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O mês de Fevereiro é o melhor para comercializar o pepino nos mercados da cidade de Maputo. 

 PEPINO 

A cultura de pepino é uma hortícola cultivada em todo o território nacional. 
Esta cultura/produto é habitualmente comercializado nos mercados localizados 
nos centros urbano do país. 

Segundo estudo feito sobre Horticultura em Moçambique, uma cooperação 
Trilateral entre Moçambique, Estados Unidos e Brasil, afirma que a maior 
parte das variedades de pepino comercializado no território nacional, podem 
inicial a colheita aos 50 dias pós sementeira com rendimento de cerca de 
23Ton/há. 

                                       

VARIAÇÃO DO PREÇO AO GROSSISTA 
MERCADO DA CIDADE DE MAPUTO: Segundo 
dados dos últimos 4 anos (2015 a 2018) do SIMA, no 
geral, o preço médio do pepino nos mercados da 
cidade de Maputo varia de 10 a 12.00Mt/kg. o 
mínimo é de 9.00Mt/kg praticado normalmente nos 
meses de Abril, Agosto e Outubro e, o máximo é de 
20.00Mt/Kg praticado no mês de Fevereiro seguido 
de Março a 13.00Mt/Kg (Figura 1). 

A prática/cultivo e o conhecimento da dinâmica de 
preço desta cultura, nos principais mercados onde o pepino comercializado, ajuda ao produtor decidir o 
melhor mês do ano para produzir como aconselha a “Figura 2” e comercializar. O Comerciante e o 
consumidor ficam informados da dinâmica de preços deste produto durante o ano. 

 

 

 
Por Venâncio Salustiano e 

Marilda Tembe 
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Variação do Preço do Milho no Mercado 
Retalhista: O preço do milho que é 

comercializado a retalhe 
na presente semana nos 
mercados monitorados 
pelo SIMA, é estável, 
contudo, o “Quadro 1” 
mostra alguns mercados 
que variaram o preço em 
relação ao da semana 

anterior. 

Quadro 1: Preço do milho e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. 
%  

MONTEPUEZ     22,86       16,00    -  30,00   
 BEIRA     17,14       16,00    -   6,67   
 MAPUTO     22,86       21,90    -    4,17   
 GORONGOSA     14,55       15,24         4,76   
 NHAMATANDA     16,00       17,14         7,14   
 CAIA     13,71       16,00       16,67   
 GUVURO     14,29       17,14       20,00   
 MASSINGA     15,24       25,71       68,75   

O preço médio deste cereal na presente semana é 
de 18.13Mt/kg contra 17.12Mt/kg da semana 
anterior, o máximo é de 25,71Mt/Kg praticado no 
mercado de Massinga, seguindo os de Namuno, 
Chibuto, Cidades de Xai-Xai e Matola a 
22.86Mt/kg e, o mínimo é de 9.14Mt/kg praticado 
no mercado de Buzi, seguindo o de Angónia a 
11.43Mt/Kg (Quadro 3a). 

Variação do Preço do Arroz no Mercado 
Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos 

mercados monitorados 
pelo SIMA na presente 
semana tende a descer 
conforme ilustra o 
“Quadro 2”. 

 

 

Quadro 2: Preço do arroz e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. 
%  

CAIA     50,00       40,00    -  20,00   
 MASSINGA     45,00       41,67    -    7,41   
 GUVURO     37,50       35,00    -    6,67   
 INHASSOURO     43,33       41,67    -    3,85   
 FUNHALOURO     46,67       45,00    -    3,57   
 MOAMBA     40,00       41,67         4,17   
 MAPUTO     36,67       40,00         9,09   
CHICUALACUALA     45,00       50,00       11,11   

O preço médio deste cereal, na presente semana é 
de 46.43Mt/kg contra 46.71Mt/kg da semana 
anterior; o máximo é de 60.00Mt/kg praticado nos 
mercados de Macanga e Malema, seguindo os de 
Gorongosa, Angónia, Mocuba, Namuno, 
Mandimba, Chicualacuala, Matutuíne, Chokwé, 
Chibuto, Mutarara, Ribaué e Cidades de Xai-Xai e 
Lichinga a 50.00Mt/Kg, o mínimo é de 
35.00Mt/Kg praticado no mercado de Govuro, 
seguindo o de Buzi a 38.00Mt/kg. O maior 
número de mercados comercializam o arroz ao 
preço de 40 a 50.00Mt/Kg (Quadro 6). 

Variação do Preço do Feijão Nhemba no 
Mercado Retalhista: O preço a retalhe do feijão 

nhemba na presente semana 
sobe acima de 50% para os 
mercados de Montepuez e 
Nhamatanda, o “Quadro 3” 
apresenta os mercados que 
registam as respectivas 
variações. 

Quadro 3: Preço do feijão nhemba e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. %  

MAPUTO     41,84       34,86    -   16,67   
 FUNHALOURO     62,51       61,45    -     1,69   
 MONTEPUEZ     25,00       40,00        60,00   
 NHAMATANDA     15,00       30,00       100,00   

O preço médio desta leguminosa na presente 
semana é 43.74Mt/kg, o mínimo da semana é de 
17.50Mt/kg praticado no mercado de Malema, 
seguindo o de Namuno e a 25.00Mt/Kg e, o 
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máximo é de 96.62Mt/kg praticado no mercado de 
Mutarara, seguindo o de Macanga a 82.09Mt/Kg 
(Quadro 3b). 

Variação do Preço de Feijão manteiga no 
Mercado Retalhista: O preço do feijão manteiga 

comercializado a retalhe nos 
mercados monitarados pelo 
SIMA, tende a descer. O 
“Quadro 4” apresenta os 
mercados que registam 
variação em relação a semana 
anterior. 

Quadro 4: Preço do feijão manteiga e sua 
variação percentual em relação ao preço da 
semana anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. 
%  

MONTEPUEZ     80,00        50,00    -  37,50   
 MANDIMBA     40,00        30,00    -  25,00   
 FUNHALOURO     98,33        85,00    -  13,56   
 GUVURO     87,50        80,00    -    8,57   
 MOAMBA     85,00        83,33    -    1,96   
 GORONGOSA     67,93        72,17         6,25   
 NHAMATANDA     70,00        76,67         9,52   
 CAIA     80,00        90,00       12,50   

O preço médio do feijão manteiga na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista, é de 
77.13Mt/kg contra 78.63Mt/kg da semana 
anterior. O preço mínimo é de 30.00Mt/Kg 
praticado no mercado de Mandimba, seguindo os 
mercados de Angónia, Montepuez, Malema e 
Cidade de Lichinga a 50.00Mt/Kg e, o máximo é 
de 100.00Mt/kg praticado nos mercados de 
Matutuíne e Matola, seguindo os de Cidades de 
Maputo e Xai-Xai, Chicualacuala, Namuno, Caia 
e Ribaué a 90.00Mt/kg (Quadro 3b). 

 

 

 

 

Variação do Preço de amendoim no Mercado 
Retalhista: O preço de amendoim pequeno e 
grande na presente semana nos mercados 
monitorados pelo SIMA, contínua estável, com 

variação em alguns 
mercados. O “Quadro 
5” ilustra os mercados 
que apresentam variação 
em relação ao preço 
praticado na semana 

anterior. 

Quadro 5: Preço de amendoim pequeno e grande 
e sua variação percentual em relação ao preço da 
semana anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

Mud. % 

Amendoim pequeno 
MASSINGA      75,85        63,21   -  16,67   
 MOAMBA      78,33        75,00   -    4,26   
 GORONGOSA      59,49        63,21        6,25   
CHICUALACUALA    100,00      130,00      30,00   

Amendoim grande 
MANDIMBA     40,00        35,00    -  12,50   
 MASSINGA     64,68        62,53    -    3,33   
 FUNHALOURO     61,67        65,00         5,41   

O preço médio do amendoim pequeno na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista, é de 
73.08Mt/kg. O preço mínimo do amendoim 
pequeno é de 30.00Mt/Kg praticado em 
Mandimba, seguindo o de Malema a 35.00Mt/kg, 
o máximo é praticado em Chicualacuala a 
130.00Mt/Kg, seguindo os mercados de Matutuíne 
e Govuro a 100.00Mt/kg (Quadro 3b). 

O preço médio do amendoim grande ao nível de 
mercado retalhista, é de 64.24Mt/Kg; O mínimo é 
de 35.00Mt/Kg praticado em Mandimba e 
Angónia seguindo o mercado de Chibuto a 
50.00Mt/Kg e, o máximo é de 100.00Mt/kg 
praticado no mercado de Matutuíne, seguindo o de 
Macanga a 89.63Mt/kg (Quadro 3b).   
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Quadro 3: Preço de Feijão Nhemba e sua variação percentual em relação ao preço da semana anterior. 
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Por Marilda Tembe e Simão Nhane 

Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado 
Grossista de Xiquelene na Cidade de Maputo 
continua a ser abastecido com milho proveniente 
de Mutindire localidade do distrito de Chibabava 
adquirido ao preço de 250,00Mt à 300,00Mt lata 
de 20 litros; O mercado de Xai-Xai foi abastecido 
com milho proveniente do distrito de Ribaué 
comprado ao preço de 280,00Mt a lata de 20 
litros; O mercado Chokué foi abastecido com 
milho proveniente de Chimoio comprado por 
280,00Mt a lata de 20 litros; O mercado do 
Chibuto foi abastecido com milho proveniente da 
cidade do Chimoio ao preço de 700,00Mt o saco 
de 50Kg; O mercado da Massinga foi abastecido 
com milho proveniente de Nampula ao preço de 
220,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Inhassouro continua receber milho proveniente do 
distrito de Mossurise ao preço de 200,00Mt a lata 
de 20 litros; O mercado de Morrumbene foi 
abastecido com milho de produção local ao preço 
de 350,00Mt o saco de 50Kg.   

Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado da 
cidade da Beira foi abastecido com milho 
proveniente do distrito de Catandica ao preço de 
30,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de 
Nhamatanda foi abastecido com milho 
proveniente das localidades de Metuchira, 
Chirassicua e Bebedo ao preço de 70,00Mt a lata 
de 5 litros; O mercado de Caia foi abastecido com 
milho de produção local ao preço de 60,00Mt a 
lata de 5 litros; O mercado do Buzi foi abastecido 
com milho de produção local adquirido ao preço 
de 30,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de 
Gorongosa foi abastecido com milho proveniente 
dos postos Administrativos de Canda ao preço de 
60,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Chimoio 
continua a ser abastecido com milho proveniente 
do distrito de Catandica ao preço de 280,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado de Mutarara foi 

abastecido com milho proveniente no posto 
Administrativo de Inhangoma preço de 500,00Mt 
0 saco de 50Kg; O mercado de Angónia continua 
a ser abastecido com milho proveniente da 
localidade de Chimuala ao preço de 180,00Mt a 
lata de 20 litros; O mercado de Macanga foi 
abastecido com milho proveniente do povoado de 
Chipepe ao preço de 230.00Mt a lata de 20 litros; 
O mercado de Mocuba continua a ser abastecido 
com milho de produção local comprado ao preço 
de 13,50Mt/Kg. 

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado do 
Ribaué foi abastecido com milho proveniente do 
posto Administrativo de Iapala comprado ao preço 
de 300,00Mt; O mercado de Montepuez continua 
a ser abastecido com milho de produção local ao 
preço de 15,00Mt/Kg; O mercado de Mandimba 
foi abastecido com milho proveniente do distrito 
de Chimbonila ao preço de 200,00Mt a lata de 20 
litros; O mercado de Namuno foi abastecido com 
milho proveniente dos postos Administrativos de 
Machoca, Ncumbe, Papai e Namuno sede ao 
preço de 17,00Mt/Kg. 
 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O 
mercado grossista de Bazuca da Cidade de 
Maputo continua a ser abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente de Lichinga e 
adquiridos ao preço de 800,00Mt e 900,00Mt a 
lata de 20 litros respectivamente; O mercado de 
Xai-Xai está sendo abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente de Lichinga ao 
preço de 800,00Mt e 900,00Mt a lata de 20 litros; 
O mercado de Inhambane foi abastecido com 
feijão manteiga e catarino proveniente da Maxixe 
ao preço de 2.900,00 e 3.500,00Mt o saco de 
50Kg respectivamente; O mercado da Massinga 
continua a ser abastecido com feijão manteiga e 
catarinos proviniente do distrito de Angónia ao 
preço de 50,00Mt/Kg. 
 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido de 
feijão manteiga e catarino proveniente do distrito 
de Angónia ao preço de 42,50Mt/Kg; O mercado 
de Nhamatanda foi abastecido com feijão 
manteiga proveniente da localidade de Bebedo ao 
preço de 300,00Mt a lata de 5 litros e feijão 
catarino proveniente do distrito de Gurué ao preço 
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de 3000,00Mt o saco de 60Kg; O mercado de Caia 
foi abastecido com feijão manteiga, catarino e 
magnum proveniente do distrito Chemba ao preço 
que varia entre 2500,00 a 3000,00Mt o saco de 
50Kg; O mercado Gorongosa continua a ser 
abastecido com feijão manteiga e catarino 
proveniente do posto Administrativo de Vunduzi 
ao preço de 350,00Mt e 300,00Mt a lata de 5 litros 
respectivamente; O mercado de Chimoio continua 
a ser abastecido com feijão manteiga e catarino 
proveniente do distrito de Angónia ao preço de 
1280,00Mt a lata de 20 litros respectivamente; O 
mercado de Mutarara foi abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente do povoado de 
Puite ao preço de 1000,00Mt a lata de 20 litros;  O 
mercado de Angónia continua a ser abastecido 
com feijão manteiga, catarino e magnum 
proveniente da localidade de Madeia ao preço de 
40,00Mt/Kg respectivamente; O mercado de 
Macanga foi abastecido com feijão manteiga e 
catarino proveniente do distrito de Angónia ao 
preço de 50,00Mt /Kg. 
  
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O 
mercado de Lichinga recebeu feijão manteiga e 
catarino dos distritos de Sanga, Muembe, 
Chimbonila e Lichinga ao preço de 750,00Mt a 
800,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Mandimba continua a ser abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente de lichanga ao 
preço de 900,00Mt a lata de 20 litros 
respctivamente.  
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O 
mercado da cidade de Maputo continua a receber 
feijão nhemba proveniente de Nampula comprado 
ao preço de 20,00Mt/Kg; O mercado de 
Funhalouro foi abastecido com feijão nhemba 
proveniente da localidade de Mavume ao preço de 
250,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Morrumbene foi abastecido com feijão nhemba de 
produção local adquirido ao preço de 1000,00Mt a 
lata de 20 litros; 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido com 
feijão nhemba proveniente de Nhamabawa no 
distrito de Manica ao preço de 140,00Mt a lata de 
5 litros; O mercado de Nhamatanda foi abastcido 
com feijão nhemba proveniente da localidade 
Macorococho ao preço de 130,00Mt a lata de 5 

litros; O mercado do Buzi foi abastecido com 
feijão nhemba de produção local ao preço de 
180,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Chimoio continua a ser abastecido com feijão 
nhemba proveniente do distrito de Machaze ao 
preço de 480,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
de Mutarara foi abastecido com feijão nhemba 
proveniente do posto Administrativo de Chare ao 
preço de 600,00Mt a lata de 20 litros. 
 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 
mercado de Montepuez continua a ser abastecido 
de feijão nhemba localmente produzido ao preço 
de 20,00Mt/Kg; O mercado de Namuno continua 
a ser abastecido com feijão nhemba produzido nos 
postos administrativos de Machoca e Namuno 
sede ao preço de 18,00Mt/Kg.  
 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado 
grossista de Bazuca na Cidade de Maputo 
continua a ser abastecido com amendoim pequeno 
e grande sem casca proveniente de Nampula 
comprados por 50,00Mt/kg respectivamente; O 
mercado de Xai-Xai continua a ser abastecido 
com amendoim pequeno e grande sem casca 
proveniente de Nampula ao preço de 50,00Mt/Kg 
respectivamente; O mercado de Inhambane 
continua a ser abastecido com amendoim pequeno 
sem casca comprado no mercado grossista da 
Maxixe ao preço de 2900,00Mt a 3000,00Mt o 
saco de 50Kg; O mercado da Massinga foi 
abastecido de amendoim pequeno sem casca 
proveniente de Nampula comprado ao preço de 
50,00Mt/Kg; O mercado de Inhassouro foi 
abastecido com amendoim pequeno com casca 
proveniente da localidade de Napele ao preço de 
200,00Mt a lata de 20 litros.  
 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O 
mercado da cidade da Beira foi abastecido com 
amendoim pequeno e grande sem casca 
proveniente do distrito de Murrupula ao preço de 
40,00Mt/Kg respectivamente; O mercado de 
Gorongosa continua a ser abastecido com 
amendoim pequeno sem casca proveniente do 
posto Administrativo de Vunduzi ao preço de 
300,00Mt a lata de 5 litros; O mercado da Cidade 
de Chimoio continua a ser abastecido com 
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amendoim pequeno e grande sem casca 
proveniente do distrito de Tambara ao preço de 
1400,00mt a lata de 20 litros respectivamente; O 
mercado de Mutarara foin abastecido com 
amendoim pequeno sem casca proveniente da 
localidade da Vila nova da fronteira ao preço de 
900,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Angónia continua a ser abastecido com amendoim 
grande com casca de produção local ao preço de 
160,00Mt a lata de 20 litros. 
 

Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 
de Montepuez continua a ser abastecido com 
amendoim grande sem casca de produção local ao 
preço de 45,00Mt/Kg; O mercado de Namuno 
continua a ser abastecido com amendoim grande 
sem casca de produção local concretamente no 
posto Administrativo de Machoca ao preço de 
45,00Mt/Kg. 
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Quadro 5: Preços de Grão de Milho Branco em Unid. Não Estandardizadas 

Mercados Preço Anterior Preço Recente Mud % 

Lata de 20 litros 
 Maputo         400.00         400.00                 0    
 Matola   .         400.00    
 Xai-Xai         400.00         400.00                 0 
 Chokue         400.00         400.00                 0 
 Chibuto   .         400.00  . 
 Massinga         300.00         450.00  25.71  
 Funhalouro         450.00   .  . 
 Guvuro         250.00         300.00            16.67  
 Inharrime         450.00         350.00         -28.57 
 Inhassoro         250.00         320.00            21.88  
 Morrumbene   .         400.00  . 
 Sussundega         300.00   .  . 
 Mutarara   .         220.00  . 
 Angónia         200.00         200.00                 0    
 Macanga   .         300.00   . 
 Quelimane         250.00   .   . 
 Mocuba         350.00         325.00            -7.69 
 Ribaué   .         350.00  . 
 Lichinga         350.00         280.00         -25.00 
 Mandimba         300.00         300.00                 0    

 Lata de 10 litros  
 Montepues         200.00         200.00                 0 
 Murrupula         200.00   .  . 
 Namuno         200.00       200.00                 0    

 Lata de 5 litros  
 Beira          75.00          70.00            -7.14 
 Caia          70.00          70.00   . 
 Buzi   .          40.00   . 
 Gorongosa          60.00          70.00            14.29  
 Nhamatanda          75.00          75.00                 0    
 Manica          60.00   .  . 
 Chimoio          70.00          70.00              -    
 Barué          60.00          55.00        -9.09 
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja. 

Produto Local 
Preço FOB  

Observação 08 de Fevereiro 
(Rand/Ton) 

15 de Fevereiro 
(Rand/Ton) Diferença 

Milho Branco Randfontein 
(Africa do Sul) 2,795.00 2,645.00 -150 Baixou 

Milho Amarelo Randfontein 
(Africa do Sul) 2,677.00 2,600.00 -77 Baixou 

Trigo Randfontein 
(Africa do Sul) 4,528.00 4,545.00 17 Subiu 

Girassol Randfontein 
(Africa do Sul) 5,525.00 5,280.00 -245 Baixou 

Soja Randfontein 
(Africa do Sul) 4,745.00 4,815.00 70 Subiu 

 

 
    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  

 
 
 

Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 14 de Fevereiro de 2019 

Período 
de análise 

Meticais por Unidade de Moeda Meticais por 1000 Unidades 
de Moeda 

Dólar 
Americano 

Rand 
Sul-

Africano 

Kwacha 
Zambiano 

Dólar 
Zimbabweano 

Kwacha 
Malawiano 

Semana 
anterior 

62,86 4,62 5,31 166,29 87,36 

Semana 
Recente 

63,09 4,48 5,32 166,91 87,74 

    Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 032/19. 
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Quadro 9: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja 

 

Produto Fonte Mercado Data da 
Recolha 

Preços de Futuro    
Fevereiro 
de 2019 

Março de 
2019 

Abril de 
2019 Unidade 

Milho Amarelo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 15  de Fevereiro 2,600.00 2,616.00 2,642.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 15  de Fevereiro  - 374.75 - USD/Ton 

Milho Branco SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 15  de Fevereiro 2,645.00 2,675.00 2,762.00 Rand/Ton 

Trigo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 15  de Fevereiro 4,545.00 4,567.60 4,576.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 15  de Fevereiro - 507.00 - USD/Ton 

Girassol SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 15  de Fevereiro 5,280.00 5,220.00 5,544.00 Rand/Ton 

Soja 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 15  de Fevereiro 4,815.00 4,835.00 4,874.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 15  de Fevereiro - 903.50 - USD/Ton 
 

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA. 
O que são Preços de Futuro? Os preços de futuro de um determinado produto são preços acordados no "presente" para a compra e venda desse 
produto numa data futura, e resultam de uma série de prognósticos feitos pelos operadores dos mercados de futuro sobre as condições do 
mercado na data da compra e venda. Os preços de futuro são, portanto, o melhor prognóstico sobre o preço (do produto) que será praticado no 
mercado naquela data futura. 
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