzidas se traduziu numa redução generalizada dos níveis de 

regulamentação, destacando-se, neste sentido, a performance dos países que no início do 

período se mostravam como os mais restritivos. Do ponto de vista das atividades profissionais, 

assistiu-se durante o período a uma redução do nível médio de regulamentação assim como do 

nível de heterogeneidade verificada entre os diversos países. Ainda neste âmbito, os serviços 

jurídicos foram aqueles que se mostraram mais fortemente regulamentados, por oposição aos 

serviços de engenharia que foram os que mostraram um maior nível de abertura.  

A dimensão de PMR onde a redução do nível geral de regulamentação foi mais notada, é aquela 

diz respeito às condições de exercício das atividades profissionais, precisamente onde as 

reformas introduzidas pela DS mais se fizeram sentir. Os resultados econométricos demonstram 
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que a DS deverá ter contribuído, em média, para uma redução 0,44 pontos nos valores das 

pontuações obtidas nas subdimensões atingidas. Estes efeitos foram, ainda assim, mais notados 

nos serviços de contabilidade, de arquitetura e nos serviços jurídicos com reduções de 0,65, 0,5 

e 0,49 pontos respetivamente, não sendo significativos nos serviços de engenharia. 

Por outro lado a análise efetuada ao grau de transformação da produção, de nove países 

europeus, no período compreendido entre 1988 e 2012, permitiu encontrar evidências 

estatisticamente significativas da relação existente entre esse indicador aproximado de markup e 

o indicador de PMR. Mais concretamente verifica-se que um aumento de um ponto de PMR se 

encontra associado, em média, um crescimento de 0,043 pontos no rácio do de transformação do 

setor. Levando em linha de conta a relação encontrada entre adoção da DS e a redução dos 

valores de regulamentação existentes, concluímos que esse instrumento poderá ter contribuído 

positivamente para mitigar o crescimento dos markups no setor das profissões regulamentadas. 
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Anexo I 

Figura 1: PMR profissões regulamentadas 2003-2013 

 

 

Figura 2: PMR profissões regulamentadas 2003 versus variação PMR 

profissões regulamentadas 2003-2013 
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Tabela 3: Estatísticas descritivas do PMR das profissões regulamentadas  

 

 

Tabela 4: Estatísticas descritivas dos indicadores intermédios de acesso e exercício - Serviços de Contabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

Percentis

25 50 75

PMR Profissões regulamentadas

Todas as Profissões 19 2,2278 2,5208 1,04391 0,61 3,55 0,9583 2,5208 3,2135

Serviços de Contabilidade 19 2,5493 2,8125 0,82441 0,77 3,75 1,9375 2,8125 3,2292

Serviços Jurídicos 20 3,2052 3,5104 1,35192 0,38 5,1 2,1927 3,5104 4,1094

Serviços de Arquitetura 20 1,8437 2,2396 1,19851 0 3,42 0,7344 2,2396 2,8333

Serviços de Engenharia 20 1,4135 1,8646 1,35371 0 3,46 0 1,8646 2,6615

PMR Profissões regulamentadas

Todas as Profissões 21 2,1369 2,474 1,02179 0,55 3,55 1,0859 2,474 3,0495

Serviços de Contabilidade 21 2,4266 2,6042 0,83197 0,77 3,75 1,6875 2,6042 3,1146

Serviços Jurídicos 21 3,1161 3,4792 1,31744 0,56 5,1 2,0938 3,4792 4,0833

Serviços de Arquitetura 21 1,751 2,2083 1,25323 0 3,31 0,2917 2,2083 2,8333

Serviços de Engenharia 21 1,254 1,25 1,20251 0 3,27 0 1,25 2,4063

PMR Profissões regulamentadas

Todas as Profissões 21 2,0231 2,3438 0,93552 0,55 3,47 1,0755 2,3438 2,8151

Serviços de Contabilidade 21 2,3155 2,375 0,72197 0,96 3,4 1,7292 2,375 2,9479

Serviços Jurídicos 21 2,9623 3,2708 1,23091 0,56 4,83 2,0938 3,2708 3,8854

Serviços de Arquitetura 21 1,6518 1,9583 1,18644 0 3,35 0,2917 1,9583 2,6667

Serviços de Engenharia 21 1,1627 1,3333 1,12576 0 3,35 0 1,3333 1,9375

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados de Product Market Regulation  para o setor das profissões regulamentadas.

Notas:

1) Fazem parte dos países incluídos na amostra AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, ES, SE e UK.

2) PT não dispõe de dados para o total das profissões regulamentadas e para os serviços de contabilidade no de 2003.

3) EE não dispõe de dados referentes ao ano de 2003.

2013

Variável Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

2003

MédiaObservações

2008

Percentis

25 50 75

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Contabilidade 20 3,5667 3,7917 1,04113 1,54 5,63 2,7188 3,7917 4,2292

Indicador intermédio de conduta - Contabilidade 19 1,6268 1,88 1,05535 0 3,13 0,75 1,88 2,38

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Contabilidade 21 3,6567 4,0833 1,04963 1,54 5,63 2,5833 4,0833 4,2083

Indicador intermédio de conduta - Contabilidade 21 1,1981 1,13 0,86708 0 2,63 0,375 1,13 1,88

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Contabilidade 21 3,7262 4,0833 0,96785 1,92 5,67 3,0833 4,0833 4,1667

Indicador intermédio de conduta - Contabilidade 21 0,9062 0,75 0,7503 0 2,38 0 0,75 1,375

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados de Product Market Regulation  para o setor das profissões regulamentadas.

Notas:

1) Fazem parte dos países incluídos na amostra AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, ES, SE e UK.

2) PT não dispõe de dados para o indicador intermédio de exercício no ano 2003.

3) EE não dispõe de dados para os indicadores intermédios de acesso e de exercício no ano de 2003.

2013

Variável Observações Média Mediana

2003

2008

Desvio Padrão Mínimo Máximo
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Tabela 5: Estatísticas descritivas dos indicadores intermédios de acesso e exercício - Serviços Jurídicos 

 

 

Tabela 6: Estatísticas descritivas dos indicadores intermédios de acesso e exercício - Serviços de Arquitetura 

  

 

Tabela 7: Estatísticas descritivas dos indicadores intermédios de acesso e exercício - Serviços de Engenharia 

 

Percentis

25 50 75

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Jurídicos 20 3,7104 4,0625 1,68799 0 5,75 2,8542 4,0625 5,3125

Indicador intermédio de conduta - Jurídicos 20 2,7 2,75 1,22636 0,75 4,75 1,7188 2,75 3,5938

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Jurídicos 21 3,75 4,0833 1,63395 0 5,75 2,9167 4,0833 5,1667

Indicador intermédio de conduta - Jurídicos 21 2,4821 2,375 1,21468 0,75 4,75 1,375 2,375 3,625

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Jurídicos 21 3,7579 4,0833 1,64832 0 5,75 2,9167 4,0833 5,2292

Indicador intermédio de conduta - Jurídicos 21 2,1667 1,875 1,1841 0,75 4 1,1875 1,875 3,5625

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados de Product Market Regulation  para o setor das profissões regulamentadas.

Notas:

1) Fazem parte dos países incluídos na amostra AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, ES, SE e UK.

2) EE não dispõe de dados para os indicadores intermédios de acesso e de exercício no ano de 2003.

2003

2008

2013

Variável Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Percentis

25 50 75

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Arquitetura 20 2,5688 3,1875 1,70912 0 5,67 0,6458 3,1875 3,8646

Indicador intermédio de conduta - Arquitetura 20 1,1188 1 1,19654 0 3,63 0 1 1,9063

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Arquitetura 21 2,6925 3,25 1,82067 0 5,67 0,5833 3,25 4,1875

Indicador intermédio de conduta - Arquitetura 21 0,8095 0 1,08226 0 3,38 0 0 1,375

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Arquitetura 21 2,6964 3,25 1,8227 0 5,67 0,5833 3,25 4,1042

Indicador intermédio de conduta - Arquitetura 21 0,6071 0 0,95793 0 3,13 0 0 1,125

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados de Product Market Regulation  para o setor das profissões regulamentadas.

Notas:

1) Fazem parte dos países incluídos na amostra AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, ES, SE e UK.

2) EE não dispõe de dados para os indicadores intermédios de acesso e de exercício no ano de 2003.

2003

2008

2013

Variável Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo

Percentis

25 50 75

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Engenharia 20 2,1458 2,5208 2,06144 0 5,67 0 2,5208 3,9479

Indicador intermédio de conduta - Engenharia 20 0,6813 0 1,23042 0 3,63 0 0 1,0625

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Engenharia 21 2,0317 2,1667 1,93523 0 5,67 0 2,1667 3,9167

Indicador intermédio de conduta - Engenharia 21 0,4762 0 0,87198 0 3,13 0 0 0,8125

Indicador intermédio de acesso e conduta

Indicador intermédio de entrada - Engenharia 21 1,9742 2,0833 1,89129 0 5,67 0 2,0833 3,5833

Indicador intermédio de conduta - Engenharia 21 0,3512 0 0,81741 0 3,13 0 0 0,125

Fonte: Cálculos próprios a partir dos dados de Product Market Regulation  para o setor das profissões regulamentadas.

Notas:

1) Fazem parte dos países incluídos na amostra AT, BE, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, ES, SE e UK.

2) EE não dispõe de dados para os indicadores intermédios de acesso e de exercício no ano de 2003.

2003

2008

2013

Variável Observações Média Mediana Desvio Padrão Mínimo Máximo
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Figura 3: Evolução do markup médio do setor das profissões regulamentadas 

 

 

Tabela 8: Markup das profissões regulamentadas para um conjunto selecionado de países no período 1998 - 2012 

 

BE DK DE FR IT NL AT FI UK

Observações 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Média 0,4518 0,5284 0,5972 0,4893 0,583 0,5203 0,4812 0,5611 0,6097

Mediana 0,4467 0,5298 0,5872 0,4893 0,5767 0,5202 0,4807 0,5609 0,6115

Desvio Padrão 0,02536 0,03157 0,03477 0,01256 0,01417 0,01269 0,01874 0,01225 0,01859

Mínimo 0,4 0,46 0,55 0,47 0,57 0,5 0,45 0,54 0,58

Máximo 0,48 0,58 0,66 0,52 0,61 0,54 0,51 0,58 0,64

Percentis
25 0,4377 0,5169 0,5669 0,4777 0,5729 0,5078 0,4656 0,5493 0,5931

75 0,4759 0,5488 0,6304 0,4965 0,593 0,5328 0,495 0,5742 0,6234

Fonte: Cálculos do autor com base em dados do Eurostat

País
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Tabela 9: Descrição das variáveis utilizadas nas regressões de impacto da Diretiva Serviços 

 

 

 

 

 

Δ DS All:

Δ DS Acounting:

Δ DS Legal:

Δ DS Architect:

Δ DS Engineer:

Δ PMR All:

Δ PMR Accounting:

Δ PMR Legal:

Δ PMR Architect:

Δ PMR Engineer:

 = 1 se subdimensão atingida pela Diretiva Serviço em 2013, 0 caso contrário (serviços de engenharia)

 = 1 se subdimensão atingida pela Diretiva Serviço em 2013, 0 caso contrário (todas a profissões)

 = 1 se subdimensão atingida pela Diretiva Serviço em 2013, 0 caso contrário (serviços de contabilidade)

 = 1 se subdimensão atingida pela Diretiva Serviço em 2013, 0 caso contrário (serviços jurídicos)

 = 1 se subdimensão atingida pela Diretiva Serviço em 2013, 0 caso contrário (serviços de arquitetura)

variação PMR 2003-2013  (subdimensões de entrada e conduta de todas as profissões)

variação PMR 2003-2013 (subdimensões de entrada e conduta dos serviços de contabilidade)

variação PMR 2003-2013 (subdimensões de entrada e conduta dos serviços jurídicos)

variação PMR 2003-2013 (subdimensões de entrada e conduta dos serviços de arquitetura)

variação PMR 2003-2013 (subdimensões de entrada e conduta dos serviços de engenharia)
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Anexo II 

Tabela 10: PMR das profissões regulamentadas em detalhe 

 

Regulação no acesso 1/2

Direitos exclusivos ou partilhados da profissão 0 / sem liçença 1 2

Requisitos de educação

Se o acesso à profissão é regulado:

b) Qual a duração  mínima do estágio profissional 

requerido para o exercício da profissão? 
1

1/3

c) São necessários exames no acesso à profissão 1/3

Inscrição obrigatória na ordem profissional

Quotas

Regulação de Conduta 1/2

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(0)

(0)

Notas:

1 - Se o número de anos de formação para a profissão varia, é considerado o número máximo de anos de formação

sem restrições algumas empresas permitidas empresas não permitidas apenas prática individual

algumas limitações proibido

sim (6)

não (0) sim (6)

1 sim (6)não (0)
1/4

 não / sem licença (0)

1

Codificação da questão
Ponderação do 

sub-tópico bj

1/3

0 se não existir licença ou número de anos requerido (máximo 6)

> 33

0 se não existir licença ou número de anos de edução (máximo de 6)

(0) (1,5) (3) (4,5) (6)

A pertença a uma ordem profissional é mandatória para 

o exercício legal da profissão?

a) Qual a duração do curso universitário ou grau 

equivalente? 
1

Quantas atividades podem ser realizadas de forma 

exclusiva ou partilhada pelos profissionais ?

Ponderação do 

tópico ai

Ponderação da 

questão ck

1/4

1/4

Descritivo do indicador

1/4

1

sem 

regulamentação

preços 

recomendados 

para alguns 

serviços - não 

vinculativo

Os honorários dos profissionais são definidos pelas 

autoridades ou auto regulados?

O número de profissionais / empresas estrangeiras a 

exercer a atividade é restringido por quotas? 

1/4

preços 

recomendados 

para todos os 

serviços - não 

vinculativo

preço 

máximo para 

alguns 

serviços

preço 

máximo para 

todos os 

serviços

preços 

mínimo para 

alguns 

serviços

preços mínimos 

para todos os 

serviços

(6)

Regulamentação sobre a forma legal das empresas 
2 1/4

(2) (3) (6)

(0) (3)

Regulamentação na publicidade e marketing 1/4
Sem limitações

2 - "Algumas empresas permitidas"-  sociedades anónimas não são permitidas, sendo permitidas outro tipo de sociedades; "Empresas não permiitidas" - não são permitidas empresas; "apenas prática individual"- apenas permitida a pratica de atividade 

em nome individual.

autorizadas entre 

profissões comparáveis
geralmente proibidas

(3) (4,5) (6)

sem restrições várias formas permitidas

Pontuação do País (0-6) Somatório i ai * Somatório j bj * Somatóriok ck questão ijk

Regulamentação de cooperação inter-profissional 1/4
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Tabela 11: Impacto esperado da Diretiva Serviços no PMR das Profissões Regulamentadas 

 

Regulação no acesso Artigo aplicável Conteúdo da norma aplicável Impacto esperado da Diretiva Serviços no PMR

O número de profissionais / 

empresas estrangeiras a exercer a 

atividade é restringido por quotas? 

Artigo 14.º n.º 1 

alíneas a) e b)

O Artigo 14.º determina que os EM não devem condicionar o 

acesso a uma atividade de serviços ou o seu exercício, no seu 

território, ao cumprimento de requisitos baseados 

diretamente ou indiretamente na nacionalidade do prestador.

A resposta a esta questão é pontuada com 6, caso o número de 

profissionais/empresas estrangeiras a exercer a atividade seja restringida 

por quotas e com 0 caso estas restrições não existam. Visto tratar-se de 

um requisito proibido pela DS a pontuação esperada para o período pós 

aplicação será de 0. 

Regulação de Conduta Artigo aplicável Conteúdo da norma aplicável Impacto esperado da Diretiva Serviços no PMR

Os honorários dos profissionais são 

definidos pelas autoridades ou auto 

regulados?

Artigo 15.º nº 2 g)

O artigo 15.º n.º 2 alínea g) determina que os EM devem 

verificar se os seus sistemas jurídicos condicionam o acesso 

ou exercício de uma atividade a requisitos relacionados com 

tarifas mínimas ou máximas que o prestador tem de respeitar. 

Caso existam, estes requisitos devem ser adaptados de 

acordo com os princípios da proporcionalidade, necessidade 

e não discriminação.

A resposta é pontuada numa escala de 0 a 6 de acordo com o nível de 

intervenção das autoridades ou dos profissionais na determinação dos 

preços dos serviços prestados. A DS sujeita este tipo de requisitos a 

uma avaliação por parte dos EM baseada num teste de 

proporcionalidade, necessidade e não discriminação. Será de esperar 

uma redução da pontuação obtida na questão, nomeadamente, em 

países onde a regulação de preços seja mais intensa.

Regulamentação na publicidade e 

marketing 
Artigo 24.º

O Artigo 24.º n. 1 determina que os EM devem suprimir todas 

as proibições absolutas respeitantes às comunicações 

comerciais por parte das profissões regulamentadas. Já o n. 2 

do Artigo 24.ºdetermina que os EM devem assegurar que as 

comunicações comerciais por parte das profissões 

regulamentadas respeitem as regras profissionais em 

conformidade com o direito comunitário. Estas regras não 

devem ser discriminatórias, justificadas por razões de 

imperioso interesse geral e proporcionais.

A resposta é pontuada de 0 a 6 de acordo com o nível de limitações 

existentes à publicidade e ao marketing  no âmbito das profissões 

regulamentadas. A DS sujeita este tipo de requisitos a uma avaliação 

por parte dos EM baseada num teste de proporcionalidade, necessidade 

e não discriminação. Será de esperar uma redução na pontuação da 

questão, nomeadamente, em países onde o nível de restritividade à 

publicidade e ao marketing  seja mais intenso.

Regulamentação sobre a forma legal 

das empresas 
Artigo 15.º nº 2 b)

O Artigo 15.º n.º 2 alínea b) determina que os EM devem 

verificar se os seus sistemas jurídicos condicionam o acesso 

ou exercício de uma atividade a requisitos relacionados com 

tarifas mínimas ou máximas que o prestador tem de respeitar. 

Caso existam, estes requisitos devem ser adaptados de 

acordo com os princípios da proporcionalidade, necessidade 

e não discriminação.

A resposta é pontuada numa escala de 0 a 6 de acordo com o nível de 

restritividade na tipologia de formas jurídicas permitidas para a prática 

das diversas atividades profissionais. A DS sujeita este tipo de 

requisitos a uma avaliação por parte dos EM baseados num teste de 

proporcionalidade, necessidade e não discriminação. Será de esperar 

uma redução da pontuação obtida na questão, nomeadamente, em 

países onde o nível de restritividade sobre a forma legal das empresas 

seja mais intensa.

Regulamentação de cooperação 

inter-profissional
Artigo 25.º n.º 1 e 3

O Artigo 25.º n.º1 determina que os EM devem assegurar que 

os prestadores de serviços não estejam sujeitos a requisitos 

que obriguem a exercer exclusivamente uma atividade 

específica ou que limitem o exercício conjunto ou em parceria 

de atividades diferentes. As profissões regulamentadas 

podem estar sujeitas a este tipo de requisitos, no entanto o 

n.º 3 do Artigo 25.º determinar quais os prestadores que se 

encontram sujeitos, o conteúdo desses requisitos e as razões 

que os justificam

A resposta é pontuada numa escala de 0 a 6 de acordo com o nível de 

restritividade associado à cooperação inter-profissional. Visto tratar-se 

de um requisito cuja proibição é excecionada, no caso das profissões 

regulamentadas, pela Diretiva Serviços, será de esperar uma redução na 

pontuação da questão, nomeadamente, em países onde o nível de 

restritividade sobre a cooperação inter-profissional seja mais intenso 

Fonte: Diretiva 126/123 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 de dezembro de 2006 relativa aos serviços no mercado interno


