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PEOPLE OF NOVAFRICA: STEFAN LEEFFERS 

Stefan Leeffers, é marido, pai de três filhas, Holandês, consultor do Banco Mundial e 

doutorando em Economia na Nova School of Business and Economics. Tem uma licenciatura 

em Economia pela Universidade de Tilburg, mas foi a sua experiência de voluntariado que o 

levou a concentrar-se na economia do desenvolvimento. No final, Stefan escolheu a Nova SBE 

e a Universidade INSPER em São Paulo, Brasil, para prosseguir no mestrado em Economia, 

com a intenção de aprender português, uma língua amplamente falada no continente 

africano. 

  

Stefan Leeffers, é marido, pai de três filhas, Holandês, consultor do Banco Mundial e 

doutorando em Economia na Nova School of Business and Economics. Tem uma licenciatura em 

Economia pela Universidade de Tilburg, mas foi a sua experiência de voluntariado que o levou a 

concentrar-se na economia do desenvolvimento. No final, Stefan escolheu a Nova SBE e a 

Universidade INSPER em São Paulo, Brasil, para prosseguir no mestrado em Economia, com a intenção 

de aprender português, uma língua amplamente falada no continente africano.   

Durante o seu mestrado, Stefan participou na sua primeira experiência de campo. Coordenou 

equipas de campo num projeto em Moçambique, cujos dados seriam posteriormente utilizados em 

Batista e Vicente (2021). Este projeto de investigação estuda a forma como o dinheiro digital foi 

adotado nas zonas rurais de Moçambique. Esta experiência permitiu a Stefan não só aprender 

português, mas acabou por levá-lo a perceber que queria fazer um doutoramento.  

Os principais interesses de investigação de Stefan envolvem economia de desenvolvimento, 

economia ambiental, economia comportamental, bem como economia política. Assim, a sua 

investigação reflete perfeitamente estas áreas. 

Um dos primeiros trabalhos de Stefan como coautor foi desenvolvido em 2018. Em conjunto 

com o Professor Pedro Vicente, estudou qual seria o impacto de fiscais eleitorais, nacionais e 

internacionais, nas eleições legislativas de 2009 em Moçambique. Este artigo, " Does Electoral 

Observation influence electoral results? Experimental Evidence for Domestic and International 

observers in Mozambique", foi publicado na World Development. Com o objetivo de reduzir a fraude 

eleitoral, os observadores foram distribuídos aleatoriamente durante as eleições de 2009 e, enquanto 

os observadores nacionais permaneceram na mesma mesa de voto durante todo o dia, os 

observadores internacionais circularam por vários locais de votação. As hipóteses testadas com esta 

experiência consistiram na redução da fraude eleitoral devido à presença de observadores eleitorais, 

e que esta redução seria maior em algumas províncias do que noutras, de acordo com o partido 

dominante na região. Outra hipótese que foi testada foi que a presença de observadores eleitorais 

pode ter levado a uma deslocação de atividades fraudulentas para locais de votação sem fiscalização. 

Finalmente, esta investigação também testou se a presença de observadores fixos nacionais reduziu 

a fraude eleitoral mais do que a presença de observadores móveis internacionais. O objetivo era testar 

qual era o efeito do observador nos níveis de afluência às urnas, votos nulos e votos em branco. Ao 

utilizar os resultados eleitorais para as eleições de 2004 e 2009, Stefan e Vicente descobriram que os 

observadores nacionais tiveram um efeito significativo no desencorajamento da fraude eleitoral, dado 

que o enchimento de urnas e a validação dos votos em branco pareciam ser evitados. No entanto, não 

foram encontradas provas de que os observadores internacionais pudessem desencorajar a fraude 
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eleitoral. Esta ambiguidade nos resultados pode ser explicada pelo facto de as organizações 

internacionais selecionarem distritos convenientes para colocar os seus fiscais. 

Outra área da literatura para a qual Stefan contribuiu foi a educação. Ele participou num 

projeto de investigação em Angola, que visava envolver a comunidade, particularmente os pais, na 

educação das crianças. As principais conclusões deste estudo serão incorporadas num próximo artigo, 

" Mobilizing Parents at Home and at School: An African experiment on primary education", Di Maro 

et al. (2022).  A experiência incluiu três braços de tratamento: uma campanha de informação em casa, 

reuniões de pais na escola e uma combinação de ambos os tratamentos. Este estudo foi realizado em 

escolas primárias na província angolana de Kwanza Sul e os dados foram obtidos através de inquéritos, 

dados administrativos, e observação direta. Este projeto de investigação também concebeu e 

desenvolveu experiências de laboratório no terreno (Lab in the Field Expeirments) tanto com pais 

como com professores. Os autores distinguiram quatro tipos de efeitos de tratamento: um efeito 

direto do tratamento nos pais e um efeito indireto do tratamento em: gestão e condições escolares; 

comportamento dos professores (nomeadamente o absentismo dos professores e o seu desempenho 

na perceção dos pais); e desempenho dos alunos. Os resultados mostraram que a campanha de 

informação aumentou o envolvimento dos pais em casa, mas não foi encontrado qualquer impacto 

no envolvimento com as escolas, enquanto as reuniões tiveram os efeitos opostos a estes. Apenas a 

combinação de ambos os tratamentos melhorou a gestão e as instalações escolares, o 

comportamento dos professores, e a satisfação dos pais. Alguns dos jogos conduzidos na experiência 

de laboratório no campo incluíram um jogo de bens públicos, um jogo de ditadores modificados e um 

jogo de confiança destinado a medir a coesão social e a confiança nos professores. Os resultados 

detalhados do jogo de ditador modificado realizado na experiência de laboratório no campo serão 

incluídos num artigo separado, a publicar em breve.  

Através do seu trabalho com o Banco Mundial, Stefan desenvolveu um interesse na gestão de 

catástrofes. Tem trabalhado sobretudo como consultor nas ilhas das Caraíbas. Algumas das suas 

contribuições incluem uma Avaliação das Necessidades Pós-Catástrofe, que visava avaliar o impacto 

do recente surto de Covid-19 na ilha holandesa, Bonaire, e um relatório de Desenvolvimento 

Sustentável.  

Tais experiências levaram-no a concentrar-se mais na economia ambiental e motivaram-no a 

escrever o seu artigo final: " It will rain: The effect of information on Flood Preparedness in Urban 

Mozambique". Com este projeto, Stefan decidiu testar como as famílias mais pobres poderiam tornar-

se mais resistentes às cheias nas áreas urbanas de Moçambique. Para isto, realizou uma experiência 

aleatorizada em larga escala, em 300 comunidades, que receberam tratamentos de informação sobre 

riscos de cheias e possíveis estratégias para os mitigar. O número de famílias alvo foi diferente entre 

os grupos de tratamento, que receberam a informação através de diferentes canais. Em alguns casos, 

a equipa mostrou vídeos durante as visitas domiciliárias, enquanto noutros casos apenas foram 

enviadas mensagens de texto pelo telemóvel. O objetivo de Stefan era compreender quais eram os 

canais de informação que promoviam uma mudança nos comportamentos das pessoas. As fontes de 

dados utilizadas incluíam várias rondas de inquéritos aos agregados familiares e aos líderes 

comunitários, medição de comportamentos, e dados de observação. Igualmente, foram tiradas 

fotografias de canais de drenagem a serem avaliados por um algoritmo, com o objetivo de avaliar a 

redução do lixo nestas áreas. Os resultados constataram que houve de facto uma redução de resíduos 

sólidos nas proximidades dos canais nas comunidades tratadas. Além disso, os inquéritos realizados a 

agregados familiares não visados nas comunidades tratadas demonstraram a existência de efeitos de 

spillover. Por conseguinte, estes resultados mostram que as intervenções de informação podem ser 
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um método eficaz para incentivar as comunidades locais a agir e, em última análise, a tornarem-se 

mais resilientes às inundações.  

Este artigo tem contribuições para a intersecção das literaturas existentes em economia 

ambiental e de desenvolvimento. Stefan avalia como os países menos desenvolvidos estão a ser 

afetados pelas alterações climáticas e estuda a forma como estas populações podem tornar-se mais 

resistentes a esta crise. Stefan desenvolveu este projeto a partir do zero, concebendo sozinho a 

experiência de experiência aleatória controlada, que se revelou um desafio, mas também lhe deu um 

novo conjunto de competências. "É preciso aprender muito depressa e agora sei muito sobre as 

experiências RCT", disse Stefan durante a nossa conversa. Mas ele também reconheceu a importância 

de trabalhar em equipa:  

"O apoio do NOVAFRICA foi fundamental para desenvolver um projeto sozinho, 

mas penso que não o faria de novo sozinho. Gosto de trabalhar em equipa e de 

ter as suas opiniões e insights em cada passo da experiência da RCT."  

 Quando lhe perguntámos como é ser investigador e estudante de doutoramento, Stefan disse 

"é um processo de aprendizagem contínuo, que lhe permite conhecer e trabalhar com pessoas muito 

interessantes e muito inteligentes. Posso estudar questões que realmente me interessam e que são 

importantes e relevantes para o mundo. E há flexibilidade no horário de trabalho, o que me permite 

trabalhar também no Banco Mundial". No entanto, Stefan salienta a importância de encontrar um 

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que é o aspeto mais desafiante para ele.  

Finalmente, Stefan deixou alguns conselhos aos futuros alunos que pensam seguir uma via 

académica: "Tentar ganhar alguma experiencia de campo e de investigação relacionada com 

economia do desenvolvimento ou com área de interesse antes de se candidatar a um doutoramento. 

Adquira ferramentas para utilizar mais tarde e crie uma rede que será útil durante todo o 

doutoramento".  

Atualmente, Stefan está a terminar o seu doutoramento. Quanto ao futuro, quando 

questionado sobre o mesmo, Stefan disse que gostaria de continuar a investigar na interseção entre 

desenvolvimento e economia ambiental, explorando mais questões climáticas e de desenvolvimento 

urbano. 
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