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Nota: Os exercícios apresentadas abaixo são aplicáveis ao modelo 
MOZMOD v2.1.  

Parte A: Preparando a implementação duma reforma de política no 
MOZMOD 
Nível de dificuldade: Fácil 

Exercício 1: Adicionar um novo sistema 
 

Actividade:  

Adicionar um novo Sistema. Nota: ligue para o novo sistema como MZ_2017_reform. 

 

Parte B: Alterando as Políticas Existentes no MOZMOD  
Nível de dificuldade: Intermediário 

Exercício 2: Mudança na política do Imposto Simplificado 
aumentando a taxa de imposto  
 

Actividade:  

Alterar o IMPOSTO Simplificado (sobre volume de negócios) elevando a alíquota de 3% para 
4% 

Questão:  

¿Qual é o aumento das receitas provenientes dos impostos diretos como resultado dessa 
política? 

Exercício 3: Mudança no Imposto de Valor Acrescentado (IVA), 
aumentando a taxa de imposto para a electricidade. 
 

Actividade:  

Ajuste da política do Imposto do Valor Acrescentado (IVA), através do aumento da taxa do 
imposto sobre a electricidade de 10.54% para 12%? 

Questão:  

¿Em quanto essa reforma aumenta a receita de impostos indiretos? 

  



Exercício 4: Mudar a política de Previdência Contribuição Social 
alterando as taxas de contribuição 
 

Actividade:  

Alterar as regras de Segurança Social para que o empregador e trabalhador contribua cada 
um com 4% para o sector privado e trabalhador por conta própria [Segurança Social: Sector 
Privado e Conta Própria], e para que os funcionários no Sector Público possam contribuir 
com 8% (Previdência Social). 

Questão:  

¿Qual é a nova receita da Segurança Social? 

 

Exercício 5: Alterar o Programa Apoio Social Directo aumentando o 
valor do subsídio em 50% 
 

Actividade:  

Alterar o Programa de Apoio Social Direto [Direct Social Support Programme (DSSP)], 
aumentando o valor da cesta alimentar em 50%. 

Questão:  

¿Qual é o impacto desta reforma na pobreza de consumo em Moçambique? 

 

Exercise 6: Alterar a politica de Imposto Simplificado, mudando a taxa 
de imposto e o limite 
 

Actividade:  

Alterar o IMPOSTO: Simplificado (sobre volume de negócios) elevando a taxa de imposto de 3% para 
4% e aumentando o limite de Mt 2,5 milhões para Mt 3,0 milhões. Introduza o novo valor limite 
como uma constante na política constdef_mz policy. 

Questão: 

¿Qual é o impacto nas receitas de impostos diretos? ¿Pode-se explicar por qué também há 
um impacto nas contribuições para a segurança social? 

 

 



Parte C: Introduzir Novas Políticas no MOZMOD  
Nível de dificuldade: Avançado 

Exercício 7: Introduzir um benefício universal para idoso 
 

Actividade:  

Introduzir um benefício de velhice universal para idosos com 65 anos ou mais, que consista 
num pagamento de 500 Mt por mês. Deixe todas as outras políticas de benefícios activadas 
(as em curso). 

Questão:  

¿Qual é o custo do novo benefício? ¿Qual seria o impacto dessa reforma na pobreza? 

 

Exercício 8: Introduzir um beneficio universal para crianças (250 MT) 
 

Actividade:  

Introduzir um benefício universal para crianças menores de 18 anos, que consista no 
pagamento de 250 Mt por mês, e produzir dois cenários de reforma: o primeiro cenário 
deve deixar todos os outros benefícios ligados (MZ_2017_Reform1); e o segundo cenário 
deve desligar todos os outros benefícios (MZ_2017_Reform2) 

Questão:  

¿Quanto custaria introduzir um benefício universal para crianças? ¿Depois que o benefício 
universal da criança fosse introduzido, quanto seria economizada pela remoção dos outros 
benefícios? ¿Em termos de redução da pobreza, seria melhor reter os benefícios actuais ou 
substituí-los por um benefício universal infantil? 

  



Exercício 9: Introduzir um beneficio universal para crianças (500 MT) 
 

Actividade:  

Introdução de um benefício universal para crianças menores de 18 anos, pagando 500 MT 
mensalmente, considerando dois cenários: o primeiro seria considerar que todos os outros 
benefícios continuariam em curso (MZ_2017_Reform1); e o segundo cenário deve remover 
todos os outros benefícios (MZ_2017_Reform2).   

Questão:  

¿Quanto custaria a introdução do benefício universal para crianças? Depois que o benefício 
universal da criança foi introduzido, quanto seria economizado pela remoção dos outros 
benefícios? Em termos de redução da pobreza, seria melhor reter os benefícios atuais ou 
substituí-los por um benefício infantil universal? 

 

Exercício 10: Introdução de um subsídio universal para crianças (Mt 
500) 
 

Atividade:  

Introdução de um benefício universal para crianças menores de 18 anos, pagando 500 MT 
mensalmente, considerando dois cenários: o primeiro seria considerar que todos os outros 
benefícios continuariam em curso; e o segundo seria considerar que todos os outros 
benefícios continuariam em curso, excepto o PASD.  

Pergunta:  

Qual seria o custo do benefício universal para as crianças? Quanto seria poupado se 
removêssemos outros benefícios depois da introdução do benefício universal para as 
crianças? Se o objectivo fosse a redução da pobreza, qual seria a melhor opção: manter os 
benefícios actuais ou substituí-los com o benefício infantil? 
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