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1. Introdução 

1.1 Sobre MOZMOD 
 

Os modelos de microsimulação fiscal e de benefícios sociais, usam informações existentes nas bases 

de dados representativas das populações (inquéritos) sobre rendimentos e despesas e codificação 

detalhada da legislação fiscal e de benefícios sociais 

 

Os modelos de microsimulação fiscal e de benefícios sociais, usam informação existentes nas bases 

de dados representativas das populações (inquéritos) sobre a característica dos agregados 

familiares, rendimentos e despesas  e provaram ser uma ferramenta extremamente útil tanto para 

formuladores de políticas como para pesquisadores. Os modelos aplicam regras de política fiscal e 

de benefícios sociais definidas pelo usuário para microdados em indivíduos e agregados familiares e 

calculam os efeitos dessas regras sobre a renda familiar. Os efeitos de diferentes cenários políticos 

sobre pobreza, desigualdade e receitas governamentais podem ser analisados e comparados. 

 

Moçambique, como outros países em desenvolvimento, está agora a desenvolver o seu sistema de 

protecção social e o financiamento das despesas públicas deverá ser cada vez mais baseada nas 

receitas fiscais nacionais. Neste processo, a compreensão dos impactos do sistema em diferentes 

escolhas políticas é extremamente importante, e os modelos de microssimulação fiscal e de 

benefícios socias são instrumentos adequados para esse fim. 

 

Neste contexto, a UNU-WIDER, a equipe EUROMOD do Instituto de Pesquisas Sociais e Económicas 

(ISER) da Universidade de Essex e a Southern African Social Policy Research Insights (SASPRI) baseada 

na Africa do Sul, lançaram o  projeto SOUTHMOD, um dos principais projectos de pesquisa em 

Modelos de microsimulação fiscal e de benefício social para alguns países em desenvolvimento em 

África (Etiópia, Gana, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, Uganda) e também em outros lugares 

(Equador e Vietnam) além dos que já existem para a África do Sul e a Namíbia. 

 

MOZMOD, o modelo de microssimulação fiscal e de benefícios socias para Moçambique, foi 

desenvolvido em cooperação com o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique. A primeira 

versão do MOZMOD  foi simulada  baseado no Inquérito ao Orçamento Familiar, IOF 2008-09 e o 

actual é com base  com os dados do IOF 2014-2015, permitindo assim obter resultados 

representativos a nível nacional. As políticas são simuladas para 2015, 2016 e 2017. Dado a sua 

experiência e apoio a longo prazo ao Governo de Moçambique desde 2006 no estabelecimento de 

um Piso de Proteção Social no Nível nacional, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aderiu à 

iniciativa MOZMOD e apoia o estabelecimento de um grupo de técnicos multissectoriais para análise 

de política e usuários para MOZMOD. 

 

O MOZMOD é uma ferramenta altamente versátil e fácil de usar, tanto para os decisores de políticas 

como para os pesquisadores. As possíveis simulações de reforma política no MOZMOD podem 

incluir, por exemplo, uma prestação universal para crianças, um pagamento de pensão universal 

para os idosos ou um subsídio de desemprego para jovens. Com o MOZMOD, pode-se simular o 

número de beneficiários e analisar as características dos potenciais beneficiários (se são mais 

propensos a viver em áreas urbanas ou rurais? trabalham no sector formal ou informal? Qual o 
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impacto esperado na redução da pobreza?), estimar os efeitos no orçamento (quanto custaria uma 

tal política?), incluindo, por exemplo, como as taxas de imposto poderiam ser aumentadas para 

compensar as despesas adicionais por exemplo com a protecção social ou que tipo reformas nos 

impostos beneficia mais a população vulnerável em termos de redução da pobreza e desiguldade.  

 

A microssimulação é uma técnica que envolve a obtenção de dados dos inquéritos familiares e a 

aplicação de um conjunto de regras de política aos dados para calcular o direito individual a 

benefícios e / ou a responsabilidade por tributação. O resultado do exercício a nível individual e 

familiar podem então ser analisados para fornecer dados nacional sobre, por exemplo, o impacto de 

benefícios sociais sobre a pobreza e a desigualdade. O modelo de base simula o regime de benefícios 

fiscais e sociais no país. No entanto, a verdadeira força do modelo é que ela permite alterações 

hipotéticas para benefícios socias e / ou o sistema fiscal a ser simulada e o impacto de tais mudanças 

na distribuição de renda (incluindo mudanças na pobreza e desigualdade) a serem avaliados. Além 

disso, as despesas tanto com o status quo quanto com as revisões de benefícios sociais podem ser 

avaliadas como a receita gerada através da tributação pessoal (directa e indirecta).1  

 

A plataforma EUROMOD em que MOZMOD é baseado foi desenvolvida pela professora Holly 

Sutherland e colegas da Universidade de Essex para simular políticas para um conjunto de países da 

União Européia.2  EUROMOD foi construído e desenvolvido ao longo de um período de 20 anos e 

agora é usada nas simulações para mais de 25 países. As principais características do EUROMOD que 

o tornam um instrumento particularmente adequada para o modelo moçambicano são: todos os 

cálculos são transparentes e podem ser facilmente modificados pelo usuário, e o modelo é muito 

flexível, pois permite que as políticas sejam modificadas e quase qualquer tipo de nova política possa 

ser criada. 

 

EUROMOD tem uma interface fácil de aprender e de usar, capaz de operar independentemente de 

outros equipamentos ou softwares, é estável e compatível com computadores que executam em 

sistemas operativos Windows. Fornece maior controle e orientação sobre as acções dos utilizadores, 

e oferece maior funcionalidade e melhor facilidade de uso. 

 

Este manual foi inicialmente preparado com referência a MOZMOD versão 1.0. No entanto, foi 

actualizado para ser compatível com MOZMOD 2,0 e deve também ser aplicável a versão 

posteriores, tais como a versão 2.1, 2.2, etc. 

1.2 Introdução ao manual 
 

Este manual foi concebido como um guia introdutório para novos usuários e uma referência para 

quem já está familiarizado com as operações básicas de MOZMOD. O manual fornece instruções 

detalhadas sobre como usar o modelo pela primeira vez, bem como aborda sobre as tarefas mais 

complexas como por exemplo a construção de novas políticas.3 O foco do manual é sobre os 

                                                           
1 Veja, por exemplo Mitton et al., 2000 e Zaidi et al., 2009. 
2 Sutherland e Figari, 2013. 
3Grande parte do material neste manual foi extraído da documentação preparada para o modelo EUROMOD e 

os autores agradecem à equipe EUROMOD pela concessão de sua permissão para usar este material. 
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aspectos mais técnicos de como usar o modelo MOZMOD, ao invés de um manual mais geral sobre 

os diversos processos que poderiam ser realizadas usando o software EUROMOD. Existe um 

Relatório do País que foi produzido, onde descreve cada um dos impostos e benefícios que estão 

incluídos no MOZMOD, incluindo uma discussão dos resultados simulados que foram comparados 

com fontes externas de dados para fins de validação. Um Documento de Requesito de Dados 

também foi produzido, o qual descreve cada uma das variáveis de entrada que são usados dentro 

MOZMOD. 

 

Este manual está organizado em quatro principais secções interligadas. A Secção 1 fornece uma 

introdução e uma contextualização do MOZMOD e a do manual, enquanto a secção 2 apresenta aos 

usuários ou leitores o modelo e sua interface. A Secção 3 apresenta o MOZMOD em detalhes, 

descrevendo como interpretar e usar o conteúdo no arquivo de conteúdo principal que armazena 

todas as informações que o modelo precisa para suas simulações de políticas. A Secção 4 explica 

como realizar várias tarefas no MOZMOD, como executar o modelo, adicionando novos SISTEMAS 

(SYSTEMS) (as regras necessárias para simular um sistema de benefícios fiscais específico, por 

exemplo, regras para 2015, 2016 e 2017 ou regras para um cenário de reforma) e como 

Implementar reformas de políticas. 

 

Ao longo do manual, os termos específicos do EUROMOD são impressos em letras maiúsculas, por 

exemplo, LISTA DE RENDIMENTO, UNIDADE DE AVALIAÇÃO, PARÂMETRO (INCOMELIST, TAX UNIT, 

PARAMETER). Nomes de arquivos, nomes de tabulação, nomes de políticas, nomes de itens de 

menu, etc. são impressos em itálico, p.ex. (file) mz.xml, (tab) Display, (política) uprate.mz, (item do 

menu) Save Country. 

 

As seguintes caixas também são usadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mais detalhes sobre todos os aspectos do EUROMOD podem ser encontrados no ‘ajuda’ do 

EUROMOD, a qual pode ser acessada na guia Help & Info no MOZMOD. Para obter informações 

gerais sobre o modelo de microsimulação EUROMOD e pesquisas relacionadas, consulte 

https://www.iser.essex.ac.uk/euromod. 

                                                                                                                                                                                     
 

Caixas com um sinal de aviso contêm informações que o ajudarão a evitar alguns 

dos erros mais comuns que podem ser feitos ao executar o modelo. Todos os 

usuários devem prestar especial atenção ao texto nessas caixas. 

Caixas com um bloco de notas fornecem um resumo de pontos-chave e podem ser 

usados como um lembrete ou referência rápida. 

As caixas de detalhes técnicos estão marcadas com uma roda dentada. Essas caixas 

fornecem informações adicionais ao texto principal, o que não é crucial para 

entender as principais operações do modelo. 

https://www.iser.essex.ac.uk/euromod
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2.  Começando com MOZMOD 

2.1 Uma breve descrição do MOZMOD 
 

O MOZMOD consiste em um ficheiro (arquivos) de software e vários ficheiros de conteúdo. O 

ficheiro de software inclui a interface do usuário, o executável e o menu de ajuda integrado. Os 

ficheiros de conteúdo incluem os ficheiros do país xml, bem como várias outras ferramentas e 

aplicativos. Os ficheiros de software e conteúdo podem ser actualizados separadamente uns dos 

outros, permitindo maior flexibilidade. 

 

As informações que o modelo precisa para seus cálculos é armazenada nos ficheiros de conteúdo 

principais (mz.xml e mz_DataConfig.xml). Esses ficheiros contêm tanto a informação para a 

implementação do quadro do modelo de benefício fiscal quanto para a implementação das políticas 

específicas que compõem o sistema de benefícios socias e fiscais. No entanto, esses ficheiros não 

são acessados directamente pelo usuário. Toda a entrada do usuário é através da interface do 

utlizador. Dentro da interface do usuário, as informações são escritas principalmente em POLÍTICAS, 

e todas as POLÍTICAS - sejamos relacionadas ao quadro do modelo ou às políticas de imposto-

benefício que estão sendo modeladas - são directamente incorporadas na coluna de ORDENAÇÃO 

DE POLITICA (POLICY SPINE) para que todo o sistema possa ser exibido duma única vez em um único 

espaço de trabalho. 

 

As POLÍTICAS são constituídas por FUNÇÕES que são os elementos básicos para implementar o 

sistema de benefícios socias e fiscais dum país. Cada POLÍTICA é descrita por uma ou mais dessas 

FUNÇÕES. Cada FUNÇÕES compreende uma série de PARÂMETROS (PARAMETERS) que representam 

um elemento particular da funcionalidade da POLÍTICA. Geralmente, mais de uma FUNÇÕES é usada 

para calcular um imposto ou benefício e as FUNÇÕES podem interagir umas com as outras. 

 

MOZMOD é executado a partir da janela principal do guia ‘countries’ (país) do interface do usuário. 

MOZMOD processa os dados armazenados em arquivos de texto e retorna a saída (resultado) 

através de um arquivo de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MOZMOD pode ser resumido da seguinte forma: 

 

• DADOS – em formato de texto - fornecido com o modelo (mas novos conjuntos de 

dados podem ser adicionados e os existentes são alterados) 

 

• MODELO PROGRAMA - armazena todos os parâmetros do modelo e permite ao 

usuário fazer mudanças e executar simulações 

 

• RESULTADO (OUTPUT) - no formato de texto - pode ser analisado usando um pacote 

estatístico 
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2.2 Interface de usuário do MOZMOD 
 

Uma vez que o software é iniciado, a janela principal da interface do usuário pode ser acessada (veja 

a Figura 2.1). 

 

Figura 2.1: Interface do usuário do MOZMOD 

 
 

A interface do usuário possui sete guias - Countries, Display, Country Tools, Administration Tools, 

Add-ons, Applications, Help & Info – onde cada um pode mostrar através da barra de ferramenta um 

menu com várias funcionalidades. Além disso, há um botão Run MOZMOD4  no extremo esquerdo da 

janela principal. O menu principal diretamente acima do botão Run MOZMOD contém 

funcionalidades adicionais. Muitos destes componentes são descritos em seções subseqüentes deste 

manual. 

 

Para acessar o modelo, clique na bandeira moçambicana e isso abre o espaço de trabalho principal 

do MOZMOD. Em EUROMOD haveria uma série de bandeiras de países visíveis, mas em MOZMOD 

há apenas a bandeira para Moçambique. A parte principal da janela exibe a representação do 

sistema de benefícios socias e imposto direto de Moçambique, que, quando aberto, está em 

formato "colapsado". Na terminologia EUROMOD, isso é frequentemente referido como 

representação ou ORDENAÇÃO DE POLITICA, ou simplesmente COLUNA (SPINE). A interface do 

usuário MOZMOD mostrando POLÍTICAS em forma colapsada e a COLUNA é mostrado na Figura 2.2. 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Actualmente, este botão é rotulado Run EUROMOD (que seria executar EUROMOD) 
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Figure 2.2: Interface do usuário do MOZMOD 
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3. MOZMOD em detalhes  

3.1 Introdução a POLÍTICAS 
 

O primeiro passo na microsimulação é colectar dados sobre os rendimentos e as despesas dos 

indivíduos em uma pesquisa representativa dos agregados famílias. O segundo passo é ter uma série 

de regras de política que podem ser aplicadas aos indivíduos nos dados para determinar quais 

benefícios eles têm direito e quais impostos devem pagar. No modelo, pode haver (a) um ou mais 

conjuntos de dados (ou seja, dados de pesquisa colectados em diferentes anos) e (b) um ou mais 

SISTEMA(S) (ou seja, regras de benefícios fiscais para diferentes anos de política). 

 

Idealmente, para calcular impostos e benefícios para o ano de 2015, por exemplo,  usaria as regras 

de política de 2015 juntamente com os dados referentes ao ano de 2015. No entanto, dados 

correspondentes nem sempre estão disponíveis e, mesmo assim, preparando e integrando novos 

dados no modelo é uma tarefa muito laboriosa. Portanto, os conjuntos de dados são usados para 

simular vários anos de política, actualizando os valores monetários para o ano da política 

correspondente. Para cada SISTEMA há um conjunto de dados que é mais adequado, normalmente 

aquele cujo ano de colecta é o mais próximo do ano da política (a "melhor combinação"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MOZMOD v2.0 é sustentado por um micro-conjunto de dados construído usando oo dados do 

Inquérito ao Orçamento Familiar, IOF 2014-15 (que se relaciona com um ponto de tempo de 2015) e 

contém apenas três SISTEMA que estão relacionados com 2015, 2016 e 2017. O conjunto de dados 

de 2014-2015 é usado actualmente com este SISTEMA e a POLÍTICA uprate_mz (veja abaixo) 

‘uprates’, actualiza os valores monetários de 2016 até 2017 usando o IPC. Consulte a Secção 3.4 para 

obter mais informações sobre combinações do conjunto de dados do SISTEMA (SYSTEM-dataset). 

 

Existem 18 POLÍTICAS no MOZMOD v2.0, que podem ser agrupadas em POLÍTICAS de definição5 de 

benefícios socias e fiscais. Todas as 18 POLÍTICAS são visíveis na COLUNA e cada linha do da COLUNA 

representa uma POLÍTICA. As POLÍTICAS são processadas pelo modelo na ordem em que aparecem 

na COLUNA: primeiro as POLÍTICAS de definição uprate_mz, ildef_mz, tudef_mz and constdef_mz, 

poverty_lines_mz, POLÍTICAS de contribuições para segurança social sic_mz, sic01_mz, seguidas de 

POLÍTICAS Tributárias tin_mz, ttn_mz, seguido de POLÍTICAS de benefício social bot_mz, bsadi_mz, 

                                                           
5 Referido como ‘políticas especiais’ na secção de conceitos básicos do EUROMOD da Ajuda do EUROMOD 
(acessada na barra de ferramenta Help & Info). 

É a boa prática do EUROMOD definir a melhor bandeira de correspondência apenas 

para LINHA DE BASE (BASELINES). A secção de Conceitos básicos de Ajuda do 

EUROMOD (acessada no guia Help & Info) indica que LINHA DE BASE é o termo usado 

para uma combinação da base de dado do SISTEMA  que satisfaça o melhor critério de 

concordância e, além disso, o SISTEMA - deve referir-se a um ano de política real  e a 

combinação da base de dado SISTEMA, deve ser a implementação principal ou padrão 

para o respectivo ano de política.  
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seguido de POLÍTICAS de impostos indiretos, tva_mz, tex_mz and tfl_mz, e finalmente seguido das 

POLÍTICAS de definição output_std_mz and output_std_hh_mz. Em outras palavras, em primeiro 

lugar, as variáveis dos dados monetários são actualizadas para o ano a que se refere o sistema fiscal 

e de benefício; Em segundo lugar, definições de conceitos de renda e unidades de avaliação são 

especificadas e trazidas para o modelo; Em terceiro lugar, as CONSTANTES (CONSTANTS) são 

definidas6; Em quarto as linhas de pobreza são especificadas; Em quinto lugar, as contribuições para 

o seguro social para os setores privado e público são modeladas; Sexto, os impostos do rendimentos 

e os impostos sobre o volume de negócios são modelados; Sétimo, as contribuições para o seguro 

social para os trabalhadores a conta propria são modeladas; O oitavo, outros impostos de renda são 

modelados; Nono, os benefícios são modelado; E, finalmente, os resultados são produzidos. A 

ordem em que as POLÍTICAS são simuladas (e, portanto, definida na COLUNA é crucial porque 

algumas POLÍTICAS se baseiam em variáveis produzidas em outras POLÍTICAS e, portanto, precisam 

de ser criadas primeiro. 

 

Na barra de ferramenta Display, você pode escolher se deseja ver a Coluna completa (Full Spine) ou 

uma política única (Single Policy) marcando a caixa apropriada. 

 

Todas as POLÍTICAS, seja de definição ou de benefícios fiscais, têm a mesma estrutura geral. A figura 

a seguir (Figura 3.1) mostra esta estrutura geral: 

 

Figura 3.1: A relação entre SISTEMAS, POLÍTICAS E FUNÇÕES 

 

 
A estrutura agora é descrita brevemente usando o Programa de Apoio Social Direto (PASD) como 

exemplo. A POLÍTICA bot_mz modela o PASD é a décima segunda política no modelo. 

                                                           
6 CONSTANTES é explicada na secção a seguir. 
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Figura 3.2: A POLÍTICA bot_mz 

 
 

A Figura 3.2 mostra a POLÍTICA para PASD (bot_mz). Cada POLÍTICA consiste em um cabeçalho que 

exibe o nome da POLÍTICA (bot_mz no exemplo) e um ‘interruptor’ que define se a POLÍTICA está 

activada ou não no SISTEMA (ou seja, MZ_2015). Esta facilidade para ‘desligar’ uma POLÍTICA pode, 

por exemplo, ser usada se um cenário de reforma for implementado onde a POLÍTICAnão for 

necessária. 

 

A POLÍTICA é composta por FUNÇÕES. Ao clicar com o botão direito do mouse no ponto azul ao lado 

do nome POLÍTICA e selecionar Expand All Functions você pode visualizar todas as FUNÇÕES da 

POLÍTICA. Você também pode fazer isso de forma escalonada usando as cabeças de seta cinza ao 

lado do nome da POLÍTICA e dentro das FUNÇÕES. Também é possível expandir todas as POLÍTICAS 

no modelo de uma vez, clicando com o botão direito do mouse na palavra Policy selecionando 

Expand All Policies. Na figura 3.3 abaixo, três dessas FUNÇÕES são expandidas como uma ilustração.  

 

Cada FUNÇÕES é um bloco de construção autônoma que tem seus próprios PARÂMETROS e 

representa uma componente específica da funcionalidade da POLÍTICA. O propósito de usar 

FUNÇÕES como blocos de construção do modelo é fornecer uma estrutura geral e um idioma 

padronizado para descrever instrumentos de política.  

 

As FUNÇÕES podem ser classificadas em três categorias: política (para implementar políticas de 

benefícios socias e fiscais), sistema (para implementar o quadro do modelo) e especial. Onze 

FUNÇÕES são usadas no MOZMOD, três são FUNÇÕES de política (Elig, ArithOp, BenCalc) e oito são 

FUNÇÕES do sistema (Uprate, DefVar, DefInput, DefIL, IlVarop, DefTU, DefConst e DefOutput). Não 

há FUNÇÕES especiais em MOZMOD. Um resumo de todas as FUNÇÕES e seus PARÂMETROS 

disponíveis para uso podem ser encontrados na secção FUNÇÕES de ajuda EUROMOD do EUROMOD 

(acessada na barra de ferramenta Help & Info). 

 

O exemplo PASD é uma POLÍTICA  de benefício social bastante típica que pode ser implementada. Na 

POLÍTICA  bot_mz, existem onze FUNÇÕES. 
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Cada FUNÇÃO consiste em um cabeçalho que exibe o nome do FUNÇÃO (BenCalc no último 

exemplo) e um 'interreputor' que define se a FUNÇÃO está activada ou não (a FUNÇÃO está ligada 

no exemplo). Esta facilidade para desligar uma FUNÇÃO pode, por exemplo, ser usada se um cenário 

de reforma for implementado onde, em uma política com mais de uma FUNÇÃO, uma das FUNÇÕES 

não é necessária. Assim, no caso da POLÍTICA bot_mz, uma situação de reforma pode ser considerar 

o impacto da remoção do teste elegifbilidade (mean test) a nível individual. Nesse caso, a FUNÇÃO 

relevante Elig pode ser desligada (no entanto, outras alterações também seriam necessárias para a 

política para remover a referência à variável intermediária gerada por esta FUNÇÃO em FUNÇÕES 

subsequentes nesta POLÍTICA em particular). 

 

O MOZMOD é informado sobre como calcular uma determinada POLÍTICA particular, configurando 

os PARÂMETROS de uma FUNÇÃO para valores apropriados. Muitos PARÂMETROS aparecem dentro 

de várias FUNÇÕES, enquanto alguns são específicos de FUNÇÕES particulares. A maioria das 

FUNÇÕES de política e algum SISTEMA e FUNÇÕES especiais fornecem PARÂMETROS COMUNS. 

Existem PARÂMETROS obrigatórios e opcionais, por exemplo, o PARÂMETRO TAX_UNIT deve ser 

incluído em todas as FUNÇÕES políticas, caso contrário o MOZMOD emitirá uma mensagem de erro. 

VALORES DOS PARÂMETROS (PARAMETER VALUES) podem assumir uma série de formas diferentes, 

por exemplo, sim/não, quantidades, variáveis e fórmulas. Estes serão introduzidos conforme 

necessário nas secções subsequentes. Os VALORES DOS PARÂMETROS podem mudar para cada 

SISTEMA. 

 

A Figura 3.3 mostra bot_mz com algumas das FUNÇÕES expandidas. Na ultima coluna, Comentário 

(Comments), onde cada nome é denominado (o nome começa com DEF para definição, TAX para 

imposto, BEN para benefício ou SIC para contribuições de seguro social), cada FUNÇÃO também 

pode ser descrita, e cada um dos PARÂMETROS pode ser explicado, se necessário.  
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Figure 3.3 A POLÍTICA bot_mz com algumas das FUNÇÕES expandidas  

 
 

3.2 Políticas definicionais 
 

Uprate_mz 

 

Visão geral: os conjuntos de dados geralmente são usados para simular vários anos de política, 

elevando os valores monetários para o ano correspondente. A POLÍTICA uprate_mz contém 

informações para ‘actualizar’ variáveis monetárias no conjunto de dados. 
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Figure 3.4: A POLÍTICA uprate_mz 

 
 

A Figura 3.4 mostra a POLÍTICA uprate_mz. A FUNÇÃO Uprate permite a análise de variáveis de 

dados monetários para o nível de preço de um ano de política. NB apenas alguns dos itens de 

despesa são mostrados que estão presentes na política ‘actualizada’. 

 

O conjunto de dados PARÂMETRO especifica o nome de um conjunto de dados para o qual as 

configurações de actualização (uprating) se aplicam. 

 

O fator padrão de actualização é especificado em def_factor. Este é o IPC (fornecido pela Instituto 

Nacional de Estatistica). É expresso como $ f_CPI_total. Além disso, há infladores especialmente 

calculados para rendimento de emprego (tanto renda trabalhada quanto a renda por conta própria). 

Os valores numéricos dos factores de actualização são especificados no diálogo ‘uprating indices’, 

que é chamado a partir da barra de ferramenta ‘Country Tools’ e, em seguida, pressionando o botão 

‘uprating indices’. Isso é mostrado na figura 3.5 

 

Figura 3.5 Uprating Indices 

 
 

Este diálogo define os fatores de actualização (uprating factors), dá um nome de referência e 

descreve a fonte. Novos anos de dados podem ser adicionados pressionando o botão ‘add year’ que 

resultará em uma nova coluna sendo adicionada à tabela. 

 

Ildef_mz 

 

A POLÍTICA ildef_mz contém definições de LISTAS DE RENDIMENTO (INCOMELISTS). Tecnicamente, 

um LISTA DE RENDIMENTO é o agregado de várias variáveis, que são adicionadas ou subtraídas para 

construir o agregado. As aplicações mais comuns deste conceito são as definições de renda, por 
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exemplo, renda disponível ou renda tributável. LISTAS DE RENDIMENTO são utilizados em POLÍTICAS 

tributárias ou de benefícios socias para a implementação do respectivo imposto ou benefício. 

 

LISTAS DE RENDIMENTO é um conceito importante. Em um modelo de imposto-benefício de um 

único país, como MOZMOD, as definições de renda podem simplesmente ser construído para 

funcionar de forma particular com uma única variável criada a partir de seus componentes no 

conjunto de dados subjacente. No entanto, num modelo de imposto-benefício de vários países, 

como a EUROMOD, é importante manter a transparência. LISTAS DE RENDIMENTO conseguem isso 

e, portanto, são mantidos no MOZMOD. 

 

Figure 3.6: A POLÍTICA ildef_mz 

 
 

A Figura 3.6 mostra a POLÍTICA ildef_mz. A FUNÇÃO Defil define cada LISTAS DE RENDIMENTO. Há 

uma série de tais FUNÇÕES no ildef_mz, mas apenas três foram expandidas na Figura 3.6: a FUNÇÃO 

para definir o LISTAS DE RENDIMENTO para o lucro tributável não derivado do emprego remunerado 

onde o imposto sobre o volume de negócios não é aplicável (il_taxeabley01 - usado na política de 

imposto de renda tin00_mz), renda original (ils_origy) e renda disponível (ils_dispy). Os nomes de 

LISTAS DE RENDIMENTO começam com ils_ ou il_, principalmente para distingui-los de variáveis 
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comuns. LISTAS DE RENDIMENTO que começam com il_ são LISTAS DE RENDIMENTO ‘normais’ (que 

são específicos do modelo), enquanto os LISTAS DE RENDIMENTO que começam com ils_ são LISTAS 

DE RENDIMENTO ‘padrão’, que existem nos modelos de todos os países e têm uma definição 

particular. 

 

A lista de renda ils_dispy descreve um dos conceitos mais importantes do EUROMOD: renda 

disponível padrão. Em geral, os seguintes componentes compõem o rendimento disponível em 

EUROMOD: 

• renda original (essencialmente renda de emprego e de trabalho por conta própria, renda de 

capital, propriedade e investimento, pensões e transferências privadas) 

• benefícios acrescidos (transferências de dinheiro, que são benefícios de desemprego, pensões 

públicas, benefícios familiares, transferências sociais, outras transferências de dinheiro 

(específicas do país) 

• •subretração de impostos diretos (imposto de renda, imposto sobre o volume de negócios e 

outros impostos diretos específicos do país) 

• subretração de contribuições para a segurança social (remuneradas pelos empregados e por 

conta própria) 

 

Esta é uma definição razoável de padrão de renda disponível, mas poderia ser facilmente modificada 

se uma definição ligeiramente diferente fosse necessária, quer alterando o existente LISTA DE 

RENDIMENTO ou adicionando um novo LISTA DE RENDIMENTO. 

 

Pode ser visto na Figura 3.6 que diferentes componentes de renda, listados pelo nome da variável 

(por exemplo, ils_origy, ils_ben, ils_tax.), São adicionados (+) ou subtraídos (-) para criar ils_dispy. 

Em MOZMOD, ils_dispy não é usado em nenhuma POLÍTICA, mas sim é um conceito importante para 

a fase de análise. Nove LISTAS DE RENDIMENTO que são usados dentro de POLÍTICAS em MOZMOD 

são il_taxabley01, il_taxabley02, il_simplified_tax, il_dsa, il_exp_vat01 il_exp_vat02 il_exp_vat03 

il_exp_vat04 e il_exp_vat05. Os LISTAS DE RENDIMENTO il_taxabley01, il_taxabley02, 

il_simplified_tax definem renda tributável e são usados em políticas de impostos diretos (tin_mz, 

ttn_mz e tin00_mz). O LISTA DE RENDIMENTO il_dsa define a renda para os testes de elegibilidade 

(mens test) no PASD e PSSB. Os LISTAS DE RENDIMENTO il_exp_vat01 il_exp_vat02 il_exp_vat03 

il_exp_vat04 e il_exp_vat05 lista os itens de despesas sujeitos ao IVA. O LISTA DE RENDIMENTO 

il_exp_vat01 trata de itens classificados padrão, enquanto os outros LISTAS DE RENDIMENTO lidam 

com outros itens que estão sujeitos a taxas de IVA diferentes. Na verdade, il_exp_vat01 e numera 

todos os itens de despesas importados pela política de expenditure_mz e coloca um sinal + em 

relação a itens sujeitos a IVA padrão e um "n / a" contra itens que estão isentos de IVA, possuem 

taxa de IVA diferente ou são classificados de zero . N.B. Os itens que estão isentos de IVA, carregam 

uma taxa de IVA diferente ou são classificados por zero e não devem ter um sinal '-' ao lado deles, 

pois isso significaria que eles são subtraídos do LISTAS DE RENDIMENTO total e isso seria incorreto.  
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Tudef_mz 

 

Visão geral: POLÍTICA tudef_mz contém definições de UNIDADE DE  AVALIAÇÃO (TAX UNITS). Muitos 

impostos e especialmente benefícios não dizem respeito a indivíduos isolados, mas referem-se a 

unidades maiores, mais comumente famílias. UNIDADE DE AVALIAÇÃO especifica qual membro da 

família pertence às diferentes unidades de avaliação e quem é filho, etc. UNIDADE DE AVALIAÇÃO 

são usadas em POLÍTICAS de imposto e beneficiso socias para a implementação do respectivo 

imposto ou benefício.  

 

Tal como acontece com LISTAS DE RENDIMENTO , num modelo de imposto e beneficio social de um 

único país, a definição de, por exemplo, uma criança dependente pode ser simplesmente codificada. 

Em contrapartida, um modelo de imposto e prestação social de vários países tem que lidar com 

numerosas e possivelmente diferentes definições de unidades de avaliação e, portanto, deve 

permitir especificações flexíveis. UNIDADES DE AVALIAÇÃO permite isso e, portanto, são mantidos 

dentro do MOZMOD. 

  

Em princípio, qualquer POLÍTICA diferente de uprate_mz pode conter definições 

LISTA DE RENDIMENTO. Na verdade, este foi o caso com a finalidade de criar um 

LISTA DE RENDIMENTO para se ‘uprating’ nas POLÍTICAS expenditure_mz e 

expenditure_excise_mz. No entanto, por razões de transparência, a maioria dos 

LISTAS DE RENDIMENTO são definidos de forma centralizada na POLITICA ildef_mz. 

Esta regra pode ser desconsiderada se um LISTAS DE RENDIMENTO particular for 

usado apenas temporariamente em uma POLÍTICA. Em qualquer caso, um LISTA 

DE RENDIMENTO, uma vez definido, está disponível para todas as FUNÇÕES e 

POLÍTICAS subsequentes. 
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Figura 3.7: A POLÍTICA tudef_mz 

 
 

A Figura 3.7 mostra a POLÍTICA tudef_mz. A FUNÇÃO DefTu define as unidades de avaliação ou 

UNIDADES DE AVALIAÇÃO. 

 

Existem quatro definições de unidades de avaliação no MOZMOD e são chamadas tu_individual_mz, 

tu_household_mz, tu_family2_mz e tu_couple_mz (conforme indicado pelo Nome do PARÂMETRO). 

A unidade de avaliação tu_family_mz está definida, mas está desligada, pois nenhuma política aCtual 

no MOZMOD a usa. O PARÂMETRO Type possui três valores possíveis: HH, IND e SUBGROUP. HH 

refere-se a unidades de tipo familia, o que significa que todos os membros da família pertencem à 

mesma unidade. IND indica unidades de tipo individual, o que significa que cada membro da casa 

forma sua própria unidade. SUBGROUP significa que a família pode ser dividida em várias unidades 

de tamanho diferente. 

 

A forma mais simples de definição é para o UNIDADES DE AVALIAÇÃO tu_individual_mz. Esta 

definição é usada, por exemplo, para imposto de renda pessoal, onde o imposto é calculado para 

cada pessoa. 

 

A expressão IsMarried é usada no PARÂMETRO PartnerCond na definição do UNIDADES DE 

AVALIAÇÃO tu_couple_mz. Tal expressão é referida na terminologia EUROMOD como uma QUERY. 

As QUERIES São amplamente utilizados no EUROMOD, efetivamente como uma abreviatura para 

determinar as respostas a perguntas específicas (por exemplo, IsMarried responde a pergunta 'É a 

pessoa casada?' E economiza cada vez que precisa especificar todas as variáveis e códigos 

necessários para fornecer a resposta). A lista completa de QUERIES pode ser encontrada na secção 

Funções EUROMOD da Ajuda do EUROMOD (acessada na barra de ferramenta Help & Info). O 

resultado de uma QUERY é sim ou não (por exemplo, para o QUERY IsMarried) ou algum valor 

numérico (monetário ou não monetário) (por exemplo, para o QUERIES GetPartnerIncome e 

nDepChildrenInTu, respectivamente). Não há PARÂMETROS que apenas levem QUERIES como seus 
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valores; Em vez disso, QUERIES geralmente são usadas dentro de fórmulas (discutidas acima) e 

condições (por exemplo, PARÂMETRO DepChildCond usado na definição de UNIDADES DE 

AVALIAÇÃO de tu_household_mz). 

 

 

 

 

 

 

 

A forma mais complexa da definição é para o UNIDADES DE AVALIAÇÃO tu_family2_mz,  em que o 

Type esta definido como um SUBGROUP, o que significa que é um subconjunto da família. O 

membro da família pertence a qual unidade depende principalmente do PARÂMETRO Members. Isso 

é definido como OwnDepChild. PARÂMETRO Members geralmente definem as relações com relação 

ao chefe da unidade [agregado familiar (AF)], que é a pessoa mais rica da unidade, ou se há várias 

pessoas igualmente ricas, a mais velha, e se existem várias pessoas igualmente ricas e igualmente 

velha, será aquele com o número menor para  a variável idperson. Sabendo disso, o PARÂMETRO 

Members podem ser interpretados da seguinte forma: uma unidade que consiste no chefe do AF e 

seus filhos dependentes. O PARÂMETRO DepChildCond é particularmente importante no MOZMOD, 

pois define crianças dependentes de uma maneira muito específica. Normalmente, alguém pensaria 

em crianças dependentes como crianças menores de 18 anos, mas neste caso, as crianças com mais 

de 18 anos ainda são, em certas circunstâncias, inseridas na definição de "família". Isso ocorre 

porque esta unidade fiscal especial é usada em duas das políticas de imposto de renda, quando 

existem regras especiais relativas ao imposto adicional devido, quando o valor é calculado usando 

informações sobre a faixa de imposto de renda do indivíduo e o número de seus dependentes 

conforme definido no TAX UNIT como estando dentro da "família" dos contribuintes. 

 

Em MOZMOD existe outra unidade fiscal relacionada à família. Este é o TAX UNIT tu_family_mz. Na 

verdade, isso não é usado actualmente pelo modelo, mas é retido (mas desligado), pois prescreve 

uma definição da família que é comum a nível internacional. Essa é uma família composta por uma 

pessoa mais o cônjuge e seus filhos menores de 18 anos (crianças dependentes). Neste caso, Type é 

definido como SUBGROUP, o que significa que a TAX UNIT é um subconjunto do AF.  Qual o  membro 

da família pertence a esta unidade depende principalmente do PARÂMETRO. Isso é definido como 

Partner & OwnDepChild. O PARÂMETRO DepChildCond, AssignDepChOfDependents e 

AssignPartnerOfDependents especificam ainda o TAX UNIT (e são os mesmos que para o TAX UNIT 

tu_household_mz). O PARÂMETRO DepChildCond determina quem é tratado como um filho 

dependente, pelo que! {IsParent} especifica que eles não deveriam ser um pai e {dag <= 17} 

especifica que eles devem ter idade inferior a 18. Os PARÂMETROS AssignDepChOfDependents e 

AssignPartnerOfDependents significam que crianças dependentes ou cônjuge, respectivamente, de 

membros da unidade dependente (ou seja, pessoas que não são chefes do agregado ou cônjuge da 

unidade) que são atribuídos à unidade. 

 

Para construir a unidade familiar, primeiro o chefe da família é determinado e também o seu 

cônjuge (potencial) e seus próprios filhos dependentes (potenciais) são atribuídos a ele/ela . Se 

houver pessoas na família que ainda não tenha sido designada, um membro é determinada entre 

Negação: o operador ! antes que uma expressão,  indique uma negação. A 

expressão!{IsParent} especifica que a pessoa não deve ser pai. A expressão foi 

{IsParent} sem o! operador, isso especificaria que a pessoa deveria ser mãe. Os 

operadores serão discutidos com mais detalhes na Secção 3.3.3. 
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eles e seu cônjuge (potencial) e seus (dependentes) de seu próprio filho (dependente) são atribuídos 

a ele/ela a unidade. Este processo é continuado até que todas as pessoas no AF sejam atribuídas a 

unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constdef_mz 

 

A POLÍTICA constdef_mz contém definições de CONSTANTES (CONSTANTS). A CONSTANTE é 

simplesmente uma maneira de armazenar um número (geralmente um valor monetário) para uso 

em uma ou mais POLÍTICAS de benefícios socias e imposto. Como as CONSTANTES definidos residem 

em um só lugar, esta POLÍTICA é um lugar particularmente bom para definir os montantes de 

benefícios sociais que são aumentados (actualizados) a cada ano. No entanto, alguns usuários do 

modelo preferem constantes para serem colocados dentro da política a que se referem. Isso é 

perfeitamente aceitável, a menos que a constante seja usada em mais de uma política, caso em que 

deve ser definido em uma política separada, de modo a estar acessível a mais de uma política. 

 

A Figura 3.8 mostra a POLÍTICA constdef_mz. A FUNÇÃO DefConst define os CONSTANTES. O nome 

do CONSTANTE é definido na coluna Política (o primeiro caracter do nome da CONSTANTE deve ser 

sempre $) e o valor do CONSTANTE é definido na respectiva coluna SISTEMA. O #m após o valor 

indica que é um valor mensal e o #y indica que é um valor anual. Por padrão, um CONSTANTE é 

criado como uma variável monetária. No MOZMOD v2.0 CONSTANTES são definidos e referem-se a 

limiares fiscais, taxas de impostos, etc. Por exemplo, a taxa padrão de IVA na POLÍTICA IVA é 

atribuída ao CONSTANTE $VATt_rate e dado um valor de 0,17 em 2015 refletindo a taxa padrão de 

IVA de naquele ano (17%). Ter todos os limiares e montantes de imposto / benefício em um só lugar 

facilita muito a tarefa de actualizar o modelo para um ano subsequente. 

 

 

 

 

 

 

  

Em princípio, qualquer POLÍTICA diferente de uprate_mz pode conter definições 

de unidades de avaliação. No entanto, por razões de transparência, as unidades 

de avaliação geralmente são definidas centralmente na POLÍTICA tudef_mz. Esta 

regra pode ser desconsiderada se uma determinada unidade de avaliação for 

usada temporariamente em uma POLÍTICA especial. De qualquer forma, uma 

unidade de avaliação, uma vez definida, está disponível para todas as FUNÇÕES e 

POLÍTICAS subsequentes. 

Em princípio, a FUNÇÃO (FUNCTION) DefConst pode aparecer no início da política 

a que se refere a constante. Actualmente, as CONSTANTES não foram 

implementados, mas podem ser implementados desta forma nas futuras versões 

do modelo se os usuários acharem isso mais útil. 
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Figura 3.8: A POLÍTICA constdef_mz 

 
 

Output_std_mz 

 

Visão geral: A POLÍTICA  output_std_mz contém a especificação do arquivo do resultado do modelo. 

A Figura 3.9 mostra a POLÍTICA output_std_mz. A FUNÇÃO DefOutput contem o arquivo com do 

resultado. 

 

Figura 3.9:A POLÍTICA output_std_mz 
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O nome do arquivo de resultado é determinado pelo PARÂMETRO file. STANDARD OUTPUT para o 

sistema 2015 é escrito em um arquivo de texto chamado MZ_2015_std.txt. O PARÂMETRO vargroup 

permite que um grupo de variáveis seja emitido pela letra inicial (S) seguida pelo símbolo *. O 

asterisco é “wil card” ou seja um “caractere que representa qualquer valor” e, portanto, por 

exemplo, o vargroup b* exibirá todas as variáveis no conjunto de dados de entrada, bem como 

quaisquer variáveis simuladas que comecem com a letra b (ou seja, as variáveis de benefício, tanto 

originais quanto simuladas). No entanto, também é possível produzir variáveis individuais usando o 

PARÂMETRO var e especificando o nome da variável. Assim como os “wil card” podem ser usados 

para produzir grupos de variáveis, este também é o caso das listas de renda, por exemplo, o grupo 

IL* emitirá o valor de todos os LISTAS DE RENDIMENTO padrão. O PARÂMETRO nDecimals determina 

o número de casas decimais para variáveis monetárias (todos os montantes com mais casas decimais 

são arredondados). O PARÂMETRO TAX_UNIT define o nível de resultados. Em MOZMOD, é 

configurado para uma unidade de avaliação individual (tu_individual_mz), o que significa que o 

resultado contém uma linha para cada indivíduo. Se o PARÂMETRO estiver configurado para uma 

unidade maior (por exemplo, um agregado familiar), haveria uma linha para cada unidade, onde as 

variáveis monetárias se referem à soma de todos os membros da unidade e os valores não 

monetários referem-se ao chefe do AF. 

 

Existe também a opção de usar o PARÂMETRO defIL, que significa ‘definição de LISTA DE 

RENDIMENTO’, ou seja, o conjunto de variáveis que estão incluídas em um LISTA DE RENDIMENTO 

particular será emitido. Assim, por exemplo, especificar o PARÂMETRO Defil como them_dispy 

significaria que o arquivo de resultado conteria todas as variáveis incluídas na renda disponível 

padrão. Usando o PARÂMETRO ILGroup e especificando como them_dispy, em vez disso, resulta 

apenas o valor geral para o rendimento disponível padrão que está sendo emitido. 

 

3.3 Políticas de impostos e benefícios sociais  
 

As POLÍTICAS de imposto e benefícios socias geralmente contêm a descrição de um imposto ou 

benefício, onde esta descrição é composta por FUNÇÕES. Exemplos de algumas FUNÇÕES podem ser 

encontradas mais abaixo: 

 

• Elig determina elegibilidade / responsabilidade por benefícios / impostos. 

• BenCalc calcula o valor do benefício / imposto para todas as unidades elegíveis. 

• ArithOp é uma calculadora simples, permitindo as operações aritméticas mais comuns. 

• O SchedCalc  permite a implementação dos cronogramas mais comuns (impostos) 7. 

• Allocate permite (re) alocar valores (rendimentos, benefícios, impostos) entre os membros 

das unidades de avaliação8. 

• Min e Max são calculadoras dos mínimos e maximos9. 

                                                           
7Essa FUNÇÃO nao é actualmente usada em MOZMOD. Mais detalhes podem ser encontrados na secção 
FUNÇÕES EUROMOD da Ajuda do EUROMOD (acessada na guia de ferramenta Help & Info) 
8Essa FUNÇÃO não é actualmente usada em MOZMOD. Mais detalhes podem ser encontrados na secção 
FUNÇÕES EUROMOD da Ajuda do EUROMOD (acessada na guia de ferramenta Help & Info) 
9Essa FUNÇÃO não é actualmente usada em MOZMOD. Mais detalhes podem ser encontrados na secção 

FUNÇÕES EUROMOD da Ajuda do EUROMOD (acessada na guia de ferramenta Help & Info) 
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As FUNÇÕES são descritas detalhadamente na secção FUNÇÕES EUROMOD da Ajuda do EUROMOD 

(acessada na guia de ferramenta Help & Info) e não são elaborados com grande detalhe aqui. 

 

Muitas POLÍTICAS de benefícios sociais seguem a mesma estrutura geral, usando a FUNÇÃO BenCalc 

para calcular a elegibilidade e o montante do subsidio. Alternativamente, a FUNÇÃO Elig pode ser 

usado para calcular a elegibilidade para a concessão e a FUNÇÃO ArithOp pode ser usado para 

calcular o montante de concessão para indivíduos elegíveis. 

 

Figura 3.10: A POLÍTICA bot_mz 

 
 

As POLÍTICAS de benefícios socias e de imposto são descritas em termos gerais abaixo, usando o 

PSSB como exemplo. O PSSB (DSSP em inglês) POLÍTICA bot_mz foi dado como exemplo na Secção 

3.1, mas é explicada com maior detalhe aqui. É mostrado na Figura 3.10. Todas essas funções são 

expandidas com a exceção da função DefVar, que foi mostrada expandida na figura 3.3.  
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O primeiro, DefVar define variáveis intermediárias necessárias na modelagem da POLÍTICA. Essas 

variáveis intermediárias são principalmente indicadores de elegibilidade definidos pelas seguintes 

FUNÇÕES Elig. Na medida do possível, essas variáveis intermediárias recebem nomes significativos. 

Existem muitos grupos diferentes de pessoas elegíveis para PSSB (DSSP) (veja FUNÇAOS Elig 12.2 a 

12.6 na figura 3.10). Estes incluem famílias chefiadas por crianças (12.2), pessoas acamadas com 

doenças degenerativas (12,3), Crianças que sofrem de desnutrição aguda (12,4) e todos os adultos 

na família com incapacidade para o trabalho (12.5). A FUNÇAO Elig em 12.6 aplica o mean test ao 

indivíduo em questão. As duas FUNÇÕES ArithOp (12.7 e 12.8) calculam a renda familiar total e a 

renda per capita. Isso é necessário, pois, além dos critérios de elegibilidade individuais, há também o 

critério de que a renda familiar per capita estar abaixo de um determinado limite. A FUNÇAO 

BenCalc final calcula o valor da cesta de alimentos com base no número de pessoas no AF. FUNÇAO 

BenCalc é uma das FUNÇÕES mais utilizadas no MOZMOD. 

 

Uma maneira alternativa - mas menos simplificada - de modelagem POLÍTICAS que usam a FUNÇAO 

BenCalc é usar uma combinação de FUNÇÕES Elig e ArithOp. 

 

Isso pode ser ilustrado usando a seguinte política hipotética. Por exemplo, assumir que uma nova 

política é implementada, que prevê um benefício social de 600 Mt por mês para cada pessoa com 60 

anos ou mais. Vamos chamar esta POLÍTICA. Isto é nomeado para a variável de saída boa_s que 

indica um benefício 'b', para idade 'oa', que é simulado '_s'). O montante mensal é colocado em uma 

constante $ boa_amnt. 

 
Figura 3.11: A POLÍTICA boa_mz implementada usando o BenCalc 

 
 

A Figura 3.11 mostra a política hipotética implementada usando o BenCalc. Como pode ser visto, o 

Comp_Cond define a elegibilidade como pessoas maiores ou iguais a 60 anos {dag> = 60}. O 

Comp_perTU está configurado para CONSTANTE $boa_amnt que representa o valor mensal do 

benefício. A variável de saída é boa_s. N.B. Há duas funções que estão desligadas. Estes representam 

a forma alternativa de modelar a política e são ilustrados abaixo. 

 
A seguinte captura de tela mostra como essa mesma POLÍTICA poderia ser (menos elegantemente) 

projectada usando duas FUNÇÕES - Elig e ArithOp. 
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Figure 3.12: Uma alternatia POLÍTICA boa_mz 

 
 

A FUNÇÃO Elig tem um PARÂMETRO elig_cond que é exactamente o mesmo que PARÂMETRO 

Comp_Cond no BenCalc na implementação de boa_mz acima e contém a mesma expressão. Se o 

resultado da FUNÇÃO Elig for verdadeiro, uma variável de sistema sel_s será configurada para 1. Isso 

é retirado na FUNÇÃO ArithOp pelo uso do PARÂMETRO Who_Must_Be_Eliigible. Nesse caso, o 

PARÂMETRO está configurado para um. A fórmula PARÂMETRO contém o valor e é equivalente a 

Comp_perTU no BenCalc. Finalmente, o montante é colocado no Output_var boa_s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Certas regras de sintaxe devem ser seguidas ao escrever o PARÂMETRO  

Comp_Cond ou elig_cond: 

 

Antes de mais, cada condição deve ser incluída dentro de chaves {..}. 

 

Uma única condição {...} tem um componente, exemplo um QUERY sim/não 

(por exemplo, {IsParent}) ou dois componentes separados por um operador 

de comparação > (maior que), < (menor que), > = (maior ou igual a), <= 

(menor ou igual a) =  (Igual a) ou! = (Não igual a) (por exemplo, {ddi = 1}). 

 

Pode haver condições que devem ser cumpridas, ex. {Dag <16} e condições 

que não devem ser preenchidas, p.ex. !{ IsMarried }. 

 

As condições são combinadas pelos operadores lógicos & (e) e | (Ou) e os 

parênteses podem ser usados para agrupar as condições. 
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O PARÂMETRO who_must_be_elig pode ter os seguintes valores: 

• one_member (ou um): um membro da unidade de avaliação deve ser elegível 

• one_adult: um membro adulto da unidade de avaliação deve ser elegível 

• all_members (ou todos ou taxunit): todos os membros da unidade de 

avaliação devem ser elegíveis 

• all_adults: todos os membros adultos da unidade de avaliação devem ser 

elegíveis 

• nobody: os cálculos são realizados para cada unidade de avaliação (o padrão) 

 

Mais detalhes sobre o PARÂMETRO who_must_be_elig podem ser encontrados na 

secção Funções EUROMOD no EUROMOD Ajuda (acessada na guia de ferramenta 

Help & info). 

Ao usar a FUNÇÃO Elig, na verdade não é necessário especificar o PARÂMETRO 
output_var, pois existe uma variável de saída padrão chamada sel_s (s = sistema, 
el = elegibilidade, s = simulado) que pode ser usada se uma variável de saída não 
for especificada. Esta é a única FUNÇÃO onde existe um valor padrão para o 
PARÂMETRO output_var. Isso também significa que não é necessário especificar o 
PARÂMETRO elig_var na FUNÇÃO ArithOp. 
 
No entanto, para transparência, pode ser útil especificar uma variável de saída na 

FUNÇÃO Elig. Em todas as outras FUNÇÕES, o PARÂMETRO output_var é 

obrigatório, pois não existe uma variável de saída padrão. O PARÂMETRO 

output_var é referido como PARÂMETRO COMUM dentro do EUROMOD, ou seja, 

o PARÂMETRO é encontrado em mais de uma FUNÇÃO.  
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A parte final desta secção inclui pontos de especial relevância para o MOZMOD, mas novamente é 

recomendável que o usuário se refira à secção de FUNÇÕES EUROMOD da Ajuda do EUROMOD 

(acessada na guia de ferramenta Help & Info) 

 

Parâmetros comuns 

PARÂMETROS COMUNS são fornecidos por muitas das FUNÇÕES e podem ser classificados em 

quatro categorias: 

 

• PARÂMETROS COMUNS afectando o resultado (output). Um exemplo já encontrado é 

output_var que é fornecido por todas as FUNÇÕES POLÍTICAS (POLICY FUNCTIONS) de benefícios 

socias e fiscais. Outras opções são output_add_var (com output_var qualquer valor existente é 

substituído, mas com output_add_var o resultado é adicionado a qualquer valor existente da 

A fórmula PARÂMETRO na FUNÇÃO ArithOp permite as seguintes operações: 

• adição: operador + 

• subtração: operador - 

• multiplicação: operador * 

• divisão: operador / 

• aumentar para um potencia: operador ^, ex. 2 ^ 3 (resultado: 8) 

• percentagem: operador %, ex. Yem * 3% (resultado: yem * (3/100)) 

• lembrete da divisão: operador \, ex. 22 \ 5 (resultado: 2) 

• mínimo e máximo: operadores <min> e <max>, e. 10 <min> 15 (resultado: 10) 

• valor absoluto: operador <abs> (), ex. <Abs> (- 22) (resultado: 22), <abs> (50-

70) (resultado: 20) 

• Negação: operador! (), ex. ! (IsMarried),! (17) (resultado: 0),! (0) (resultado: 1) 

 

Para ser usado com os seguintes operandos: 

• valores numéricos, p.ex. 10, 0,3, -25 

• valores numéricos com um período, p.ex. 12000 # m, 1000 # y #i como 

detentores de lugar para valores numéricos especificados por variáveis de 

parâmetros de nota de rodapé, ex. Yem 

• INCOMELISTS, e. ils_dispy 

• queries, p.ex. IsUnemployed 

• números aleatórios, rand 

 

Regras de ordem de operação: 

• ^, <min>, <max>, <abs>, (),! (),% 

• antes das operações multiplicativas * / \ 

• antes das operações aditivas + - 

 

Os parênteses podem ser usados para agrupar operações, ex. (2 + 3) * 4. 
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variável de resultado) e result_var (permite uma segunda variável de resultado, geralmente 

usada em combinação com output_add_var). Estes são fornecidos por todas as FUNÇÕES que 

têm o PARÁMETRO output_var (excepto Elig onde não é significativo adicionar a uma variável do 

tipo sim/não). 

• PARÂMETROS COMUNS que afectam a elegibilidade. Exemplos já encontrados são 

who_must_be_elig e elig_var. Estes são fornecidos por todas as FUNÇÕES POLÍTICAS de 

benefícios sociais e fiscais. 

• PARÂMETROS COMUNS limitando os resultados. Existem três PARÂMETROSnesta categoria: 

lowlim (para definir um limite inferior), uplim (para definir um limite superior) e threshold (para 

definir um limite). Estes são fornecidos por todas as FUNÇÕES POLÍTICAS de benefícios sociais e 

fiscais. 

• PARÂMETROS COMUNS TAX_UNIT. Como já vimos, isso permite a definição de uma unidade de 

avaliação a que se refere uma FUNÇÃO e é obrigatória para todas as FUNÇÕES POLÍTICAS de 

benefícios sociais e fiscais. 

 

Há também recursos que controlam se uma FUNÇÃO é processada, incluindo o interruptor ((para 

desligar as FUNÇÕES - não um PARÂMETRO per se) e o PARÂMETRO run_cond que permite o 

processamento condicional da FUNÇÃO (ou seja, a FUNÇÃO só é realizada se a condição respectiva é 

cumprida). Estes são fornecidos por todas as FUNÇÕES POLÍTICAS. 

 

Mais detalhes sobre PARÂMETROS COMUNS podem ser encontrados na seção Funções EUROMOD 

da Ajuda do EUROMOD (acessada na guia de ferramenta Help & info). 

 

Condições de interpretação em relação às unidades de avaliação 

Há uma questão de interpretação se PARÂMETROS tomar variáveis, LISTAS DE RENDIMENTO e 

consultas como seus valores são usados com unidades de avaliação que compõem mais de uma 

pessoa. 

 

São aplicáveis as seguintes regras de interpretação: 

• PARÂMETROS relativos a variáveis monetárias e LISTAS DE RENDIMENTO são interpretados ao 

nível da unidade de avaliação (definido pelo PARÂMETROS TAX_UNIT). Os valores são, portanto, 

adicionados sobre todos os membros da unidade. 

• PARÂMETROS relativos a variáveis não monetárias e QUERIES (QUERIES) de nível individual são 

interpretados ao nível do indivíduo, se uma condição, ou no nível do chefe do AF da unidade de 

avaliação para todos os outros PARÂMETROS. 

• PARÂMETROS relativos ao nível não individual QUERIES (QUERIES) são interpretados de 

diferentes maneiras. 

 

É possível alterar a unidade de avaliação geralmente utilizada pela FUNÇÃO para variáveis únicas, 

LISTAS DE RENDIMENTO ou QUERIES. 

 

Notas de rodapé 

Existem PARÂMETROS que servem para especificar outros PARÂMETROS. Estes são referidos como 

PARÂMETROS (ou NOTAS DE RODAPÉ (FOOTNOTES)) de nota de rodapé. Eles podem ser facilmente 

identificados por nomes que começam com o caractere # com um número inteiro, i, dado na coluna 
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Grp/No, ex. # _amount1 e #_level 1. NOTAS DE PASSAGEM são aplicáveis com várias FUNÇÕES, 

especificamente todas as FUNÇÕES que fornecem fórmulas e / ou PARÂMETROS de condição. 

 

Os quatro tipos mais utilizados de NOTAS DE RODAPÉ são: 

1. Limites - às vezes é necessário definir limites (inferior, superior, limiar) para resultados FUNÇÃO 

e operandos individuais. 

2. Montantes - às vezes é mais transparente para indicar quantidades fora da fórmula 

(particularmente em uma fórmula complexa e / ou implementação de vários anos de política). 

3. Unidades de avaliação - é possível alterar a unidade de avaliação da FUNÇÃO (indicada pelo 

PARÂMETROS TAX_UNIT) para um único operando. 

4. QUERIES- algumas consultas precisam de especificações adicionais (por exemplo, 

nDepChildrenInTaxunit conta o número de filhos dependentes na unidade de avaliação e tem 

dois PARÂMETROS opcionais, #_AgeMini e #_AgeMaxi, que permitem especificar a idade dos 

filhos dependentes). 

   

Montantes 

Os valores do PARÂMETRO de quantidade geralmente são seguidos pelo seu "período". É uma boa 

prática indicar sempre um período, embora #m (mensal) não tenha efeito real, já que o EUROMOD 

converte internamente todos os montantes mensais e assumirá um montante mensal se nenhum 

período for especificado. Apenas o #m (mensal - sem conversão) e #y (anualmente - dividido por 12) 

são usados no MOZMOD, mas outras opções são possíveis, por exemplo trimestralmente (#q), 

semanal (#w) e diariamente (#d). Em geral, faz sentido especificar valores como o período de tempo 

em que eles são comumente discutidos (por exemplo, os montantes de benefício / concessão em 

termos mensais, limiares de imposto de renda em termos anuais). 

 

Interações entre funções 

Geralmente, mais de uma FUNÇÃO é usada para calcular um benefício ou imposto, o que significa 

que as FUNÇÕES  interagem de alguma forma. Essas interações podem ser classificadas em quatro 

categorias: 

• Condição: uma FUNÇÃO (geralmente Elig) avalia uma condição e uma FUNÇÃO subsequente 

funciona com base no resultado dessa avaliação. 

• Entrada: uma FUNÇÃO calcula algum resultado, que é usado como entrada por uma FUNÇÃO 

subsequente. 

• Adição: uma FUNÇÃO calcula uma parte de uma POLÍTICA e uma FUNÇÃO subsequente calcula 

outra parte da POLÍTICA e, portanto, precisa adicionar à primeira parte. 

• Reposição (na verdade não é uma verdadeira interação): uma FUNÇÃO subsequente substitui o 

resultado de uma FUNÇÃO precedente, o que, claro, só faz sentido se o resultado da primeira 

FUNÇÃO for usado no meio.  
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3.4 Configurações gerais 
 

Neste subcapitulo, vamos encontrar uma lista de algumas das acções-chave que podem ser 
realizadas na barra de ferramenta ‘Country Tools’: 
 

• Configuração as configurações do Country (por exemplo: nome, nome abreviado), configurações 

do SISTEMA (por exemplo: moeda) e os conjuntos de dados de entrada que podem ser usados 

para simular o sistema de benefícios sociais e fiscais do país; 

• Adicionar ou excluir SISTEMAS; 

• Pesquisa - pesquisa padrão e substituir e ajudar a encontrar erros e avaliar se e onde certos 

componentes EUROMOD (por exemplo, variáveis) são usados nos PARÂMETROS do respectivo 

país (consulte Trabalhando com EUROMOD - Secção de pesquisa da Ajuda do EUROMOD, 

acessada a partir da barra de ferramenta Help & Info); 

• Ferramentas de formatação, p.ex. Destacando-se com cores e definindo marcadores (consulte 

Trabalhando com EUROMOD - Secção de pesquisa da Ajuda do EUROMOD, acessada a partir da 

barra de ferramenta Help & Info). 

 

• A primeira dessas acções está descrita nesta secção. A adição ou exclusão de SISTEMAS é tratada 

na Secção 4.2. 

 

Existem três botões no lado esquerdo da faixa Country Tools: Country, Systems and Databases. 

 

Country 

 

Figura 3.13: A caixa de diálogo Configuração do Country  

 
 

Na caixa de diálogo Configuração do Country, o nome longo do país pode ser alterado, no entanto, o 

nome abreviado do país não pode ser alterado pelo usuário, pois precisa corresponder aos nomes 

dos arquivos XML do país. 

 

Systems  

 

Todos os sistemas e suas configurações estão listados e podem ser alterados na caixa de diálogo 

Configuração do System (veja a Figura 3.14). As configurações incluem: 
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Figure 3.14: A caixa de diálogo Configuração do System  

 
 

Taxa de Câmbio: Indica a taxa utilizada pelo modelo para converter a moeda nacional em Euro ou 

vice-versa (ou seja, os montantes em euros são multiplicados pela taxa para obter valores em moeda 

nacional). Esta configuração não é relevante em MOZMOD e, portanto, está configurada para 1. 

 

Parâmetros de moeda: indica a moeda utilizada para valores de PARÂMETRO monetário. É definido 

como nacional em MOZMOD, o que significa que a moeda nacional é utilizada (a alternativa em 

EUROMOD seria o euro, mas isso não é relevante para Moçambique). 

 

Resultado da moeda: indica a moeda utilizada no arquivo de saída (por exemplo: MZ_2015_std.txt), 

que novamente está definido como nacional (a alternativa em EUROMOD seria o euro). 

 

Definição do Rendimento para o Chefe do AF da unidade: Indica qual LISTA DE RENDIMENTO (da 

lista suspensa) deve ser usado como padrão para determinar quem é o chefe da unidade de 

avaliação. A configuração padrão é ils_origy. 
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Databases 

O conceito de combinações do conjunto de dados do SISTEMA foi introduzido na Secção 3.1. Existem 

várias opções relacionadas aos bancos de dados: 

 

Figure 3.15: A caixa de diálogo Configuração da Databases 

 
 

Atribuindo conjuntos de dados aos sistemas 

A parte superior da caixa de diálogo Configure Databases (veja a Figura 3.12) mostra uma tabela 

onde os cabeçalhos de linha listam todos os conjuntos de dados disponíveis para o país, enquanto os 

cabeçalhos das colunas listam todos os SISTEMAS disponíveis. A interseção de um conjunto de dados 

(linha) e sistema (coluna) indica se o SISTEMAS pode ser executado com o conjunto de dados, ou 

seja, eles formam uma chamada combinação de conjunto de dados do SISTEMAS (conforme descrito 

na Secção 3.1). Existem três possíveis Configurações: uma cruz (x) indica que o conjunto de dados e 

o SISTEMAS formam uma combinação SISTEMA-conjunto de dados; Melhor designa uma 

combinação de conjunto de dados do SISTEMA que é uma "melhor combinação" (como descrito na 

Secção 3.1), e n/a significa que o SISTEMA não pode ser executado com o conjunto de dados. 10  No 

MOZMODv2.0 existe apenas um conjunto de dados e, portanto, esta é a "melhor combinação" para 

o único SISTEMA I.11 

 

Adicionando, removendo ou renomeando um conjunto de dados 

Para adicionar um conjunto de dados, clique no botão Add Dataset, que abre uma caixa de diálogo 

de pesquisa de arquivos que permite a busca de um arquivo de texto contendo dados adequados 

para executar (um ou mais) SISTEMAS.  

                                                           
10 Observe que, se um sistema for copiado (consulte a Secção 4.2), os conjuntos de dados atribuídos ao 

sistema original são automaticamente atribuídos ao sistema copiado. Use a caixa de diálogo Configure 

Databases para alterar isso, se necessário. 
11 Embora, como mencionado acima, seja uma boa prática definir o melhor sinalizador de correspondência 
apenas para BASELINES. 
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Para excluir um conjunto de dados, selecione-o e clique no botão Delete Dataset. Observe que o 

conjunto de dados é removido sem aviso prévio, mas você ainda pode desfazer esta acção fechando 

a caixa de diálogo com o botão Cancelar ou usando a funcionalidade de desfazer. O conjunto de 

dados não é eliminado fisicamente, é claro; A remoção diz apenas sobre a capacidade de usar o 

conjunto de dados dentro do MOZMOD.  

 

Para renomear um conjunto de dados, selecione-o e clique no botão Rename Dataset, que abre uma 

caixa de texto onde o novo nome pode ser inserido. 

 

Configurações do conjunto de dados selecionado 

Abaixo da tabela Datasets/Systems, a caixa de diálogo mostra as configurações do conjunto de 

dados selecionado: 

 

Ano da coleção (Collection Year): indica o ano em que os dados foram coletados. 

Ano do rendimento (Income Year): indica o ano ao qual se referem os valores monetários dos dados. 

Moeda (Currency): indica em que dados de moeda são armazenados. Isto é definido como nacional 

em MOZMOD (o euro seria uma opção no EUROMOD). 

Sinal decimal (Decimal Sign): indica se os dados utilizam ponto (.) Ou vírgula (,) como o sinal decimal. 

Caminho (Path:): Indica um caminho específico para localizar o conjunto de dados. Normalmente, 

fica vazio, para instruir o modelo para localizar o conjunto de dados no caminho padrão. 

Usar padrão comum (Use Common Default): verificar esta opção significa que qualquer variável que 

não esteja nos dados, mas usada pelo SISTEMA, é definida como zero (ou seja, nenhuma mensagem 

de erro é emitida).  

  

Com todos esses botões, clique em OK para confirmar as alterações ou Cancelar para fechar a caixa 

de diálogo sem quaisquer consequências. Observe que as alterações são apenas definidas uma vez 

que o projeto é salvo. Antes disso, você ainda pode usar a funcionalidade de desfazer (consulte o 

capitulo Trabalhar (Working) com EUROMOD - Desfazer e refazer (undo and redo) na secção Ajuda 

do EUROMOD, pode ser acessado na barra de ferramenta Help & Info) ou fechar o projeto sem 

salvar. 

 

Para obter mais informações, consulte a seção Trabalhando (Working) com o EUROMOD – Na 

configuração Changing Countries'  na secção da Ajuda do EUROMOD (acessada na barra de 

ferramenta Help & Info tab). 

3.5 Variáveis 
 

Todos os países implementados no EUROMOD e com base na estrutura conceiptual EUROMOD (por 

exemplo, MOZMOD) usam o mesmo conjunto de variáveis para armazenar informações tiradas dos 

dados de entrada e informações geradas pelo modelo. 

 

As variáveis seguem convenções de nomenclatura específicas. Todas as variáveis geradas pelo 

modelo terminam com _s para simulado, enquanto as variáveis nos dados de entrada não possuem 

tal finalidade (por exemplo, bch é um benefício para criança retirado dos dados, isto é, recebimento 
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relatado, enquanto que bch_s é um benefício para criança simulado). O primeiro caractere do nome 

de uma variável indica seu tipo e o resto do nome é composto de siglas de dois caracteres: 

 

b = benefício (por exemplo: bch: b = benefício, ch = filho) 

b = benefit (e.g. bch: b=benefit, ch=child) 

t = imposto (por exemplo: tin: t = imposto, in = renda) 

t = tax (e.g. tin: t=tax, in=income) 

P = pensão (por exemplo, poa: p = pensão, oa = idade avançada) 

p =pension (e.g. poa: p=pension, oa=old age) 

d = demográfico (por exemplo, dag: d = demográfico, ag = idade) 

d = demographic (e.g. dag: d=demographic, ag=age) 

l = mercado de trabalho (por exemplo, les: l = mercado de trabalho, es = status econômico) 

l = labour market (e.g. les: l=labour market, es=economic status) 

y = renda (por exemplo, yem: y = renda, em = emprego) 

y = income (e.g. yem: y=income, em=employment) 

a = ativos (por exemplo, afc: a = assets, fc = capital financeiro) 

a = assets (e.g. afc: a=assets, fc=financial capital) 

x = despesa (por exemplo, xcc: x = despesa, cc = cuidados infantis) 

x = expenditure (e.g. xcc: x=expenditure, cc=child care) 

k = em espécie (por exemplo, ked: k = em espécie, ed = educação) 

k = in kind (e.g. ked: k=in kind, ed=education) 

 

As variáveis são armazenadas no arquivo VarConfig.xml. O arquivo contém os nomes e propriedades 

de todas as variáveis disponíveis no modelo. Algumas das propriedades ajudam o modelo a 

distinguir se certas rotinas devem ser aplicadas à variável (por exemplo, apenas as variáveis 

monetárias são actualizadas). Outras propriedades são descrições das variáveis, incluindo uma 

descrição gerada automaticamente de cada variável e colunas que permitem uma descrição especial 

para o país em questão. O arquivo também armazena as siglas das quais os nomes das variáveis são 

compostos. 

 

A interface do usuário MOZMOD fornece uma ferramenta para administrar a informação 

armazenada no ARQUIVO DE DESCRIÇÃO VARIAVEL (VARIABLE DESCRIPTION FILE). Para acessar esta 

ferramenta, clique no botão na guia Ferramentas Variables in the Administration Tools. 

 

Para o lado esquerdo é uma lista de todas as variáveis disponíveis. Para cada variável há uma caixa 

de selecção indicando se a variável é monetária (verificada) ou não (não marcada). Existe uma 

descrição verbal (Automatic Label)) que é gerada automaticamente com as siglas que constroem o 

nome da variável e o usuário não pode editá-la. 

  

No lado direito é uma lista de todas as siglas disponíveis, organizadas em três níveis. O primeiro nível 

é o tipo descrito acima (ou seja, benefício, imposto, renda,...). O segundo nível subdivide os tipos em 

diferentes categorias e o terceiro nível mostra as siglas em conjunto com uma descrição verbal, que 

é usada para gerar as etiquetas automáticas das variáveis. Se um acrônimo é categórico (por 

exemplo, gênero tem duas categorias: masculino e feminino), selecionar o acrônimo lista as 

categorias respectivas abaixo da lista de siglas. 
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Uma série de operações podem ser executadas dentro da ferramenta, todas descritas na secção 

Trabalhar com EUROMOD -Administrando variáveis Administrating variables) na secção de Ajuda do 

EUROMOD (acessada ba guia  de ferramenta Help & Info): 

 

• Adicionando variáveis veja também a Secção 4.4) 

• Alterando o nome de uma variável 

• Alterando o estado monetário de uma variável 

• Alterar as descrições específicas do país de uma variável 

• Excluindo variáveis 

• Variáveis de filtragem 

• Variáveis de classificação 

• Pesquisando variáveis 

• Adicionando acrónimos 

 

Como foi mostrado, também é possível adicionar variáveis usando DefVar FUNCTION. Essas variáveis 

ficam fora das convenções padrão de nomenclatura da variável EUROMOD. Eles são usados com 

moderação, pois seu uso impede a harmonização de variáveis em diferentes modelos SOUTHMOD. 

 

Na verdade, existem apenas dois usos gerais de tais variáveis dentro do MOZMOD. O primeiro é para 

variáveis temporárias ou intermediárias dentro de políticas que geralmente não são enviadas para o 

arquivo de saída final (exceto para fins de depuração). Todos começam com i_ (i para intermediário). 

O resto do nome é tão significativo quanto possível. 

 

A outra exceção são as variáveis de despesa IVA/Imposto de consumo que começam por uma 

variável x e quantidade para impostos especiais de consumo que começam com q. Seguem-se então 

o código COICOP para o item em questão. O principal motivo de que estes não são introduzidos da 

maneira usual através da Variables Tool é porque existem grandes números dentro do modelo. 
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       O MOZMOD pode ser resumido da seguinte forma: 

1. O ponto de acesso central do MOZMOD é a principal interface do usuário. A 

partir daqui, os arquivos de conteúdo podem ser acessados. Estes 

armazenam as informações que o modelo precisa para seus cálculos e 

fornecem outras ferramentas e aplicativos. 

2. Os arquivos de conteúdo da MOZMOD contêm informações necessárias para 

a implementação do quadro do modelo de benefício social e fiscal e para a 

implementação das políticas específicas que compõem o sistema de 

benefícios sociais e fiscais. Esta informação está contida principalmente nas 

POLÍTICAS (POLICIES) exibidas no POLICY SPINE (POLICY SPINE). 

3. FUNÇÕES (FUNCTIONS) são usadas como blocos de construção das políticas 

de definição e de benefícios socias e de imposto. FUNÇÕES (FUNCTIONS) são 

formadas por PARÂMETROS. 

4. As POLÍTICAS (POLICIES) de definição incluem uprate_mz, ildef_mz, tudef_mz 

e constdef_mz. 

5. Uprate_mz contém os fatores de actualização para variáveis monetárias. 

6. Ildef_mz contém definições de INCOMELISTS (ou seja, agregados de variáveis 

que definem, por exemplo, renda disponível, renda tributável, etc.). 

INCOMELISTS são usados em POLÍTICAS (POLICIES) Imposto/prestação social 

para a implementação do respectivo imposto ou benefício social. 

7. O Tudef_mz contém definições de unidades de avaliação, que também são 

usadas em POLÍTICAS de imposto e benefícios socias para a implementação 

do respectivo imposto ou benefício social. 

8. Constdef_mz contém definições de CONSTANTES (CONSTANTS) usadas nas 

POLÍTICAS de prestação social e imposto. 

9. Existe também uma POLÍTICA (POLICY) de definição output_std_mz que 

contém a especificação do resultado (outuput) do modelo. 

10. Informações relativas às configurações do país (por exemplo: nome, nome 

abreviado), configurações do SISTEMA (por exemplo, moeda) e os conjuntos 

de dados de entrada estão contidos e modificados em Country Tools. 

11. O ARQUIVO DE DESCRIÇÃO DA VARIAVEL (VARIABLE DESCRIPTION FILE) 

contém descrições de todas as variáveis disponíveis no modelo. 
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4. Tarefas no MOZMOD 

4.1 Executar o MOZMOD 
 

O próximo passo, tendo implementado cada uma das POLÍTICAS depois de configurar as 

configurações no MOZMOD, é executar o modelo para simular as políticas de impostos e benefícios 

sociais. 

 

Como vimos, o resultado do MOZMOD é baseada em duas entradas: (a) microdados domésticos e 

(b) regras sobre como calcular impostos e benefícios sociais armazenados no arquivo de conteúdo. 

Usando essas duas fontes de informação, o modelo calcula todos os impostos e benefícios socias 

que foram implementados. Os cálculos são realizados para cada indivíduo ou família no conjunto de 

dados e o resultado é gravado em um arquivo de micro-saída. O resultado está no nível individual (a 

menos que especificado de outra forma). 

 

Para activar a caixa de diálogo Run MOZMOD (veja a Figura 4.1), clique no botão Run MOZMOD no 

canto superior esquerdo da interface do usuário (veja a figura 4.1). 12 

 

Figura 4.1: Captura de tela do Run MOZMOD 

 

A parte principal do diálogo é uma lista de SISTEMAS que está pronto para ser executado. O 

MOZMOD só cobre Moçambique e, portanto, a coluna Country mostra apenas SISTEMAS para 

                                                           
12 Actualmente, ambos dizem Run EUROMOD. 
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Moçambique (MZ), mas tem a capacidade (embora não o conteúdo) para cobrir outros países 

também. Para selecionar um SISTEMA para executar, marque a caixa à direita do SISTEMA. A lista 

fornece uma caixa suspensa para cada SISTEMA que contém todos os conjuntos de dados 

disponíveis. Por padrão, essas caixas mostram os melhores conjuntos de dados correspondentes. No 

entanto, é possível escolher outro conjunto de dados selecionando-o na lista. Como vimos, existe 

apenas um SISTEMA (MZ_2015) e apenas um conjunto de dados (dados mz_2009) no MOZMOD no 

momento. 

 

Os botões à esquerda do botão Executar facilitam a selecção de mais de um país e/ou SISTEMA. 

 

O campo caminho de resultado (Output path) na parte inferior da caixa de diálogo define a pasta 

onde o modelo escreve os seus resultados. Por padrão, esta é a pasta de definida ao instalar o 

MOZMOD (ou ao abrir um projeto - veja a Secção 4.5). A pasta pode ser alterada clicando no botão 

da pasta direita do campo para procurar e selecionar a pasta apropriada, ou digitando. Observe que 

a pasta de resultado deve existir, caso contrário o MOZMOD emite uma mensagem de erro. 

 

Uma vez que as selecções necessárias foram feitas, clique no botão Run para iniciar o processo de 

simulação. Uma janela aparece fornecendo informações sobre o andamento da execução e 

permitindo alguma manipulação. Todas as combinações de conjunto de dados do SISTEMA 

selecionadas para execução estão listadas e seu status é exibido: execução, enfileirado, finalizado ou 

abortado (seja pelo usuário ou devido a um erro). Uma vez que a execução é iniciada, a hora de 

início é exibida e, uma vez que ela é concluída (ou abortada), o tempo de acabamento também é 

indicado, juntamente com o tempo gasto. O tempo total necessário pela simulação depende da 

velocidade de processamento do computador, do tamanho do conjunto de dados (ou seja, de 

quantos domicílios devem ser processados) e da amplitude do SISTEMA (ou seja, o número e a 

complexidade dos impostos e benefícios implementados). 

 

Existem três botões para cada execução. O botão Stop permite que o usuário aborte a execução. 

Uma vez que uma execução é iniciada, o botão Run Log está ativado. Se for clicado, o campo abaixo 

da lista de execuções mostra informações de progresso. Se uma execução produz um erro 

(interrompendo a execução) ou um aviso (permitindo que a execução continue), o botão Log de 

erros é ativado. Clicando no botão mostra os avisos e/ou erros da corrida no campo abaixo da lista 

de execuções. Observe que o conteúdo deste campo é determinado pelo botão mais recentemente 

clicado - seu título indica o que está actualmente exibido. Se algum aviso ou erro for emitido, um 

arquivo de log de erro é gerado, chamado yyyymmddhhmm_errlog.txt (por exemplo: 

201511011530_errlog.txt).   

 

A janela de informações permanecerá aberta até que seja fechada pelo usuário, mesmo que todas as 

execuções sejam finalizadas, para permitir que os registros de erros possíveis sejam verificados e 

para informar sobre os horários. Se o usuário fechar a janela antes de todas as corridas terminar 

(após um aviso), as corridas ainda activas são interrompidas e as execuções a ser realizadas  são 

retiradas da fila. Para ocultar a janela, use o botão de minimizar. 

 

Quando MOZMOD concluiu seus cálculos, a saída do resultado é armazenada como um ou mais 

arquivos de texto no local de armazenamento definido no campo Output path. É produzido um 
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arquivo de texto de resultado: STANDARD OUTPUT. Os arquivos de resultados podem ser vistos em 

um programa de editor de texto, como bloco de notas ou importados para qualquer pacote de 

análise estatística, como o Stata, para uma análise mais detalhada. O resultado pode ser visualizada 

no Excel, mas apenas usando a ferramenta embutida Open Output File (acessada na guia de 

ferramenta Applications). Tentando importar os dados para o Excel de qualquer outra forma não 

funcionará, pois o tamanho do arquivo significa que o Excel não poderá exibir todos os casos em 

uma planilha. 

 

O modelo produz um arquivo de cabeçalho relativo ao arquivo do resultado com as seguintes 

informações: sistema, banco de dados, número da versão EUROMOD, número da versão da 

interface do usuário, número da versão executável, data e hora de início, data e hora do final, nome 

e localização do arquivo de resultado, moeda e taxa de câmbio. O nome desse arquivo é 

yyyymmddhhmm_EMHeader.txt (por exemplo, 201511011530_EMHeader.txt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS precisarão ser adicionados para futuros anos, por exemplo, as regras de política para 2016 

precisarão ser incorporadas como um novo SISTEMA. Além disso, pode ser necessário testar o 

impacto das reformas nas regras fiscais e de benefícios socias actuais. Estas duas tarefas 

relacionadas são discutidas a seguir. 

 

4.2 Adicionando um novo sistema no MOZMOD  
 

Existe uma ferramenta no MOZMOD que permite adicionar um novo SISTEMA. Existem duas 

maneiras de acessar esta ferramenta: clique no botão Add System na guia Ferramentas do Country 

Tools ou clique com o botão direito do mouse no cabeçalho de um SISTEMA existente e selecione 

Copy/Paste System. Isso abre um diálogo que pede o nome do novo SISTEMA (por exemplo, um 

SISTEMA para 2016 pode ser chamado MZ_2016). Observe que o nome do sistema não deve conter 

outros caracteres que letras, números e sublinhados. Se algum outro caractere for usado ou se o 

nome escolhido for igual ao nome de um SISTEMA existente, uma mensagem de erro será emitida e 

você será solicitado a alterar o nome. Ao clicar em OK, adiciona o novo SISTEMA. 

 

Novos SISTEMAS são inicialmente sempre uma cópia de um SISTEMA existente, pois é muito 

provável que o novo SISTEMA possa usar um SISTEMA já implementado como modelo. Se o novo 

SISTEMA for adicionado clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho de um SISTEMA 

existente, o respectivo SISTEMA serve como SISTEMA base. Se o novo SISTEMA for adicionado 

Como produzir o resultado: 
1. Digite a interface do usuário e clique no botão Run MOZMOD no canto 

superior esquerdo. 
2. Verfique  a caixa para a combinação do SISTEMA e conjunto de dados. 

Certifique-se também de que o caminho para o arquivo de saída esteja 
correto. 

3. Clique em Executar (Run). 
4. Quando as simulações terminaram de funcionar use seu texto favorito ou 

pacote estatístico para explorar os arquivos de saída.  
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através do botão Adicionar Sistema, será aberta uma caixa de diálogo (Select Base System) 

permitindo a selecção do SISTEMA base. 

 

Em primeiro lugar, o novo SISTEMA é quase uma cópia exata do SISTEMA base e é configurado 

automaticamente para executar com os mesmos conjuntos de dados que no SISTEMA base. Há 

apenas uma pequena diferença entre os SISTEMAS base e suas cópias: a ferramenta Add System 

altera os nomes dos arquivos deresultado para o novo SISTEMA para refletir o nome do novo 

SISTEMA (por exemplo, o arquivo de saída para MZ_2015 é chamado de MZ_2015_std.txt, mas em 

um novo SISTEMA, digamos MZ_2016, o nome do arquivo de saída seria MZ_2016_std.txt). 

 

A interface do usuário permite que as diferenças entre uma base e um SISTEMA derivado sejam 

realçadas, usando cores de fundo e/ou texto. Isso geralmente é muito útil para destacar as 

mudanças introduzidas por uma reforma (veja abaixo). Se o SISTEMA base destacar as diferenças em 

seu próprio SISTEMA base, o novo sistema herdará esse recurso. 

 

Alterações em PARÂMETROS (por exemplo, inserindo os valores de 2016) agora podem ser feitas no 

novo SISTEMA. 

 

A exclusão de um SISTEMA também pode ser realizada de duas maneiras: clique no botão Delete 

System(s) na guia Ferramentas do Country, que abre uma caixa de diálogo (Select Systems) onde o 

SISTEMA a ser excluído pode ser selecionado ou clique com o botão direito do mouse no cabeçalho 

do SISTEMA e selecione Delete System.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Implementação de uma reforma política em MOZMOD 
 

Para implementar uma reforma política, é necessário lembrar que um SISTEMA é uma colecção de 

políticas de prestação social e de imposto que se aplicam a um determinado momento, por 

exemplo, o SISTEMA MZ_2015 registra as regras de imposto e benefício socias existentes em 2015. 

 

Compreender como implementar correctamente uma reforma política é uma parte crucial do uso do 

MOZMOD. Há duas maneiras de fazer isso, mas apenas uma maneira que é considerada como uma 

A formatação condicional pode ser usada para destacar as diferenças entre SISTEMAS. 

Sob a guia Display, você pode escolher formatação condicional automática (Automatic 

Conditional Formatting) para destacar as diferenças entre o SISTEMA mais recente e o 

SISTEMA anterior. Alternativamente, você pode especificar sua própria formatação 

condicional (Conditional Formatting). 

Observe o aviso de que SISTEMA(S) será excluído permanentemente. Tenha muito 

cuidado ao usar a ferramenta Delete System para evitar inadvertidamente excluir um 

SISTEMA que você não pretendia excluir. 
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boa prática de modelagem. O processo de implementação de uma reforma deve começar com a 

adição de um novo SISTEMA ao MOZMOD (conforme descrito acima). Isso pode ser chamado de 

MZ_2015_reform, por exemplo, e pode ser feito para copiar um sistema existente. Tendo feito isso, 

todas as mudanças podem ser feitas no SISTEMA de reforma e os PARÂMETROS, tanto no SISTEMA 

existente quanto no SISTEMA de reforma, serão preservados para que seja fácil ver as diferenças 

entre eles e as simulações podem ser executadas facilmente para ambos os SISTEMAS. 

  

Isto é preferível fazer alterações em políticas específicas em um sistema existente, o que, embora 

não é recomendado. O SISTEMA existente é um registro dos PARÂMETROS DE POLÍTICA (POLICY 

PARAMETERS) em um ponto de tempo particular. Se for modificado, esse registro será perdido e não 

será possível executar simulações no SISTEMA existente sem desfazer as mudanças feitas no cenário 

de reforma. 

 

O processo exacto de implementação de uma reforma de política dependerá então se a reforma é 

uma mudança para uma política existente (por exemplo, alterar um limite de means test ou valor 

don subsidio, remover um means test ou variar o valor do means test por critério) ou a introdução 

de uma nova política. As opções possíveis são muitas e variadas para explicar em detalhes aqui, 

então, em vez disso, as principais operações que serão necessárias ao implementar uma reforma de 

política serão descritas a seguir. 

 

Adicionando uma política (Adding a policy) 

 

Para adicionar uma POLÍTICA, clique com o botão direito do mouse no nome da POLÍTICA antes ou 

depois do qual você deseja inserir a nova POLÍTICA. Isso abre o menu de contexto da POLÍTICA, onde 

você seleciona o item de menu Add Policy Before ou Add Policy After (veja a Figura 4.2). Um sub-

menu abre onde o tipo da nova POLÍTICA pode ser escolhido (Benefício social, Imposto, ...). Clique 

no respectivo tipo de POLÍTICA para abrir uma caixa de diálogo onde você deve indicar o nome da 

nova POLÍTICA. Ao clicar em OK, adiciona a nova POLÍTICA. Observe que o nome da POLÍTICA não 

deve conter outros caracteres que não sejam letras, números e sublinhados. Se algum outro 

caractere for usado ou se o nome escolhido for igual a um nome da POLÍTICA existente, uma 

mensagem de erro será emitida e você será solicitado a alterar o nome. Além disso, o nome da 

POLÍTICA, por convenção, deverá terminar com _mz. Se este não for o caso, a interface do usuário 

pergunta se deve adicionar esse final para você. Você pode responder esta pergunta com Não (No) 

para usar um nome de POLÍTICA não padrão, mas é recomendável responder com Sim (Yes). 
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Figura 4.2: A ferramenta para adicionar POLÍTICA Add Policy  

 
 

Adicionando uma função (Adding a function) 

 

Para adicionar uma FUNÇÃO a uma POLÍTICA, clique com o botão direito do mouse no nome da 

FUNÇÃO antes ou depois do qual você deseja inserir a nova FUNÇÃO. Isso abre o menu de contexto 

da FUNÇÃO, onde você seleciona o item de menu Add Function Before ou Add Function After. Um 

submenu abre onde a FUNÇÃO a ser adicionada pode ser escolhida (veja a Figura 4.3). 

 

Este submenu é ligeiramente diferente, dependendo da POLÍTICA de que a nova FUNÇÃO fará parte. 

Clique na respectiva FUNÇÃO para adicionar a FUNÇÃO em si, bem como os PARÂMETROS 

obrigatórios desta FUNÇÃO (por exemplo, para a maioria das FUNÇÕES, TAX_UNIT e Output_var). 
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Figura 4.3: A ferramenta Adicionar Função (Add Functio) acessada no menu de contexto do FUNÇÃO 

(clique com o botão direito do mouse sobre a FUNÇÃO anterior ou seguinte). 

 
 

Alternativamente, o menu de contexto POLÍTICA oferece o item de menu Adicionar Função (Add 

Function) (veja a Figura 4.4). Isso adiciona a FUNÇÃO como a última FUNÇÃO da POLÍTICA. 
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Figura 4.4: A ferramenta Add Function acessada no menu de contexto da POLÍTICAS (clique com o 

botão direito do mouse no nome da POLÍTICA) 

 
 

 

Adicionando um parâmetro (Adding a parameter) 

 

Para adicionar um PARÂMETRO a uma FUNÇÃO clique com o botão direito do mouse na respectiva 

FUNÇÃO para abrir seu menu de contexto e selecione o item de menu Show Add Parameter Form 

(veja a Figura 4.5). 

    

O formulário mostra todos os PARÂMETROS que podem ser adicionados à FUNÇÃO (na coluna 

Parameter) com uma descrição (na coluna Description). Os PARÂMETROS obrigatórios da FUNÇÃO 

não estão listados (por exemplo, o PARÂMETRO TAX_UNIT). As excepções a esta regra são 

PARÂMETROS ‘especiais’, como aqueles que podem ser adicionados mais de uma vez (por exemplo, 

o PARÂMETRO Var da FUNÇÃO DefOutput ou o PARÂMETRO Comp_Cond da FUNÇÃO BenCalc) e 

aqueles que possuem 'alias' (por exemplo: PARÂMETRO Output_Var alias com Output_Add_Var). O 

formulário observa o que o usuário está fazendo e adapta seu conteúdo, respectivamente. 
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Em resumo, para adicionar um ou mais PARÂMETROS à FUNÇÃO, selecione-os marcando as caixas 

de selecção correspondentes. Em seguida, clique no botão Add (o botão com o verde mais). É 

possível adicionar PARÂMETROS a granel (onde é permitida mais de uma incidência, por exemplo, o 

PARÂMETRO Var do FUNÇÃO DefOutput). Para entender a funcionalidade completa do Add 

Parameter Form, consulte a secção Trabalhar com a EUROMOD - Alterar os sistemas de benefícios 

socias e de impostos dos países – na secção Adding parameters da Ajuda do EUROMOD. 

 

Observe que, se na visualização principal for selecionado um PARÂMETRO, novos PARÂMETROS são 

adicionados após este PARÂMETRO, enquanto se uma FUNÇÃO for selecionada (como na Figura 4.3), 

novos PARÂMETROS são adicionados no final da FUNÇÃO. 

 

Figura 4.5: Guia de Add Parameter Form 
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Tendo introduzido uma nova política, é necessário alterar certos LISTA DE RENDIMENTO. Se for um 

novo benefício, LISTA DE RENDIMENTO ils_bensim precisará ser alterado para incluir a nova variável 

de saída de benefício. Se for uma nova política fiscal direta, a nova variável de saída deverá ser 

adicionada ao LISTA DE RENDIMENTO ils_taxsim. Além disso, certos LISTA DE RENDIMENTO 

precisarão de emenda para garantir que o STATISTICS PRESENTER (APRESENTADOR DO RESULTADO) 

leve em consideração a nova política para as estatísticas resumidas (ver 4.5 abaixo). 

 

Para obter mais informações sobre a adição de POLÍTICAS, FUNÇÕES e PARÂMETROS, consulte a 

secção Working with EUROMOD - Alteração de sistemas de benefícios sociais e de imposto dos 

países na Ajuda EUROMOD (acessada na guia de ferramenta Help & Info). 
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4.4 Adicionando variáveis novas para MOZMOD 
 

Como parte da implementação de uma reforma ou de um novo SISTEMA (SYSTEM) em que houve 

uma mudança em uma política, pode ser necessário incorporar novas variáveis. Conforme descrito 

acima, o ARQUIVO DE DESCRIÇÃO DA VARIAVEL é acessado através do botão Variables na guia de 

Administration Tools. Para adicionar uma variável, clique no botão Add Variable no canto superior 

esquerdo da guia Variables ou, alternativamente, pressione as teclas Alt e V simultaneamente. Isso 

adiciona uma linha vazia à lista de variáveis. Inicialmente, a linha é adicionada abaixo da linha 

selecionada. Reordenar a lista (manualmente ou por uma atualização automática devido a outra 

alteração) move as linhas vazias para o início (classificação ascendente) ou final (ordenação 

descendente) da lista de variáveis. 

  

O nome da variável pode ser digitado digitando directamente na célula da coluna Name, usando os 

acrônimos listados. Se o acrônimo necessário não estiver na lista, ele pode ser adicionado usando os 

botões na guia Acronyms (Veja o capítulo Trabalhar com EUROMOD - Administração da variável do 

EUROMOD na seccão Ajuda EUROMOD, acessada na barra de ferramenta Help & Info). A caixa 

Monetary é verificada por padrão, mas pode ser desmarcada. Conforme discutido acima, Automatic 

Label  é gerada automaticamente a partir das siglas utilizadas no nome da variável e não pode ser 

editada. Uma descrição específica de Moçambique da variável pode ser adicionada digitando 

diretamente na célula D Description. Lembre-se de salvar o arquivo antes de fechar. 

Para tornar o processo de implementação de uma reforma mais gerenciável, às 

vezes é útil concentrar-se apenas neste SISTEMA e talvez seja seu SISTEMA base. 

Para facilitar isso, SISTEMAS pode ser escondido. Clique com o botão direito do 

mouse no cabeçalho de um SISTEMA e, em seguida, mova o mouse sobre o item 

de menu Move to Hidden Systems Box... para revelar vários itens de submenu, 

onde há opções para ocultar e ‘desenterrar’ SISTEMAS da vista principal. OS 

SISTEMAS ocultos a partir da vista principal estão listados na caixa de sistemas 

escondidos. Esta é uma pequena janela, que é exibida, escolhendo o item do 

submenu Show Hidden Systems Box ou por qualquer outro item do submenu, 

exceto Unhide All Systems. O item do submenu Unhide all Systems exibe todos os 

SISTEMAS ocultos (ou seja, os SISTEMAS listados na Caixa do Sistema Oculto). Para 

exibir novamente um único SISTEMA, clique duas vezes no SISTEMA na Hidden 

System Box. Também é possível ocultar e exibir um SISTEMA, arrastando-o para a 

Hidden System Box ou arrastando-o da Hidden System Box para sua posição antiga 

ou qualquer outra. 

    

Observe que a interface do usuário chama a atenção para quaisquer alterações 

que possam afectar os SISTEMAS ocultos. 
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4.5 Usando o apresentador de resultado 
 

O APRESENTADOR DO RESULTADO (STATISTICS PRESENTER) é uma ferramenta extremamente 

poderosa (e flexível) dentro do MOZMOD. Permite a análise imediata dos resultados dos dados de 

saída. No presente momento o APRESENTADOR DO RESULTADO calcula os custos de benefícios e a 

quantidade de impostos simulados. Ele produz estimativas de pobreza de consumo e da renda e a 

desigualdade de consumo e da renda tendo em conta os impostos e transferências sociais 

simuladas. Também permite comparações entre dois sistemas. 

 

O APRESENTADOR DO RESULTADO é acessado a partir do menu Applications, clicando no 

botão Statistics Presenter exibido abaixo: 

  
O que nos submete ao diálogo seguinte: 
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Neste ponto, o usuário é solicitado a escolher entre dois modelos:SOUTHMOD STATISTICS ou 

SOUTHMOD STATISTICS COMPARISON (COMPARAÇÃO DE ESTATÍSTICAS DO SOUTHMOD) (NB 

Outros Modelos podem ser adicionados no devido tempo. A escolha das SOUTHMOD STATISTICS 

revelará uma lista de possíveis arquivos de saída a serem analisados. Um ou mais podem ser 

selecionados. Para selecionar mais de um, use a tecla Control e clique no mouse para selecionar os 

arquivos de saída desejada. Pressionar OK dará outro diálogo que permite ao usuário selecionar se 

as estatísticas de pobreza e desigualdade que são baseadas no consumo ou na renda. 

 
Depois que o usuário tiver selecionado pobreza / desigualdade baseada no consumo ou na renda, 
o APRESENTADOR DO RESULTADO começará a processar os resultados e exibirá a seguinte roda 
dentada enquanto estiver processando: 
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Quando os cálculos estiverem concluídos, a tela a seguir é mostrada primeiro: 
 

 
 
Este é referido como o TAX-BEN POLICY PANEL (PAINEL DE POLÍTICA FISCAIS E BENEFICIOS SOCIAS) e 

apresenta informações sobre a receita anual do governo modelada através de impostos (diretos e 

indiretos) e contribuições para a segurança social. Também exibe gastos anuais do governo em 

vários tipos de transferência social. O que é exibido sob diferentes cabeçalhos é controlado 

por LISTAS DE RENDIMENTO. Estes serão discutidos mais adiante nesta seção. 

 

O PAINEL DE POBREZA (POVERTY PANEL) (veja a próxima página) e o PAINEL DE POBREZA são 

acessados usando as guias à direita da guia de PAINEL DE POLÍTICA FISCAIS E BENEFICIOS SOCIAS 

(TAX-BEN POLICY) (ver capturas de tela abaixo ). O PAINEL DE POBREZA mostra a percentagem da 

população em situação de pobreza (também apresentada discriminada pelos seguintes tipos 
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de agregado: agregados familiares chefiados por homens; agregados familiares chefiados por 

mulheres; agregados familiares com filhos e agregados familiares com idosos ) . O PAINEL DE 

POBREZA também exibe a média da pobreza normalizada FGT (1). A linha de pobreza utilizada 

no PAINEL DE POBREZA (relatado i n a última linha de informações) é especificada em uma POLÍTICA 

especial no modelo e pode ser modificada conforme necessário. Esta POLÍTICA de pobreza será 

discutida mais adiante nesta seção. 

 

Além do coeficiente GINI, o PAINEL DE DESIGUALDADE (INEQUALITY PANEL) também exibe a medida 

de desigualdade da razão P80 / P20 (a razão da renda daqueles no octagésimo percentil da 

distribuição comparada à renda daqueles no percentil 20). A renda de cada quintil da distribuição de 

renda também é mostrada. 

 

Como selecionamos mais de um arquivo de saída, as guias na parte inferior da tela mostram os 

resultados de cada arquivo de saída selecionado. 

  
A caixa de diálogo inicial também permitia que os usuários selecionassem COMPARAÇÃO DE 

ESTATÍSTICAS DO SOUTHMOD . Se esta opção for selecionada , o usuário é apresentado com o 

diálogo mostrado abaixo. Neste exemplo, o arquivo de saída base selecionado 

é m z_201 5 _std.txt (a seleção é realizada mantendo pressionada a tecla control e clicando 

no cenário base necessário) e o arquivo de saída de comparação selecionado 

é m z_201 7 _std.txt (também selecionado mantendo pressionada a tecla control e clicando no 

arquivo de saída necessário) . Após esse diálogo, o usuário é apresentado à escolha de prosseguir 

com as estimativas baseadas no consumo ou na renda e a saída final mostra a diferença entre o 

sistema base e o sistema comparador. 

 

Esta opção é particularmente útil quando se examina o impacto das reformas políticas. 

  

 A saída para todos os três painéis toma a forma de uma comparação entre o sistema base (ou seja, 

o arquivo de saída selecionado na parte mais à esquerda da caixa de diálogo mostrada acima) e o 

sistema comparador. 

 

Antes de recorrer aos requisitos do modelo para permitir que o APRESENTADOR DO RESULTADO 

funcione corretamente, deve ser observado que em cada painel há um botão para permitir que o 

usuário exporte os resultados. Várias opções são apresentadas. Talvez ' ALL ' seja mais útil, pois 

exportará para o Excel as tabelas em cada um dos painéis. 

 
Informações obrigatórias exigidas pelo APRESENTADOR DO RESULTADO 
 

Existem dois conjuntos de informações que o APRESENTADOR DO RESULTADO requer para funcionar 

corretamente. Certas informações são geradas quando os dados da linha de base são preparados e 

fazem parte do processo de preparação de dados : ele não precisará ser alterado pelo usuário e será 

registrado aqui apenas para fins informativos. O segundo conjunto de informações está contido no 

modelo : algumas delas exigirão alteração em certas circunstâncias, mas a maioria não exigirá 

alteração. 
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Requisitos de dados para o APRESENTADOR DO RESULTADO - gerado durante o estágio de 
preparação de dados e não requerendo alteração pelo usuário 
 

As seguintes variáveis são geradas durante a etapa de preparação de dados e não requerem 

alteração: 

 

Variável xhh - consumo doméstico usado pela Autoridade Nacional de Estatística (www.ine.gov.mz) 

para calcular as medidas de pobreza de consumo no ano base (2015). 

Variável ses - Escala de equivalência em Moçambique para a medição da pobreza e da 

desigualdade (per capita) . 

Variável dhh - definida como 1 para chefe de família , 0 para outros membros 

Variáveis que representam benefícios sociais relatados nos dados (quando aplicável). 

Variáveis representando os impostos diretos reportados nos dados (quando aplicável). 

Variável xivot - valor de produtos cultivados em casa, onde disponível para adicionar à renda para 

estimar a pobreza de renda. Isso será definido como 0 quando não for conhecido ou quando for 

desejável estimar a propriedade da renda sem considerar os produtos cultivados em casa. 

  
REQUISITOS para APRESENTADOR DO RESULTADO - a ser incluída no modelo 
 

Além das novas variáveis geradas no estágio de preparação de dados, o APRESENTADOR DO 

RESULTADO requer certas informações principalmente na forma de LISTAS DE RENDIMENTO para 

gerar a saída necessária. Assim como as variáveis geradas durante o estágio de preparação de dados, 

muitos nunca precisarão de alteração. No entanto, alguns exigirão alterações, especialmente se uma 

nova política for introduzida. Se for esse o caso, isso será claramente indicado nas seções a seguir. As 

seções indicam as informações necessárias para cada um dos três painéis na saída APRESENTADOR 

DO RESULTADO e são agrupadas de acordo. 

 

i) Os LISTA DE RENDIMENTO requeridos para o PAINEL DE POLÍTICA FISCAIS E BENEFICIOS 
SOCIAL  

 

Os primeiros três LISTAS DE RENDIMENTO representam a receita da tributação reportada na 

primeira parte da tabela no PAINEL DE POLÍTICA FISCAIS E BENEFICIOS SOCIAS. Eles só exigirão 

alteração se novos impostos ou contribuições para a Previdência forem simulados. 

 

ils_tax : contém impostos diretos simulados (imposto de renda e imposto presumido) 

ils_taxind : contém impostos indiretos simulados (como VAT e impostos sobre consumo) 
ils_sic : contém contribuições de segurança social simuladas (empregado e empregador) 

  

Th e segundo grupo de seis LISTAS DE RENDIMENTO conter os benefícios simuladas no modelo. Eles 

são necessários para a segunda parte da tabela no PAINEL DE POLÍTICA FISCAIS E BENEFICIOS SOCIAS 

- os custos dos benefícios sociais. É importante notar que essas seis listas são mutuamente 

exclusivas: um benefício simulado só pode ocorrer em uma das listas. Assim, por exemplo, se um 

benefício por filho deficiente fosse simulado, seria necessário tomar uma decisão sobre inserir esse 

valor na lista de rendimentos de benefícios para crianças ou na lista de rendimentos por benefícios 

por incapacidade. As alterações a essas listas precisarão ser feitas sempre que um cenário de 
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reforma for introduzido, que introduza um novo benefício, ou quando um novo benefício for 

introduzido pelo governo. 
  
ils_bch : contém todos os benefícios simulados relacionados a crianças 

ils_bsa : contém todos os benefícios simulados relacionados à assistência social 

ils_bsu : contém todos os benefícios simulados relacionados a órfãos e viuvez 

ils_bdi : contém todos os benefícios simulados relacionados à deficiência 

ils_bun : contém todos os benefícios simulados relacionados ao desemprego 

ils_pen : contém todos os benefícios de pensão simulados 

  
ii) Os LISTAS DE RENDIMENTO e outros requisitos para o PAINEL DE POBREZA (POVERTY 

PANEL) e o PAINEL DE DESIGUALDADE  (INEQUALITY PANEL) 

 

Há um número de listas de renda necessárias para que o PAINEL DE POBREZA e os PAINÉIS 

DE DESIGUALDADE funcionem corretamente. 

 

Para as medidas baseadas no consumo, os seguintes LISTAS DE RENDIMENTO são essenciais. No 

entanto, em geral, eles não precisarão ser alterados. Quaisquer alterações terão sido feitas nas 

listas de renda dos componentes, por exemplo, se um novo benefício for simulado, ele já terá sido 

adicionado ao ils_bensim, assim como qualquer novo imposto simulado terá sido inserido 

no ils_taxsim (consulte a seção 4.3 acima) . Esta é uma boa prática e deveria ter sido realizada se 

o APRESENTADOR DO RESULTADO for usado ou não . 

 

Os LISTAS DE RENDIMENTO para a pobreza no consumo são os seguintes: 

 

Ils_tistn -isto é composto dos seguintes itens registrados ou imputados nos dados subjacentes: 

segurança social do empregado, imposto sobre o volume de negócios e qualquer outro imposto 

direto. 

 

Ils_bendata - estes são benefícios sociais conforme relatados nos dados. 

 

A lista chave de Renda que apóia a pobreza baseada no consumo é ils_xhh_s – this compreende os 

seguintes componentes que são adicionados (+) ou deduzidos (-): xhh (+), ils_sicee (-), ils_tistn (+) e 

ils_bendata (-). 

  

Há apenas um LISTA DE RENDIMENTO usado para medidas baseadas em renda de pobreza e 

desigualdade. Isto é Ils_dispy2. É composto pelo padrão LISTA DE RENDIMENTO de Ils_dispy (veja a 

Seção 3.2 acima) junto com a variável xivot (que pode ou não conter qualquer valor - veja acima). 

Além das listas de renda há uma POLÍTICA - poverty_lines_mz que especifica a linha e pobreza para 

ser usado. A POLÍTICA- é um um simples compreendendo uma única FUNÇÃO Arithop. Esta FUNÇÃO 

calcula a linha de pobreza média. O PARÂMETRO chave é a fórmula que leva a constante para a linha 

de pobreza média e a multiplica pelo fator total de CPI $ f_CPI_total. A variável de saída é spl e é 

alimentada no APRESENTADOR DO RESULTADO. A captura de tela a seguir ilustra a política: 
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4.6 Outras tarefas 
 

Salvando alterações 

 

Para salvar suas alterações, abra o menu principal (acima do botão Run MOZMOD) e selecione o 

item de menu Save Country (veja a Figura 4.6). Alternativamente, pressione Ctrl-S. 

 

Figura 4.6: Salvando alterações 

 
 

Abertura de um novo projeto 

 

O menu principal também possui uma opção para Open Project. Isso abre uma caixa de diálogo que 

permite que o conteúdo exibido pela interface do usuário seja alterado, bem como os caminhos de 

entrada e saída dos resultados padrão (veja a Figura 4.7). Isso pode ser necessário se, por exemplo, 

você deseja criar uma versão do MOZMOD para fins de teste ou uma nova versão do MOZMOD for 

emitida e você deseja mudar para usar a nova versão. 

 

Figura 4.7: Caixa de diálogo Open Project  

 
Na caixa de diálogo, você é solicitado a fornecer os endereços da pasta EUROMOD (ou seja, 

MOZMOD) (por exemplo, C:\MOZMODv2.0).  
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