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COVID-19 e o modelo MOZMOD –

panorama geral

▪ Análise do impacto da COVID-19 e políticas relacionadas
sobre pobreza e desigualdade usando o modelo
MOZMOD:
✓ Input data são referentes ao período pre-COVID: precisam ser ajustados

para o choque da COVID-19
✓ Curta duração das políticas em relação a COVID-19 complica a 

perspectiva “point-in-time” que usamos no modelo

▪ É necessário ajustar os modelos para os usuários finais
utilizarem para responder diversas outras questões

▪ Dos desafios Principais:
➢ Como Podemos reflectir os choques da COVID-19 na ausência de input 

data actualizado?

➢ Como podemos modelar políticas que foram adoptadas por um curto
período de tempo?



MOZMOD: Estudo COVID-19 

▪ Principais objectivos do estudo:

1) Estimar os efeitos da pandemia e das medidas de 
lockdown sobre pobreza, desigualdade e finanças
públicas

2) Computar a contribuição de novas políticas de tributos e 
benefícios em mitigar os impactos adversos em
diferentes países, bem como os ganhos advindos dos 
automatic stabilizers

3) Desenvolver estimativas comparadas, que sejam
baseadas em paridades de poder de compra, bem como
harmonizadas através de linhas de pobreza e escalas de 
equivalência



Microsimulação e efeitos da 

decomposição

▪ Usamos o MOZMOD para rodar os sistemas: 

– Com e sem choques da COVID-19 (i.e. bases de dados pre-crise e 
crise)

– Com e sem políticas de resposta a COVID-19

▪ Analisamos especialmente os efeitos sob renda familiar 
disponível:

– Alteracões são decompostas entre contribuicões dos choques
económicos, do sistema geral de impostos e benefícios (automatic 
stabilizers), e das novas políticas relacionas a COVID-19

– Observamos efeitos sobre taxa de pobreza, coeficiente de Gini e 
financas públicas



Políticas de impostos e benefícios

durante a COVID-19

• O governo adoptou várias medidas directas de impostos e 
benefícios em resposta a COVID-19 Moçambique

• Como resposta rápida, impuseram um alívio tarifário de utilidade 
pública. 

– Por ex: Água e electrecidade.

• Numa fase posterior, foram adoptadas transferências monetárias 
para famílias vulneráveis. 

– Exemplo:

• Apoio temporário adicional aos beneficiários do Programa de Subsídios Sociais 
Básicos de transferência de dinheiro equivalente a três meses do seu pagamento 
mensal habitual.

• Programa Apoio Social Direto – Pós Emergência “Covid-19” (PASD-PE “Covid-19”).



Efeitos ao nível da Indústria: 

Moçambique



Renda disponível foi afectada e políticas de 

mitigacão ao COVID-19 surtiram efeito entre os mais

pobres



Resultados das políticas da COVID sobre

a pobreza e a desigualdade. 



Recomendação

• No curto prazo, a introdução de benefícios adicionais 
em 2021, tais como as transferências directas após a 
emergência (PASD-PE), é fundamental para as pessoas 
mais pobres.

• No longo prazo, apoiar o crescimento do sector formal 
para reforçar o potencial do sistema geral de impostos 
e benefícios.

• A recolha de dados actualizados com informações 
detalhadas é fundamental para melhorar a 
compreensão e gestão dos efeitos da pandemia COVID-
19 e das crises futuras.


