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MOZMOD, Modelo de Micro-simulação 
de Impostos e Benefícios Sociais para 
Moçambique

Capacitação

Datas:  3 – 4 de Agosto de 2020
Local:  MInistério da Economia e Finanças (Telefone +258 823058247)
  Av. Julius Nyerere nº 449, 18º andar, Torre B, Telefone. - Maputo

Contexto

A UNU-WIDER, a Universidade de Essex, no Reino Unido, e a Southern Africa for Social Policy Research 
Insights (SASPRI) baseada na África do Sul embarcaram em uma colaboração chamada SOUTHMOD 
de modo a promover a modelagem de micro-simulação de benefícios socias e fiscais nos países em 
desenvolvimento, usando o software EUROMOD modelo de microssimulação de políticas sociais e fiscais.

O EUROMOD foi desenvolvido pelo Prof Holly Sutherland e colegas ao longo de muitos anos com 
financiamento da Comissão Europeia e Moçambique é um dos primeiros países em desenvolvimento a 
usar o software EUROMOD. A versão actual do MOZMOD é um modelo de micro-simulação independente 
de benefícios socias e fiscais que foi desenvolvido usando o software EUROMOD e foi construído em 
colaboração com colegas do Ministério das Finanças (Castelo et al., 2019).

Como parte da colaboração SOUTHMOD, a UNU-WIDER, o Ministério da Economia e Finanças, a SASPRI e 
a OIT estão a organizar a 4ª capacitação sobre MOZMOD para os quadros do Governo de Moçambique. A 
primeira  capacitação foi realizada em 2017. A segunda, foi concebida como um curso de reciclagem para 
aqueles que participaram no curso em 2018, a terceira foi em  2019. Nesta capacitação, contamos com 
os participantes da capacitação anterior, além de apresentarmos as actualizações feitas no MOZMOD, será 
uma oportunidade para discutir trabalhos de forma  multissectorial e familiarizar-se com o modelo através 
de exercícios prácticos a partir do uso do modelo.

Propósito e Objectivos

O MOZMOD é introduzido, com vistas a promover seu uso dentro do Governo para a formulação de 
políticas baseadas em evidências bem como proporcionar uma visão geral do modelo. o evento incluirá 
vários exercícios. Os participantes irão aprender sobre como navegar e interpretar a interface de usuário do 
MOZMOD; como executar o MOZMOD; como construir e implementar uma reforma política básica; e como 
interpretar o resultado usando o Statistics Presenter. O grupo também participará da implementação de 
um sistema tributário e de benefícios em 2020, usando seu conhecimento especializado sobre as várias 
políticas incluídas no modelo.

Em parceria com

República de Moçambique
Ministério da Economia e Finanças
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AGENDA
Dia 1 - Segunda-feira , 3 de Agosto

08:00 – 08:15 Registro dos participantes 
08:15 – 10:30 Começando

1 Visão Geral do  MOZMOD (Ref: PPT1)
2 Iniciando com o MOZMOD: Introduzindo as políticas de definição e políticas de 

benefício social e fiscal (Ref: PPT2)

10:30 – 10:45 Café

10:45 – 12:45 3 Prático: Explorar a interface do usuário; Compreender as políticas de definições

Desembrulhando as políticas fiscais e de benefícios no MOZMOD
4 Política de Imposto e Beneficios Socias (Ref: PPT3)
5 A conversão de regras de impostos e benefícios para inclusão no MOZMOD [Ref: 

Relatório do País, Documento de Requisitos de Dados (DRD), Manual e Relatório 
do País]

12:45 – 13:45 Almoço

13:45 – 15:30 6 Prático: Executando o modelo e acessando a saída (usando o Stats Presenter)
7 Executar  o modelo e examinar o resultado (output) (PPT.4)
8 Prático - familiarização com MOZMOD (entender o conjunto de dados de entrada, 

executar o modelo e acessar e avaliar a saída no nível de caso individual)

15:30 Lanche

Dia 2 - Terça-feira,  4 de Agosto
08:00 – 08:15 Registro dos participantes 
08:15 – 10:30 Mudança de política no MOZMOD. (Ref: PPT5)

9 Prático - Incluir uma política e avaliando a saída usando as ferramentas Stats 
Presenter e Excel. 

10 Adicionando uma nova política

10:30 – 10:45 Café

10:45 – 12:30 11 Prática - Adicionar uma nova política e avaliando a saída usando as ferramentas 
Stats Presenter e Excel

12:30 – 13:30 Almoço
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13:30 – 15:00 Colocando tudo junto
Prático:

i) Actualizando o modelo para 2020;

ii) Alterar as regras de política, conforme apropriado;

iii) Se necessário, introduzir novas políticas;

iv) Ter os resultados e iniciar a validação

15:00 – 16:30 Próximas etapas para MOZMOD : manutenção, actualizações, treinamento contínuo, 
uso, formação de um grupo de trabalho técnico e outros objectivos.
Considerações finais e encerramento

16:30 Lanche

Notas importantes
• A UNU-WIDER irá enviar um contrato de licença do usuário para o MOZMOD.
• O software ministrado no treinamento é executado no Windows e requer o Microsoft .NET. 

Recomendamos fortemente o uso de uma máquina Windows. Caso prefira usar a Apple, deve 
certificar-se de instalar o Windows em Seu laptop, usando, por exemplo, o ‘Boot Camp’.

• Os técnicos deverão participar desde o início.
• Partipantes devem trazer os seus computadores (durante os dois dias de treino).
• Os participantes devem ter alguma noção da língua inglesa.


