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As transferências monetárias são essenciais para apoiar os
esforços de contenção
O desafio que a COVID-19 acarreta para os meios de subsistência de grupos economicamente vulneráveis (p. ex.
pobres, trabalhadores informais) significa que, provavelmente, estes não irão respeitar as medidas de contenção
do vírus, incluindo as ordens para as pessoas ficarem em casa. Por conseguinte, as transferências monetárias –
juntamente com o acesso a alimentos – constituem um elemento fulcral das medidas de contenção
bem-sucedidas. É necessário proteger os meios de subsistência.
Padrões de comportamento económico das famílias/trabalhadores
vulneráveis

Como as
pessoas
consomem

• Como têm poucas ou nenhumas poupanças e vivem
do rendimento do dia a dia, as famílias vulneráveis
tendem a comprar pequenas quantidades de
alimentos regularmente. Isto aumenta a
probabilidade de contágio em locais públicos.

Como as
• A maioria do sector informal tende a depender de
pessoas
um grande volume de transacções com pequenas
ganham os
margens (p. ex. pequenos comerciantes), o que
seus
aumenta as probabilidades de contágio dos
trabalhadores.
rendimentos

Efeito das transferências monetárias

Ao aumentar o dinheiro que têm em mão, as famílias
podem comprar mais coisas de cada vez e evita a
necessidade de deslocações regulares aos
mercados públicos.

Se tiverem dinheiro, os trabalhadores sentir-se-ão
menos tentados a sair de casa para continuar a sua
actividade económica.

Fonte: TBI
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Vários países já estão a implementar programas de transferências
monetárias no contexto da COVID-19
NIGÉRIA
O Governo prevê realizar transferências monetárias para 10,7
milhões das pessoas mais pobres, usando vários critérios. Um
dos critérios anunciados é o consumo de crédito para
telemóvel-As pessoas que comprem 100 naira de crédito são
consideradas pobres e, como tal, recebem 5000 naira via
dinheiro móvel.

TOGO
Programa de rendimento solidário universal “Novissi” que se
destina a todas as pessoas de nacionalidade togolesa ou que
residam no Togo, maiores de 18 anos, com cartão de eleitor e
que tenham perdido o seu rendimento diário devido às
medidas de resposta à COVID-19. O apoio financeiro mensal
mínimo será de 12.250 FCFA para as mulheres e 10.500 FCFA
para os homens.

QUÉNIA

GANA
Uma transferência diária de 10Ghs (1,72 USD) para
carregadoras, em Acra, durante três meses. As carregadoras
estão entre as trabalhadoras visivelmente pobres no Gana. São
sobretudo mulheres sem abrigo que dependem do que ganham
diariamente a transportar as compras das pessoas nos mercados
ao ar livre. Este dinheiro será pago principalmente por
transferências de dinheiro móvel.

EGIPTO
Está previsto um pagamento único no valor de 500 EGP para os
trabalhadores informais inscritos nas bases de dados das
direcções de emprego das províncias. O dinheiro é distribuído
por meio de transferências electrónicas.

ESPANHA

O Tesouro Nacional disponibilizou um montante adicional no
valor de 10 mil milhões de Ksh (equivalente a 100 milhões de
USD) para apoiar os idosos, órfãos e outras pessoas
vulneráveis com transferências monetárias. O Quénia está a
trabalhar em parceria com a Give Directly para a realização de
transferências de dinheiro móvel.

Entre as medidas previstas para apoiar as famílias está a
garantia de direito básico à alimentação para as crianças
vulneráveis afectadas pelo encerramento das escolas. Mais
especificamente, foi estabelecida uma verba de 25 milhões
de euros para apoio ao rendimento (cartões de bolso,
transferências bancárias, vales de supermercados).

FILIPINAS

MALÁSIA

Os trabalhadores afectados, independentemente do seu estatuto
(efectivos, temporários, estagiários) empregues em empresas do
sector privado cujas operações tenham sido afectadas pela
pandemia da Covid-19 receberão 5000 P do Departamento de
Trabalho e Emprego (DOLE)

Um pagamento único no valor de 600 RM (144 USD) para os
taxistas, motoristas turísticos, condutores de riquexó e guias
turísticos. Cerca de 120.000 motoristas de plataformas electrónicas
de transporte receberão uma transferência monetária única no
valor de 500 RM (125 USD). Muito provavelmente, a transferência
monetária será realizada por meios electrónicos.

Fontes: Financial Times; Website da República do Togo; Centro para o Desenvolvimento Global; Website do Governo do Gana; Gentilini et
al (2020)
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4 elementos principais de um programa de
transferências monetárias
As transferências monetárias podem proporcionar rendimentos às populações que, de outra forma, poderão não conseguir tomar
medidas preventivas contra a COVID-19 e/ou suportar o impacto nos rendimentos decorrente das medidas de supressão/contenção da
COVID-19. Este é um quadro em três etapas para os governos que estão a considerar a adopção de um programa de transferências
monetárias no âmbito do pacote de medidas de protecção social contra a pandemia da COVID-19:

Segmentar
1

A segmentação visa determinar
como identificar e chegar na
prática às pessoas e famílias
elegíveis para as transferências
monetárias.

Registar

Distribuir

2

3

O registo implica registar os beneficiários
no programa, ao mesmo tempo que se
recolhe informações suficientes sobre os
mesmos para se distribuir o dinheiro e
verificar que receberam o subsídio.

4

A distribuição implica utilizar os
métodos mais eficientes, fiáveis
e com menor risco para entregar
o dinheiro às pessoas elegíveis.

Avaliar

Avaliar para melhorar a segmentação, o registo e a
distribuição do programa
Fonte: Análise do TBI e da GiveDirectly
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1. Segmentação: 3 grupos-alvo
Famílias com baixos rendimentos
A maioria das famílias pobres não conseguem lidar com a perda de
rendimentos resultante das medidas de contenção, ou seja, estão vulneráveis à
fome, mas também estão em risco de desrespeitar as medidas de contenção
para sair de casa e procurar um meio de subsistência ou alimentos. Além
disso, poderão estar mais vulneráveis a infecções devido a habitações lotadas,
falta de acesso a água potável e de equipamentos de protecção.

Trabalhadores informais
Três em cada quatro africanos trabalham no sector informal, por isso as
medidas de supressão da COVID-19 significam que muitas pessoas perderão
os seus meios de subsistência. A maioria destas pessoas vive do dia a dia.
Se as poupanças forem poucas, os trabalhadores e as respectivas famílias
não conseguirão lidar com a perda de rendimentos e ficarão mais tentadas a
sair de casa, assim contornando as medidas de contenção.

Sector formal
Muitos trabalhadores do sector formal deparam-se com uma situação
despedimento ou redução dos salários, enquanto os trabalhadores
independentes estão a abandonar as suas actividades devido às medidas de
contenção e à quebra na procura mundial. Os trabalhadores do sector formal,
provavelmente alavancados pelo sistema financeiro, arriscam perder os seus
activos (como a habitação) e, assim, correm o risco de despejo.

Exemplo visual

Exemplo visual

Exemplo visual

Fonte: Estas fotos são de uma fonte desconhecida, licenciadas ao abrigo da CC BY-ND
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1. Segmentação: os programas podem ter como alvo um
pequeno ou um grande grupo de pessoas
A segmentação é um continuum: por um lado, a selecção minuciosa de cada beneficiário acompanhada de
mecanismos de verificação regular; por outro lado, a cobertura universal (todos os cidadãos). Um programa de
transferências monetárias precisa de se inserir neste continuum. Colocando de parte a cobertura universal, é
igualmente possível “saturar” uma região, localidade ou grupo demográfico (p. ex. maiores de 65) específico, o que
poderá ser a melhor alternativa se houver escassez de tempo.

Selecção
individual
P. ex. pedidos
individuais de
subsídio de
desemprego.

Cobertura
universal
O Gana está a enviar
transferências de dinheiro móvel
de 1,72 USD diariamente para
as carregadoras.

A GiveDirectly está a enviar
transferências de dinheiro móvel
a todos os cidadãos inscritos
nas aldeias seleccionadas

Os Estados Unidos vão dar 1200 USD
a todos os cidadãos que pagaram
impostos e cujo rendimento anual é
inferior a 99.000 USD.

Também conhecida como “saturação”, pode ser realizada numa região,
localidade ou grupo demográfico (p. ex. maiores de 65 anos)
específico. Quando o tempo urge, quando as informações não estão
disponíveis ou não são fiáveis, ou quando há um risco de criação de
tensões sociais ao direccionar o apoio para subgrupos mais pequenos
da população, esta poderá ser uma boa opção.
Fonte: TBI e GiveDirectly
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1. Segmentação: quando a verificação das pessoas for insatisfatória, poderá
ser mais fácil usar a abordagem de “saturação” em vez da segmentação

Segmentação
Basear a inclusão no programa em indicadores ou métricas das
características individuais seleccionadas pelo programa. Exige,
muitas vezes, um robusto mecanismo de verificação.

Ou

Saturação
Basear a inclusão no programa numa única característica ou num
conjunto de características (muitas vezes os habitantes de uma
determinada área) com um mecanismo básico de verificação ou
mesmo sem qualquer verificação.

• Vantagens: Reduz os “falsos positivos”, isto é, beneficiários
que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo programa;
permite poupar dinheiro ao Governo

• Vantagens: Reduz os “falsos negativos”, isto é, excluir
cidadãos que cumprem os requisitos mas que não são
admitidos; a fase de concepção pode ser bastante mais rápida

• Desvantagens: Pode ser bastante dispendiosa; prolonga o
período de concepção do programa (demora mais tempo até
que os beneficiários recebam o dinheiro)

• Desvantagens: pode transmitir a ideia de subsídios não
merecidos; os recursos são canalizados para pessoas que
não “precisam” dos mesmos

• Custo da segmentação: depende da informação disponível
para segmentar e do custo de recolha de novas informações
(p. ex. inquéritos); também pode atrasar o programa
significativamente

• Tolerância social aos “falsos positivos”: os beneficiários
“não merecedores” poderão causar uma inquietação
considerável entre a população que não considere isso justo

• Incidência esperada: se espera que a maioria da população
seja segmentada, então rastrear os “não merecedores” poderá
exigir mecanismos de verificação que poderão ser
dispendiosos

• Incidência esperada: se espera que apenas uma pequena
parte da população seja “merecedora”, beneficiar toda a
população poderá significar um enorme desperdício de
recursos.

Fonte: TBI e GiveDirectly
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1. Segmentação: uma opção comum é segmentar as pessoas
com um determinado rendimento

Segmentar uma demografia específica
Visão
geral

Prós e
contras

Basear a inclusão no programa em indicadores verificáveis
das características individuais seleccionadas pelo programa
(p. ex. pobreza ou nível de rendimentos):
• Vantagens: reduz os beneficiários que não cumprem
os requisitos estabelecidos pelo programa; as
exclusões permitem que o Governo poupe dinheiro.
• Desvantagens: a recolha de informações e a
filtragem dos beneficiários é um processo moroso e
dispendioso.

Factores • Custo e timing da selecção: depende da informação
disponível sobre os potenciais beneficiários e implica o
influentes
investimento de tempo e dinheiro para recolher novas
informações (p. ex. realização de inquéritos);
• Incidência esperada: quando a maioria da população
tem a característica procurada (p. ex. ser pobre), filtrar
os “não merecedores” também aumenta os custos

O que é que isto significa na prática?
Um programa de transferências monetárias para providenciar
dinheiro a todas as famílias pobres numa região durante um
determinado período de tempo.
• Vantagens: apenas dá dinheiro às famílias pobres, por isso
o Governo não está a gastar recursos com quem não precisa
dos mesmos.
• Desvantagens: o custo da identificação dos beneficiários é
grande e serão necessárias várias semanas para filtrar os
requerentes, num contexto de urgência para dar dinheiro
imediatamente.
• Custo da segmentação: são muito escassas as
informações sobre as famílias pobres ou como chegar às
mesmas; serão necessárias várias semanas para identificar
as famílias potencialmente pobres e fazer o rastreio através
dos questionários.
• Incidência esperada: com uma taxa de pobreza na ordem
de 95%, será dispendioso identificar as pessoas que não
são pobres.

Se este custo for demasiado elevado, o Governo pode optar
por não investir tempo e dinheiro a identificar as famílias
que não são pobres, e, ao invés, saturar a região, isto é, dar
dinheiro a todas as família que vivem nessa região
Fonte: TBI e GiveDirectly
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1. Segmentação: 8 fontes de dados para compilar a sua lista-alvo
Potenciais fontes de informação para a
segmentação
1. Registos de
obrigações/
benefícios dos
trabalhadores

2. Registos
oficiais do
Governo

3. Listas
comunitárias

• Registo da segurança social;
registo das finanças

Oportunidades e riscos
Os trabalhadores formais teriam estado registados como contribuintes fiscais
ou da segurança social, pelo que os empregadores podem indicar os que
foram despedidos através das declarações de retenção na fonte e o Governo
pode segmentá-los para as transferências monetárias.
Risco de enviesamento na selecção: as PME (as empresas mais necessitadas)
têm menos probabilidade de terem estas informações quando comparadas com
empresas mais estabelecidas (provavelmente, menos necessitadas)

• Registo de cidadãos, registo de
eleitores, listas de programas de
empreendedorismo do Governo;
licenças municipais para
actividades económicas;

• As associações de trabalhadores
e sindicatos, como de
comerciantes, vendedores
ambulantes, transportes

Normalmente, os trabalhadores informais terão um ponto de contacto com as
instituições públicas, incluindo através de licenças municipais para a sua
actividade, programas de empreendedorismo patrocinados pelo Governo; e, na
melhor das hipóteses, registos de cidadãos e/ou registos de eleitores.
Muitas vezes, esta informação não inclui moradas ou outros dados de contacto
que permitam que o Governo entre em contacto com essas pessoas para que se
registem.

Os trabalhadores estão, normalmente, organizados de alguma forma ou têm líderes
reconhecidos. Estas organizações podem facultar listas de membros e apoiar nos
esforços de registo dos beneficiários

A fiabilidade das informações destas organizações pode variar
consideravelmente e, como tal, implica a mobilização de recursos para verificar
as mesmas.

Fonte: TBI e GiveDirectly
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1. Segmentação: 8 fontes de dados para compilar a sua lista-alvo
Potenciais fontes de informação para a
segmentação

4. Registos ou
dados que
sirvam de
indicador

Oportunidades e riscos

• Dados actuais sobre serviços
básicos, como níveis de consumo
de electricidade e/ou água

Os níveis de consumo de serviços básicos normalmente indicam o nível de
rendimentos que pode ser usado para identificar as famílias pobres. As
empresas de serviços públicos poderão estar dispostas a partilhar estas
informações (incluindo as moradas) neste contexto de emergência.
Potencial enviesamento de selecção: aqueles que podem pagar os serviços
básicos poderão estar numa melhor situação financeira do que os outros.

5. Registos de
programas
• Registos de outros programas
sociais geridos pelo Governo
governamentais
em curso

Bom para expandir os subsídios
das famílias!

6. Listas de
beneficiários dos • Listas de beneficiários dos
parceiros de desenvolvimento,
parceiros de
desenvolvimento ONG, organizações filantrópicas

Uma boa opção que vale sempre a pena considerar é agregar o dinheiro a
outros benefícios que já são concedidos (e, como tal, direccionados), como
refeições escolares
A situação actual tornou vulneráveis pessoas que anteriormente não o eram e
exigirá o aumento da abrangência da maioria dos subsídios; além disso, os
subsídios actuais poderão ter sido suspensos devido às medidas de contenção,
por exemplo, as refeições escolares.

Os programas sociais de organizações não governamentais em curso terão
listas de beneficiários. Neste contexto de emergência, as ONG poderão estar
dispostas a partilhar estas listas.
A obtenção do apoio de parceiros de desenvolvimento, ONG e organizações
filantrópicas pode exigir uma enorme coordenação e, muitas vezes, autoridade.
Também poderão ser suscitadas algumas preocupações em matéria de
privacidade dos dados no que respeita a partilha destas listas.

Fonte: TBI e GiveDirectly

9

Dados actualizados à data de 17 de Abril de
2020

1. Segmentação: 8 fontes de dados para compilar a sua lista-alvo
Potenciais fontes de informação para a
segmentação

7. Instituições
bancárias

8. Operadoras
móveis

• As informações sobre o uso das
contas bancárias (microcrédito, se
possível); O Governo poderia usar
o poder de desapropriação para
contornar temporariamente as
questões de privacidade

• As informações das contas das
operadoras móveis, incluindo
padrões de consumo; o Governo
poderia usar o poder de
desapropriação para contornar
temporariamente as questões de
privacidade

Oportunidades e riscos

O nível de poupanças, rendimentos ou despesas será um indicador claro do
estatuto socioeconómico. Estas informações também constituem uma forma
directa de realizar as transferências monetárias.
Eventuais questões em matéria de privacidade dos dados poderão travar o
uso destas informações.

O nível de utilização dos serviços móveis, ou de dinheiro móvel, será um
indicador claro do estatuto socioeconómico. Estas informações também
constituem uma forma directa de realizar as transferências monetárias.
Eventuais questões em matéria de privacidade dos dados poderão travar o
uso destas informações.

Um dos critérios anunciados para o programa de transferências
monetárias da Nigéria é o consumo de crédito de telemóvel. As
pessoas que compram 100 nairas de crédito são consideradas
pobres e, como tal, recebem 5000 nairas por dinheiro móvel.
Fonte: TBI e GiveDirectly
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2. Registo: um dos principais desafios será a criação de um sistema
para a verificação da identidade, assim como um método de
pagamento correspondente

Distribuir

Registar

Segmentar

Grupo segmentado

Grupo registado

Destinatários

População
Grupo
registado
Grupo
segmentado
2

1

Dados actualizados à data de 17 de Abril de
2020

3
A selecção do método de distribuição será
essencial para maximizar a eficácia, ou seja,
garantir que os beneficiários recebem o dinheiro

O registo terá como objectivo (i) verificar os requisitos; (ii)
explicar aquilo que os beneficiários devem esperar; e (iii)
estabelecer o método de pagamento adequado a cada
beneficiário

A segmentação irá permitir identificar a subsecção
da população que pretende registar, incluindo as
listas recolhidas na primeira fase que são agora
usadas para chegar aos potenciais beneficiários

Tal acarreta muitos desafios em termos de implementação
porque os potenciais beneficiários não têm uma conta
bancária e/ou não são versados na utilização de dinheiro
móvel. Além disso, a verificação da identidade antes do
pagamento pode ser um desafio na ausência de documentos
nacionais de identificação

Análise do TBI e da GiveDirectly
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3. Distribuição: há 2 formas de distribuição

A distribuição do dinheiro também poderá ser uma restrição vinculativa para o programa. O desenho do programa
deve estabelecer um equilíbrio entre as restrições de distanciamento social e um esquema de distribuição
acessível e prático para os beneficiários.
Transferências electrónicas

Visão
geral

O dinheiro é transferido para o beneficiário através do sistema
bancário ou de dinheiro móvel.

Transferências presenciais
O dinheiro é entregue directamente ao beneficiário através de
serviço de entrega ou o beneficiário levanta o mesmo num local
designado

• Vantagens: não infringe o distanciamento social; a
transferência é imediata e facilmente verificável
• Desvantagens: em última análise, depende do facto de os
beneficiários usarem dinheiro móvel ou serviços
financeiros para as suas transacções básicas

• Vantagens: o beneficiário pode usar o dinheiro
imediatamente para transacções
• Desvantagens: em última análise, está condicionada pelas
regras de distanciamento social e pela logística para aceder
a diferentes áreas

Factores
influentes

• Utilização de serviços financeiros/dinheiro móvel: se
as transacções mais essenciais (p. ex. comprar comida,
pagar a renda) não puderem ser realizadas com dinheiro
móvel ou cartões de débito, os beneficiários irão proceder
ao levantamento do dinheiro o que poderá causar outro
problema de distanciamento social nos quiosques dos
agentes ou nas agências bancárias.

• Acessibilidade do país/região: a logística do transporte de
grandes quantidades de dinheiro para diferentes áreas pode
ser bastante complexa. Desde a falta de infra-estruturas até
problemas de segurança, tudo torna esta empreitada
impossível. Além disso, também cria um problema de
distanciamento social aquando da distribuição do dinheiro.

Medidas de
mitigação

• Coordenar com os agentes dos quiosques para manterem
rigorosamente as medidas de distanciamento social nos
respectivos quiosques.
• Fasear as transferências no mesmo local (p. ex. algumas
pessoas recebem às segundas, outras às terças)

• A fim de reduzir o número de ocorrência de contactos
entre as pessoas, os governos poderão combinar
pagamentos relativos a vários períodos num único
pagamento e entregar esse pagamento porta a porta

Prós e
contras

Fonte: TBI e GiveDirectly
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4. Avaliação: é necessário um processo para avaliar se as
transferências estão a chegar aos destinatários previstos
A fase de avaliação é essencial para determinar o impacto geral do programa de transferências monetárias e saber se é necessário
complementar o mesmo com outros esquemas de protecção social. No contexto da COVID-19, a melhor opção será um inquérito
telefónico (ou por SMS, consoante a população), especialmente quando se recorre a transferências por telemóvel. Além disso,
poderá ser criada uma linha de apoio para que os beneficiários comuniquem eventuais problemas com as respectivas
transferências.
Amostra das informações recolhidas através de um inquérito
Q1

Informação se o beneficiário recebeu os pagamentos
monetários no prazo estipulado

Q2

A capacidade dos beneficiários satisfazerem todas as
suas necessidades de alimentação e as dos seus
dependentes, após receberem o dinheiro.

Q3

A capacidade dos beneficiários adquirirem material de
segurança/protecção ou suprimentos médicos para eles
próprios e para os seus dependentes, após receberem o
dinheiro.

Q4

As percepções dos beneficiários sobre a acessibilidade e
os custos dos bens alimentares e do equipamento de
protecção, após receberem o dinheiro

Q5

As outras necessidades prementes dos beneficiários que
não foram atendidas, mesmo após receberem o dinheiro.

A GiveDirectly realiza transferências monetárias via
dinheiro móvel para mais de 6000 beneficiários na
Libéria. Conta com uma linha de apoio para os
beneficiários comunicarem problemas, por exemplo,
caso se tenham esquecido do código PIN ou caso um
agente tenha solicitado uma comissão não autorizada. A
GiveDirectly, a trabalhar em parceria com as operadoras
móveis, pode resolver rapidamente esse tipo de queixas

Fonte: TBI e Givediectly.org
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Seis passos práticos para criar um programa de transferências
monetárias

1

Identificar grupos vulneráveis elegíveis para as transferências monetárias e obter listas detalhadas desses grupos junto de
organizações e parceiros doadores.

2

Centralizar os dados numa única base de dados e verificar as duplicações ou erros para evitar a duplicação de pagamentos
ou pagamentos a pessoas não elegíveis

3

Fazer corresponder os nomes com os métodos de pagamento adequados, com base na informação disponível na base de
dados; associar os destinatários que não têm acesso a uma conta financeira aos métodos de pagamento adequados

4

Sensibilizar o público para os pagamentos pendentes, usando todos os canais de comunicação disponíveis e nos vários
dialectos locais.

5

1. Efectuar os pagamentos para as carteiras de dinheiro móvel e contas bancárias existentes;
2. Realizar a entrega do dinheiro porta a porta para as pessoas que não têm telemóveis/contas bancárias ou em áreas sem
cobertura de rede móvel
3. Testar canais de distribuição alternativos, como os vales

6

Para efeitos de avaliação, criar a infra-estrutura e mobilizar os recursos humanos necessários para realizar inquéritos
telefónicos (ou por SMS).
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Mobilizar recursos para os programas de transferências monetárias

1

Identificar os parceiros de desenvolvimento: (i) já financiam programas de transferências; (ii) têm programas
de transferências na forja; (iii) estão abertos à participação em programas de transferências

2

Solicitar (i) a expansão dos atuais programas de transferências; (ii) a expedição da aprovação dos
programas de transferência na forja; (iii) assistência técnica para a concepção de programas futuros

3

Garantir que os parceiros de desenvolvimento coordenam os seus programas com o Governo, caso tenham
o seu próprio programa, para evitar a duplicação de beneficiários e assegurar uma distribuição mais justa

4

Ser específico sobre a meta global. Algumas opções são:

30%

do apoio

orçamental/perdão da dívida dos
parceiros de desenvolvimento será
canalizado para as transferências
monetários

30%

de todos os fundos do

pacote de estímulos serão canalizados
para as transferências monetárias

75%

dos trabalhadores

informais afectados pelos esforços de
contenção durante o período de
contenção receberão transferências
monetárias do Governo
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