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Nota: Os exercícios e as soluções 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.

Solução
Passo 1: Antes alterar as políticas existentes ou adicionar novas políticas, temos que adicionar um novo
sistema; em seguida, fazer as alterações e adicionar nova polítca no novo sistema.
•

Como adicionar um novo sistema?

Clique com o botão direito do mouse no sistema  ‘MZ_2017’  copy/paste o sistema, e de nome de
‘MZ_2017_reform’
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Em seguida oculta o sitemas de 2015 e 2016 ,clicanado com o botão direito ‘MZ_2017’  Mover para
Hidden Systems Box  Todos os sistema para a esquerda (All Systems To The Left)

Uma outra alternativa para adicionar um novo sistema é selecionar a guia Ferramentas Country + Add
System button e seguir as instruções
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as políticas existentes ou adicionar novas políticas, você precisa de adicionar um
novo sistema (veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Alterar a taxa de imposto simplificado na política ttn_mz
•

Como alterar a taxa de imposto?

Vai para a poltica ttn_mz e altere a taxa de imposto dentro do parâmetro Comp_perTU de 0.03 para 0.04
(apenas para o sistema MZ_2017_reform).

Passo 3: Executar (Run) o sistema MZ_2017 e MZ_2017_Reform in Statistics Presenter de modo a perceber
o quanto do imposto directo na politica de reforma tenha aumentando.
Resposta: 4,456.92 Milhões de MT
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as existentes ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar um novo sistema
(veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Alterar a taxa de imposto para eletricidade
•

Como alterar a taxa de imposto para eletricidade?

Como a taxa de imposto para eletricidade é incluída na políca tva_mz como uma constante, o valor da
constante precisa ser corrigido na política constdef_mz. Vá para a política constdef_mz e altere o valor do
parâmetro $VAT_electricity_Rate de 0.1054 para 0.12 (somente para o sistema MZ2017_Reform).

Passo 3: Executar os sistemas MZ_2017 e MZ_2017_Reform. No Apresentador de resultados (Statistics
Presenter) o quanto de receita extra foi adquirida no do imposto indirecto, como resultado desta reforma.
Note: O montante simulado do IVA no sistema MZ_2017 é muito inferior ao montante da receita do IVA
reportada pelo Governo. Há pelo menos duas razões para isso: primeiro, os dados de despesas podem estar
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sub-registrados; e, em segundo lugar, o IVA é obtido a partir de outras fontes que não as famílias e, por
isso, nunca se esperaria que o conjunto de dados subjacente simulasse o montante total das receitas do IVA.
Resposta: Mt 18.89 Million
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as politicas existentes ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar um
novo sistema (veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Agora, altere a política para o sector privado e trabalhadores por conta própria, sic_mz
Como alterar a taxa de contribuição?
Vá para a política sic_mz. Na primeira função BenCalc altere a taxa de contribuição para funcionários no
parâmetro Comp_perTU de 0.03 para 0.04. (Muda somente o sistema MZ_2017_reform). Verá que a taxa
de contribuição para seus empregadores, contida na segunda função BenCalc , já é de 4% e, portanto, não
precisa ser alterado.

Passo 3: Agora corrija a política para o Setor Público, sic01_mz
•

Como alterar a taxa de contribuição?
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Vá para a política sic01_mz. Na função BenCalc , altere a taxa de contribuição para funcionários no
parâmetro Comp_perTU de 0.07 para 0.08. (Apenas mude o sistema MZ_2017_reform).

Passo 4: Execute os sistemas MZ_2017 e MZ_2017_Reform no Apresentador de Resultados (Statistics
Presenter) identificar a nova receita da Segurança Social a partir de contribuições.
Resposta: 11,815 Milhões de MT (um aumento de 1,358 Milhões de MT)
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as politicas existentes ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar um
novo sistema (veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Os valores da cesta alimentar ocorrem na função final (BenCalc) da politica bot_mz.
•

Como alterar os valores?

Neste exemplo, o valor das caixas de alimentos depende do tamanho da família. Para cada um dos
tamanhos de família, multiplique o valor por 1.5.

Passo 3: Executar o Sistema MZ_2017 e MZ_2017_Reform, no Statistics Presenter identificar o impacto
dessa reforma sobre pobreza baseada no consumo em Moçambique.
Resposta: Pobreza baseada no consumo reduz de 47.5% para 43.6%
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as politicas existentes ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar um
novo sistema (veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Em seguida, crie uma nova constante para o novo limite de Mt 3,0 Milhões por ano
•

Como criar uma nova constante?

Ir a política constdef_mz  clicar no botão e no ultimo parametron  clicar Show Add Parameter Form
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depois selecionar Placeholder  Add  Close

Emseguida no placeholder renomeia $ttn_level, e da o montante de 3000000#y (i.e. 3 Milhões de MT por
ano) e rotule o parâmetro na coluna de comentários 'Limite para imposto simplificado'.

Passo 3: Em seguidaxt alterar o imposto simplificado , ttn_mz
•

Como alterar as regras de elegibilidade?

Para este exemplo, você precisa alterar a taxa de imposto de 0.03-0.04 no pârametro Comp_perTU, e no
parâmetro Comp_Cond substituir o limite com a nova constante ($ ttn_level) que você criou no passo 2..

Passo 4: Executar os sistemas TZ_2017 e TZ_2017_reform, no Statistics Presenter identificar o impacto da
reforma nas receitas dos impostos diretos.
Resposta: A reforma impacta uma quantidade adicional de receita de impostos directos de 4,7910.21
milhões de Mt.
Nota: Você também verá que a quantia simulada de receita de contribuições para a segurança social
caiu quase 63 milhões de MT. É importante entender por que isso aconteceu: à medida que a faixa de renda
para o imposto simplificado aumentou, isso aumentou o número de contribuintes para o imposto
simplificado. Os contribuintes de conta própria da segurança social só começam a contribuir quando ficam
fora da faixa de imposto simplificada e, portanto, a receita gerada pela contribuição social dos
contribuintesque trabalham por conta prorpia também cai.
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar as politicas existentes ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar um
novo sistema (veja a Parte 1) ; depois faça as alterações no novo sistema.
Passo 2: Agora crie uma nova política, boa_mz (só no sistema MZ_2017_Reform)
•

Como criar uma nova política?

Para este exemplo, a nova política pode ser adicionada após os outros benefícios. Então clique com o botão
direito no último benefício (bsadi_mz)  Add Policy After Benefit
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Em seguida, digite o nome da nova política (boa_mz)  OK

Você precisará usar a função BenCalc para esta política. Clica no botão direito do mauseem boa_mz  Add
Function BenCalc

Em seguida, preencha os valores dos parâmetros para a função BenCalc . Lembre-se de ativar (ON) a
política e a função.

Passo 3: Para que essa nova política seja identificada pelo Statistics Presenter, o novo benefício precisa ser
incluído na política ildef_mz em duas incomelist [listas de renda([Simulated benefits, ils_bensim; e na
Pension benefits, ils_pen)].
Adicione-os da mesma forma que você adicionaria um novo parâmetro nos exemplos anteriores.

Passo 4: Executar os sistema MZ_2017 and MZ_2017_Reform na Statistics Presenter identificar o quanto a
reforma ira custar.
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Resposta: A reforma custaria 5,1840.26 milhões de MT por ano. A pobreza geral baseada no consumo cairá
em 1 pontos percentuais (pp), de 47.5% para 46.5%. No entanto, a pobreza das famílias que tem pessoas
idosas cairia de 7.9 pp de 50.1% para 42.2%, com uma grande redução na média da diferença de pobreza
normalizada para este grupo.
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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?

Solução
Passo 1: Antes de alterar ou adicionar novas políticas, você precisa adicionar dois novos sistemas (veja a
Parte 1) chamados MZ_2017_Reform1 e MZ_2017_Reform2; depois faça as alterações nos novos sistemas.
Passo 2: Agora crie uma nova função, bch_mz (somente nos sistemas MZ_2017_Reform1 e
MZ_2017_Reform2).
•

Como criar uma nova função?

Para este exemplo, a nova política pode ser adicionada após os outros benefícios. Então clique com o botão
direito no último benefício ( bsadi_mz)  Add Policy After Benefit

Em seguida, digite o nome da nova política ( bch_mz (bch_mz)  OK
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Você precisará usar a função BenCalc para esta política. Clique com o botão direito em on bch_mz Add
Function BenCalc

Em seguida, preencha os valores dos parâmetros para a função BenCalc , para ambas as reformas . Lembrese de ligar a política e a função.

Passo 3: Desligue as políticas bot_mz e bsadi_mz em MZ_2017_Reform2.

Passo 4: Para que essa nova política seja identificada pelo Statistics Presenter, o novo benefício precisa ser
incluído na política ildef_mz em duas listas de renda [Simulated benefits, ils_bensim; and Pension benefits,
ils_pen]. Lembre-se de fazer isso em ambos os cenários de reforma.
Adicione-os da mesma forma que você adicionaria um novo parâmetro nos exemplos anteriores.
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N.B. É uma boa prática no Reform 2 configurar o agora não simulado bsa_s and bsadi_s para n/a no Ils_bsa
(embora não faça diferença para a saídade resultado se você não o fizer. O modelo simplesmente avisará
que os valores foram definidos para zero)
Passo 5: Executa os sistemas MZ_2017, MZ_2017_Reform1 e MZ_2017_Reform2 no Statistics Presenter
para perceber quanto a reforma vai custar.
Resposta (250 Mt): O novo benefício universal da criança custaria 45,047.57 milhões de MT(comparando o
MZ_2017 com o MZ_2017_Reform1) , reduziria a pobreza geral do consumo em 9.5pp, a pobreza nos AF
com crianças em 10.1pp e a desigualdade em 0.0379 pp.
A remoção dos outros benefícios iria poupar 57,7690.39 milhões de MT (comparando MZ_2017_Reform1
com MZ_2017_Reform2). No entanto, (comparando MZ_2017 com MZ_2017_Reform 2 ) , a pobreza
aumenta em 5.2 pp, portanto, seria melhor manter o regime de benefícios existente se o benefício da
criança fosse substituir os benefícios existentes.
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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 substituílos por um benefício infantil universal?

Solução
los por um benefício infantil universal?
Siga os mesmos passos do exemplo trabalhado 3.2, mas desta vez atribua Mt 500 por criança
Resposta (500 Mt): O novo benefício universal da criança custaria Mt 90,095.15 milhões de MT
(comparando o MZ_2017 com o MZ_2017_Reform1). A remoção dos outros benefícios iria poupar
57.7690.39 milhões de MT(comparando MZ_2017_Reform1 com MZ_2017_Reform2). Em termos de
redução da pobreza, seria mais eficaz substituir os benefícios actuais com um abono de família universal
pago no Mt 500 por criança, como a pobreza de consumo cairia de 47. 5% para 42.4% e a pobreza nas
famílias com crianças cairia de 49.1% para 43.3% (comparando o MZ_2017 com o MZ_2017_Reform2).
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