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Confinamento para protecção… mas será que os 
países estão preparados?

• Será o confinamento uma opção para os países de baixa renda?  Desafiados por

– Condições de vida precárias

– Altos níveis de informalidade económica e desemprego urbano

• A contenção do vírus e o confinamento representam um problema de acção colectiva.  Entretanto, 
a confiança no governo e entre as pessoas pode ajudar a superar este problema.

• Se o confinamento não pode ser a resposta, altos níveis de confiança podem ajudar a compensar
este facto? Se não, quais são os riscos de uma revolta/agitação social?

• Neste estudo, avaliamos a “prontidão para o confinamento” na África Subsaariana e analisamos
como esta se relaciona com a confiança e o risco de revoltas sociais usando os dados do 
Afrobarometer 2019 para 30 países.



Dados: Afrobarometer Ronda 7, 2019
• Inquérito sobre a atitude pública em questões relacionadas à 

democracia, governação, economia e sociedade

• 37,696 indivíduos em 30 países

• Variáveis de interesse: condições da habitação, emprego, 
fluxos de rendimento, confiança, risco de revolta social

• Outros dados: Indicadores de desenvolvimento mundial (PIB)



Uma medida do nível de prontidão para o 
confinamento
• Definição: “Prontidão para o confinamento” é a capacidade das famílias ficarem em casa e evitarem

espaços públicos, sem com isso prejudicar a sua saúde e bem-estar. 

• Composto por 5 dimensões: 
1. Acesso à água potável

2. Acesso ao saneamento básico

3. Acesso a uma fonte de energia confiável

4. Acesso a uma fonte de informação ou meio de comunicação (por exemplo, celular)

5. Possuir uma forma de emprego que forneça renda suficiente para que não fique sem dinheiro com frequência. 

• Dimensões 1-3: “Prontidão parcial”

• Dimensões 1-5: “Prontidão total”



Menos de 30% dos agregados familiares urbanos estão 
totalmente preparados para o confinamento

• Apenas 6,8% de todos os 
agregados familiares estão 
totalmente preparados; 
12,2% nas áreas urbanas, 
2,5% nas áreas rurais.

• Para as áreas urbanas, esta 
percentagem varia de 1,4% 
em Togo a 29,3% em Cabo 
Verde. 29.3
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… relativamente mais agregados estão 
parcialmente prontos.

• Relativamente mais famílias 
têm acesso a serviços 
básicos em suas casas, 
entretanto, em média, 
apenas 30%.

• Ao nível dos países, a 
prontidão parcial nas áreas 
urbanas varia de 13,5% para 
Libéria a 86,5% em Senegal.



Prontidão em Moçambique
Nacional Urbano Rural

Acesso à: % % %
Electricidade 41.8 70.8 23.4
Água potável 34.7 57.4 20.9
Saneamento melhorado 74.3 86.2 67.0
Telefone Fixo ou celular 79.1 88.3 73.2
Chefe do agregado familiar é empregado 11.0 16.0 8.0
Prontidão total (todas as 5 dimensões) 5.5 11.5 1.9
Prontidão parcial (>=3 das 5 dimensões) 24.2 49.6 8.6
Fonte: Afrobarometer, Ronda 7. Cálculos pelos autores.

Nota: O acesso à água potável é definido como água potável de uma rede de distribuição pública dentro de casa ou condomínio ou água mineral 
engarrafada. Saneamento melhorado é definido como sanita com descarga dentro de casa ou condomínio, ou latrina melhorada



Prontidão e Casos Activos em Moçambique
Casos Covid Activos – 12.Julho.2020Prontidão Total e Parcial



O nível de prontidão para o confinamento está 
relacionado ao PIB, entretanto estas duas não 
medem exactamente a mesma coisa
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Confiança, confinamento e risco social
• Primeiro consideramos a relação entre a confiança e a prontidão, e então avaliamos 

o risco social 

• Duas dimensões de confiança:
– Confiança Institucional (vertical): Variável latente construída a partir de respostas às perguntas sobre

confiança no presidente, parlamento, polícia e líderes tradicionais. 

– Confiança na comunidade (horizontal): Baseada na resposta da questão: ‘quando um vendedor lhe
vende cereais, o quão certo estás de que recebes o valor certo de trocos?’

• Associativismo: capacidade das comunidades para acções colectivas (Foi usada como
proxy uma variável latente da participação em grupos de associações e participação em encontros
comunitários)



Confiança e risco social - comparação

Moçambique Afrobarometer
Média Urbano Rural Urbano Rural

Confiança institucional 0,3 0,2 0,5 -0,2 0,1
Confiança na comunidade (%) 18,3 18,8 17.2 22,1 25,6
Associativismo -0,02 -0,1 0,0 -0,2 0,2
Participou em protestos (%) 12,3 12,0 12,6 12.0 9,5
O governo está a reduzir a desigualdade de rendimento (%) 36,3 32,3 39,0 20,9 23,1
Concorda com recolher obrigatório (%) 45,9 43,9 46,4 60,4 61,9
Observações 2.303
Fonte: Afrobarometer, Ronda 7; Nota: média do Afrobarometer ponderada pela população dos países

Indicadores de 
confiança e risco 
social de 
Moçambique 
muito próximos 
da média do 
Afrobarometer

Menor confiança na comunidade, menor confiança nas políticas de redução da desigualdade e menor 
aceitação de recolher obrigatório em Moçambique, quando comparado com a média do Afrobarometer.



Confiança & 
Prontidão

(1) (2) (3) (4)
Simples Interacção Total Por grupo de rendimento

Baixo Elevado
Totalmente pronto 0.002*** 0.159*** 0.176*** 0.303***

(0.001) (0.015) (0.016) (0.051)
Confiança Institucional 0.497** 0.908 0.880 0.691**

(0.144) (0.121) (0.116) (0.114)
Associativismo 0.224*** 0.866 0.830* 0.668***

(0.065) (0.083) (0.083) (0.082)
Confiança na comunidade 0.836 1.007 1.107 1.132

(0.427) (0.145) (0.146) (0.279)
Grupo de rendimento 0.864 1.177

(0.971) (0.149)
Tot. pronto # Conf. Institucional 1.234** 1.196 1.217

(0.132) (0.133) (0.274)
Tot. pronto # Associativismo 1.134 1.134 1.065

(0.095) (0.095) (0.116)
Tot. pronto # Conf. na  comunidade 1.180* 1.190* 0.819

(0.112) (0.124) (0.175)
Todas outras interacções Não Sim Sim Sim
Dummies para país Sim Sim Sim Sim
Observações 2,727 2,727 1,462 1,265
Pseudo log-likelihood -9349.7 -9631.3 -4466.1 -4957.8
AIC 18769.4 19300.7 8956.3 9937.7
Nota: Níveis de significância * p<.10, ** p<.05, *** p<.01; Os coeficientes são log odd ratios.

Modelo log-linear, similar a uma tabela de 
contingência multivariada 

Correlação positiva e 
significativa entre:
• Prontidão total e confiança 

institucional
• Prontidão total e confiança 

na comunidade
(maioritariamente conduzida pelo 
grupo de baixo rendimento)



Prontidão para o confinamento, confiança e 
revolta social
Modelos logit (odds ratios)

As chances de uma
revolta social 
parecem maiores em
áreas com níveis de 
prontidão e confiança
baixos, e em áreas
urbanas.

Participação em protestos O Governo está reduzindo as 
desigualdades salariais

Recolher obrigatório é melhor
que a livre circulação

Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano
Confiança Institucional 0.817*** 0.809*** 0.825*** 1.671*** 1.629*** 1.723*** 1.106*** 1.072*** 1.150***

(0.017) (0.024) (0.024) (0.027) (0.036) (0.042) (0.015) (0.019) (0.022)
Associativismo 1.651*** 1.611*** 1.711*** 1.062*** 1.055*** 1.074*** 1.015 1.010 1.018

(0.033) (0.047) (0.048) (0.016) (0.021) (0.025) (0.013) (0.018) (0.020)
Confiança na comunidade 0.922* 0.837*** 1.014 1.163*** 1.192*** 1.113** 0.968 0.967 0.976

(0.043) (0.055) (0.066) (0.038) (0.052) (0.057) (0.028) (0.037) (0.043)
Nº de dimensões satisfeitas 0.981 1.014 0.917*** 1.039*** 1.045** 1.052** 1.030** 1.039** 1.040**

(0.019) (0.029) (0.024) (0.015) (0.020) (0.023) (0.012) (0.017) (0.018)
Área urbana 1.363*** 0.954 0.920***

(0.065) (0.032) (0.027)
Controlos individuais (Idade, 
gênero, educação)

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Dummies para país Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Observações 38,831 21,579 17,252 38,831 21,579 17,252 38,831 21,579 17,252
Pseudo R-quadrado 0.094 0.089 0.101 0.081 0.072 0.101 0.055 0.048 0.067
Notas: Níveis de significância * p<.10, ** p<.05, *** p<.01; Os coeficientes são log odd ratios. Ponderados pela população dos 
países. 



Conclusão
• Os resultados sugerem que, especialmente em países mais pobres, as pessoas não

estão não só pouco preparadas para o confinamento, como também com baixa
confiança no governo e alto risco de revolta social, especialmente em áreas
urbanas.

• Políticas de protecção social, como por exemplo, em forma de transferências
monetárias ou de alimentos, podem liberar parte do fardo que as famílias pobres
carregam, possibilitar algumas medidas de distanciamento, e até mesmo reduzir o 
risco de insurgência de conflitos (Taydas & Peksen, 2012; De Juan & Bank, 2015; 
Justino & Martorano, 2018).

• O lado bom: se os governos forem eficazes em lidar com a crise, a confiança pública
no governo poderá consequentemente aumentar (Flückiger, Ludwig, & Sina Önder
2019).



Obrigado
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