
ORIENTAÇÕES PARA SESSÃO

• A apresentação durará 30 minutos, seguida por uma sessão de perguntas e respostas de 30 minutos.

• Durante a apresentação, o seu microfone será colocado no modo mudo. No entanto, pode enviar perguntas aos apresentadores por 
meio do chat.

• Uma sessão de perguntas e respostas será realizada após a apresentação. Para fazer uma pergunta, clique em “Levantar a mão” e o 
moderador/a da sessão ativará o som.

• A apresentação do seminário será gravada e a gravação será adicionada ao canal do CEEG no YouTube após o evento.
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Motivação e contexto 1

Moçambique é rico em recursos naturais, mas só
recentemente começou a extraí-los. O carvão é
atualmente o maior produto de exportação do
país.

O setor de carvão tornou-se em sete anos o maior contribuinte para as receitas de
exportação de Moçambique, contribuindo com US $ 1,75 bilhões (cerca de 33%) em 2018
(BdM 2020), tornando Moçambique o 10º maior exportador de carvão do mundo (EIA
2020a)



Motivação e contexto 2

A direcção e magnitude do impacto socioeconómico de uma mina de carvão é portanto uma questão 
empírica. 

.

Efeitos do desenvolvimento de uma mina 

• Emprego directo nas minas e indirectos pelo
efeito demanda

• Poluição do ar e água

• Melhoria no acesso aos serviços públicos • Deterioração das instituições nacionais
através da corrupção e captura da elite

• Infraestrutura local (estradas e ferrovias) • Perda de terras agricultáveis através do 
reassentamento

• Aumento do tempo percorrido para aceder 
serviços de saúde, transporte, etc



➢ Boa parte da literatura sobre recursos naturais se foca nos efeitos macroenómicos, mas
actualmente uma crescente contribuição tem se focado nos efeitos microecónomicos
(locais).

➢ O foco tem sido em países de renda alta (Aragón, 2015), apenas recentemente
emergiram estudos de países de baixa e média renda (Gana (Benshaul-Tolonen, 2019),
Burkina Faso (Bazillier & Girad, 2019), África Subsaariana ( Kotsadam & Tolonen, 2016),
44 países (von der Goltz e Barnwal, 2019)).

Motivação e contexto 3



Motivação e contexto 4

Contribuições:

– Demostramos como a abertura de 4 minas influenciou a vidas da população local.

– Os resultados contribuem para a discussão do impacto da mineração local em
novos países produtores.

– O artigo se concentra na mineração de carvão em comparação ao ouro, como na
maioria dos outros estudos



Dados

Nivel de agregado familiar e individual:

• Inquerito Nacional sobre Orçamento Familiar (IAF 1997/1998, IAF 2002/03, IOF 
2008/09, IOF 2014/15) mesclados no nível do posto administrativo ao longo dos 
anos. Inclui informações a nível individual e familiar sobre consumo e pobreza 
(definição nacional), saúde e educação das crianças, indicadores do mercado de 
trabalho e acesso a serviços básicos e infraestrutura.

Minas de carvão:

• As datas de início da fase de investimento e produção das minas foram obtidas no 
US Geology Survey 2000 - 2015. As geo-localizações são do Cadastro Mineiro do 
MIREME e combinadas com as áreas do posto administrativo (PA).
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Estratégia de identificação 

𝑌𝑖𝑝𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑝 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑣𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 + 𝛿1 𝐼𝑛𝑣𝑡 𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑝 + 𝛿2 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡 𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑝 + 𝜆𝑋𝑖𝑡 + 𝐷𝑑 + 𝛾𝑡 + 휀𝑖𝑝𝑡

Yipt : Indicador socioeconómico do indivíduo I, no posto administrativo (PA) p, no 

tempo t

Tratp : PA onde a mina esta instalada (=1), PAs vizinho da capital provincial (=0)

Inv : período de  investimento

Prod : período de  produção

Xit : controles (idade, educação, trimestre do inquérito)

Dd and 𝛾𝑡 : Efeitos fixos do distrito e tempo



O tratamento deve ser valido, ou seja, exógeno:

• O dados não nos permitem provar que a abertura da mina é exógena;

• Nos apoiamos nas assunções anteriores (Benshaul-Tolonen 2019; von der Goltz and
Barnwal 2019) e usamos a fase de produção e investimento com tratamento;

A escolha do grupo de controle deve ser válida:

• O ideal seria estimar o efeito da abertura da mina (tratamento) na população local
(tratado) como a diferençao entre os indicadores após o tratamento e caso esta não
tivesse sido tratada;

• Este caso não é observavel, mas D-em-D nos permite obter o resultado.

Assunções para identificação 1 



O método D-em-D requer que duas condições se verifiquem:

1. Inexistencia de características não observáveis específicas da área invariáveis no
tempo que poderiam mudar os resultados na área de mineração.

2. Tendencia paralela nos indicadores de ambos grupos antes do tratamento

Se ambos grupos forem sistematicamente diferentes havera violação do segundo
pressuposto.

Assunções para identificação 2 



Assunções para identificação 3 

Para não violar o pressuposto de tendência paralela:
1. Identificamos todos os postos administrativos vizinhos 

de uma capital provincial e os denominamos grupo de 
controle;

2. Excluímos Maputo e Matola desta analise.



Assunções para identificação 4

Figure 2: Tendência do consumo real diário per capita nas áreas tratadas 

e controle de 1998 a 2015.

A não violação ao pressuposto de tendência
paralela foi confirmada por meio de
gráficos e regressões.



Resultados: rendimento e pobreza

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

Log despesa per 

capita
Privado Gap de Privação

Gap de Privação

ao quadrado

Tratamento x Fase.Inv 0.444*** -0.208*** -21.23*** -15.70***

(0.0492) (0.0375) (1.718) (1.163)

Tratamento x Fase.Prod 0.395*** -0.116*** -13.21*** -10.50***

(0.0456) (0.0292) (1.489) (1.070)

Observações 12,608 12,608 12,608 12,608

R-Squared 0.162 0.121 0.133 0.118

Controles SIM SIM SIM SIM

Tendência Paralela SIM SIM SIM SIM

Média de pré-tratamento do 

tratado -0.231 0.624 28.755 16.734

Notas: os controles incluem efeitos fixos de distrito, efeitos fixos de ano, efeitos fixos de trimestre da pesquisa, idade e educação. Os 

erros padrão são robustos.



Resultados: mudança estrutural e emprego

Variável Fase Total Mulher Homem Parelelo
Emprego Investimento -0.154*** -0.121*** -0.184*** Sim

Produção -0.162*** -0.123*** -0.196*** Sim
Emprego agrícola Investimento -0.049 -0.171** 0.092 Não

Produção -0.180*** -0.143** -0.211*** Não
Emprego na construção Investimento 0.018 0.0372 -0.002 Sim

Produção 0.008 0.0204 0.001 Sim
Mineração Investimento 0.069*** 0.112*** 0.024 Sim

Produção 0.052*** 0.091*** 0.012 Sim
Sector Público Investimento -0.041* -0.053 -0.024 Sim

Produção 0.010 -0.041 0.068* Sim
Manufatura Investimento 0.001 -0.0029 -0.002 Sim

Produção 0.015 0.013 0.011 Sim
Serviços Investimento 0.094** 0.120* 0.058 Sim

Produção 0.200*** 0.129** 0.257*** Sim



Variável Fase Total Mulher Homem Parelelo
Trabalhadores por conta própria Investimento 0.059 0.003 0.089 Sim

Produção -0.043 -0.144** 0.084 Sim
Trabalhador assalariado Investimento 0.04 0.123* -0.053 Não

Produção 0.099*** 0.153*** 0.044 Não
Trabalhador doméstico Investimento 0.0339* 0.0525* 0.021 Sim

Produção 0.006 0.0044 0.010 Sim
Trabalhador Familiar Investimento -0.04 -0.134*** 0.091 Não

Produção 0.051 0.071 0.002 Não

Resultados: mudança estrutural e emprego



Variável Fase Total Mulher Homem Parelelo
Tempo de caminhada até a fonte de água Investimento -0.063 -0.208** 0.0903 Sim

Produção -0.103** -0.156*** -0.0532 Sim

Tempo de caminhada até o mercado Investimento 0.433*** 0.309 0.530*** n/a
Produção -0.2 -0.410** -0.000966 n/a

Tempo de caminhada para o transporte Investimento 0.118 0.0116 0.214 n/a
Produção 0.0624 -0.111 0.219 n/a

Acesso à rede elétrica Investimento 0.347*** 0.374*** 0.318*** Sim
Produção 0.247*** 0.237*** 0.258*** Sim

Resultados: infraestrutura, serviços e saúde



Variável Fase Total Mulher Homem Parelelo
Doente Investimento 0.0871*** 0.105** 0.0693 Sim

Produção -0.018 -0.013 -0.0222 Sim
Consultou serviços de saúde Investimento 0.258*** 0.304*** 0.231** Sim

Produção 0.0348 0.156 -0.056 Sim

Absentismo de crianças Investimento 0.0339 0.0169 0.0595 Não
Produção 0.0205 -0.00761 0.0518 Não

Ensino primario concluído Investimento 0.035 0.0277 0.0371 Sim
Produção 0.0875*** 0.120*** 0.0634** Sim

Resultados: infraestrutura, serviços e saúde



Resultados: efeito fiscal 

Período de Produção
2014

Aug-Oct
2014/15
Nov-Jan

2015
Mai-Jul Controles

Log da despesa  per capita 0.395*** 0.162*** 0.294*** Sim
Privado -0.116*** -0.113*** -0.137*** Sim
Tempo até a fonte de água -0.103** -0.107** -0.100** Sim
Tempo de caminhada até o mercado -0.2 -0.208 -0.207 Sim
Tempo de caminhada para o transporte 0.062 0.064 0.073 Sim
Electricidade 0.247*** 0.234*** 0.239*** Sim
Doente -0.018 -0.03 -0.014 Sim
Consultou serviços de saúde 0.035 -0.064 -0.080 Sim



Verificação de robustez

Sensibilidade do grupo de controle:

• Pode ser argumentado que os desenvolvimentos orridos em Tete possam ter 
acontecido em outros pontos, assim excluimos sequencialme os postos 
administrativos adjacentes as capitais. 

• O desenvolvimento da mina inclui o desevolvimento da linha de Sena o que pode 
ter gerado externalidades positivas na Beira, exluimos Beira com teste de 
sensibilidade 

Mudança no nível de efeitos fixos:

• Usamos EF a nível do PA pois os EF a nível de distrito podem esconder a 
heterogeneidade local.



Limitações e conclusão

Conclusões:

• Encontramos efeitos económicos positivos semelhantes aos resultados dos efeitos 
locais das minas de ouro em outros países.

• Mobilidade de emprego mais forte e maior para mulheres. Empregos no setor de 
mineração ocupados por trabalhadores estrangeiros ou mulheres.

• Indicação de efeito negativo no acesso ao mercado durante o período de 
reassentamento.

Limitações:

• Não podemos seguir os indivíduos ao longo do tempo, portanto não podemos 
controlar o efeito da migração. 

• O próximo IOF de 2019/20 pode permitir avaliar o impacto de longo prazo, 
incluindo efeitos fiscais.



Obrigado.

Contacto: egger@wider.unu.edu

mailto:egger@wider.unu.edu


OBRIGADA!

• Segue a sessão de Perguntas e Respostas

• Para fazer uma pergunta, clique em “Levantar a mão” e o moderador/a da sessão ativará o som.
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