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   Oportunidade de locais para compra e venda do feijão Manteiga que oferece ao mercado nacional. 

 
Preço de Feijão Manteiga  

O feijão manteiga é uma leguminosa consumida por quase toda a população moçambicana. Segundo informação dos 

praticantes de negócio de feijão monitorados pelo SIMA, mais de 50% deste produto 

que é comercializado no mercado nacional é proveniente da produção nacional. 

Nos mercados de referência, o feijão manteiga é comercializado a grosso em sacos de 

50 e 100 quilogramas, e a retalhe por quilograma. 

No primeiro trimestre dos últimos três anos (2017 a 2019), os mercados monitorados 

pelo SIMA, comercializam este grão ao preço médio de 80.00Mt/Kg. Contudo, os 

mercados da região sul do 

país tendem a serem mais 

caros em relação aos das 

regiões centro e Norte.  

Feita análise do preço deste produto neste trimestre com 

objectivo de orientar os praticantes de compra e venda de 

feijão nos mercados monitorados pelo SIMA. A análise 

constatou que o feijão manteiga é mais barato nos mercados 

Malema, Angónia e Gurué “Figura 2”. Durante este 

período, os três mercados/distritos são os recomendados para 

compra do feijão ao preço mais baixo do país.  

Ainda neste período, constatou-se que os distritos Magude, Mabote e Moamba todos na região sul do país, são os três 

mercados/distritos que vendem o feijão manteiga ao preço mais caro. Neste período do ano, os três locais são os 

recomendados para a venda deste produto. 

A identificação destes três mercados/distritos mais baratos 

e caros, visa melhorar o desempenho dos mercados 

agrícolas, em Moçambique, com a disponibilização de 

informação aos produtores, comerciantes e consumidores 

permitindo que os comerciantes saibam onde adquirir os 

produtos lucrativos e os produtores identifiquem locais de 

preços favoráveis para valorizar o seu produto. 

Por Venâncio Salustiano  

 

 

 

Figura1: Feijão Manteiga. 

 

 

Fonte: Base de Dados do SIMA 

 

Fonte: Base de Dados do SIMA 
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Por Venâncio Salustiano e Marilda Tembe 

 

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 e estável. 

Contudo, o “Quadro 1” 

mostra alguns mercados 

que variaram o preço 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. %  

CHANGARA     25,71       20,00    -  22,22    

 LICHINGA     20,00       17,14    -  14,29    

 MAPUTO     28,57       27,62    -    3,33    

 MASSINGA     28,57       27,62    -    3,33    

 CHIBUTO     25,71       27,43         6,67    

 CHIMOIO     20,57       22,86       11,11    

 CHIURE     22,86       28,57       25,00    

 BALAMA     15,00       20,00       33,33    

O preço médio deste cereal na presente semana é 

de 21.45Mt/kg contra 22.41Mt/kg da semana 

anterior, o máximo é de 31.00Mt/Kg praticado no 

mercado de Chokwé, seguido da cidade de Pemba 

a 30.00Mt/kg e, o mínimo é de 11.00Mt/kg 

praticado no mercado de Mutarara, seguido dos 

mercados de Mocuba e Ribaué à 14.00Mt/Kg 

(Quadro 6 a). 

 

 

Variação do Preço do Arroz no Mercado 

Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos 

mercados monitorados 

pelo SIMA na presente 

semana, contínua estável, 

contudo, maior número 

de mercado que apresenta 

variação registam subida 

de preço, o “Quadro 2” 

mostra os mercados que variaram o preço em 

relação ao da semana anterior. 

Quadro 2: Preço do arroz e sua variação 

percentual em relação ao preço da semana 

anterior. 

Mercado 
Semana 

anterior 

Semana 

recente 
Mud. % 

CHIURE     65,00       45,00    -  30,77    

 MONTEPUEZ     45,00       40,00    -  11,11    

 MASSINGA     46,67       48,33         3,57    

 GUVURO     37,50       40,00         6,67    

 MOAMBA     40,00       43,33         8,33    

 CHIMOIO     45,00       50,00       11,11    

 MATOLA     40,00       48,33       20,83    

 NAMPULA     40,00       53,33       33,33    

O preço médio deste cereal, na presente semana é 

de 46.79Mt/kg contra 46.08Mt/Kg da semana 

anterior; o máximo é de 53.00Mt/kg praticado no 

mercado da Cidade de Nampula, seguido dos 

mercados de Mandimba, Namuno, Ribaué, 

Mocuba, Mutarara, Sussundenga, Caia, Chokwé, 

Bala, Mabote, Chibuto e Cidades de Xai-Xai, 

Lichinga e Chimoio à 50.00Mt/Kg, o mínimo é de 

33.00Mt/Kg praticado no mercado de Maputo, 

seguido dos distritos de Montepuez, Inhambane, 

Changara e Govuro à 40.00Mt/kg. O maior 

número de mercados comercializam o arroz ao 

preço de 40 à 50.00Mt/Kg (Quadro 3a). 

Variação do Preço do Feijão Nhemba no 

Mercado Retalhista: De um modo geral, o preço 

a retalhe do feijão nhemba na 

presente semana variou em 

maior número de mercados 

monitorados, uns registam 

descida de preço e outros 

subida, com maior destaque 

para o mercado de Balama 
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que subiu em 50% em relação ao preço da semana 

anterior conforme o “Quadro 3. 

Quadro 3: Preço do feijão nhemba e sua variação 

percentual em relação ao preço da semana anterior. 

Mercado  
 Semana 

anterior  

 Semana 

recente  
 Mud. %  

CHIBUTO      30,00        25,00    -  16,67    

 MONTEPUEZ      30,00        25,00    -  16,67    

 MOAMBA      60,00        50,32    -  16,13    

 MASSINGA      47,04        46,59    -    0,95    

 MAPUTO      33,55        34,86         3,92    

CHANGARA      60,00        65,00         8,33    

 CHIURE      25,00        30,00       20,00    

 NAMPULA      30,00        40,00       33,33    

 BALAMA      20,00        30,00       50,00    

O preço médio desta leguminosa na presente 

semana é de 44.40Mt/Kg contra 43.97Mt/kg da 

semana anterior; o mínimo é de 25.00Mt/kg 

praticado nos mercados de Chibuto e Montepuez, 

seguido dos mercados de Chiúre, Balama, Caia, 

Mocuba e Namuno à 30.00Mt/Kg e, o máximo é 

de 121.00Mt/Kg, praticado no mercado de Matola 

seguido de Changara à 65.00Mt/Kg (Quadro 3b). 

Variação do Preço de Feijão manteiga no 

Mercado Retalhista: O preço do feijão manteiga 

comercializado à retalhe nos 

mercados monitorados pelo 

SIMA na presente semana, 

esta estável, o “Quadro 4” 

ilustra os mercados que 

apresentam 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      75,00        70,00    -    6,67    

 BALAMA      85,00        80,00    -    5,88    

 MAPUTO      71,07        69,34    -    2,43    

 MATOLA      88,33        90,00         1,89    

 GUVURO      90,00      100,00       11,11    

 LICHINGA      50,00        60,00       20,00    

O preço médio do feijão manteiga na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista é de 

82.56Mt/Kg contra 81.09Mt/Kg, ao nível de 

mercado retalhista. O preço mínimo é praticado 

no mercado de Mandimba à 45.00Mt/Kg seguido 

do mercado de Lichinga à 60.00Mt/Kg e, o 

máximo é de 105.00Mt/kg praticado nos mercados 

de Funhalouro seguido do mercado do Chimoio à 

104.00Mt/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, 

continuam estáveis, com 

tendência a subir na 

maioria dos mercados que apresentam variação 

conforme ilustra o “Quadro 5”. 

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 sem casca 

CHIBUTO      75,00        65,00    -  13,33    

 MASSINGA      75,31        71,64    -    4,88    

 MABOTE      96,67      100,00         3,45    

 NAMPULA      80,00        83,33         4,17    

 GUVURO    125,00      135,00         8,00    

 INHASSOURO      70,00        80,00       14,29    

 CHIMOIO      75,85        94,82       25,00    

Amendoim grande sem casca 

CHIURE     90,00        80,00    -  11,11    

 MASSINGA     64,68        65,82         1,75    

 MAPUTO     60,37        65,95         9,24    

 CHIMOIO     77,62        97,02       25,00    

O preço médio do amendoim pequeno na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista, é de 

87.00Mt/Kg. O preço mínimo do amendoim 

pequeno é de 60.00Mt/Kg praticado em Lichinga 

e Mocuba, seguido o de Chibuto à 65.00Mt/kg, o 

máximo é praticado em Guvuro à 135.00Mt/Kg, 

seguido o mercado de Mandimba a 131.00Mt/kg 

(Quadro 3b). 
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O preço médio do amendoim grande ao nível de 

mercado retalhista, é de 72.30Mt/Kg contra 

70.33Mt/Kg; O mínimo é de 50.00Mt/Kg 

praticados em Chibuto seguido do mercado de 

Pemba a 58.00Mt/Kg e, o máximo é de 

117.00Mt/kg praticado no mercado de Mandimba, 

seguido de Govuro à 100.00Mt/kg (Quadro 3b). 
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Por Marilda Tembe e Simão Nhane 

Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado de 

Chokwè recebeu milho da produção local 

adquirido ao preço de 500,00Mt a lata de 20 litros; 

O mercado de Chibuto foi abastecido com milho 

proveniente do distrito de Manica adquirido ao 

preço de 950,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 

Guvuro recebeu milho proveniente de Cruzamento 

de Macossa adquirido ao preço de 200,00Mt a lata 

de 20 litros; O mercado de Inhassouro foi 

abastecido com milho proveniente do distrito de 

Mussurize comprado ao preço de 200,00Mt a lata 

de 20 litros. 

Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de 

Caia foi abastecido com milho de produção local 

adquirido ao preço de 70,00Mt a lata de 5 litros; O 

mercado da cidade de Chimoio foi abastecido com 

milho proveniente do distrito de Dombe adquirido 

ao preço de 280,00Mt a lata de 20 litros; O 

mercado de Mutarara recebeu milho proveniente 

do Posto Administrativo de Inhangoma comprado 

ao preço de 400,00Mt o saco de 50kg; O mercado 

de Changara foi abastecido com milho vindo do 

distrito de Manica adquirido ao preço de 

200,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 

Mocuba recebeu milho proveniente do distrito de 

Lugela adquirido ao produtor por 7,00Mt/kg. 

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado da 

cidade de Nampula foi abastecido com milho da 

proveniente dos distritos de Milange e Mecuburi 

comprado ao preço de 13,00Mt/kg e 14,00Mt/kg, 

respectivamente; O mercado de Ribauè recebeu 

milho de produção local adquirido ao preço de 

200,00Mt a lata de 20 litros; O mercado da cidade 

de Pemba foi abastecido com milho proveniente 

do distrito de Balama comprado ao preço de 

10,00Mt/kg; O mercado de Balama foi abastecido 

com milho de produção local comprado por 

17,00Mt/kg; O mercado de Chiure recebeu milho 

vindo dos produtores locais comprando ao preço 

de 12,00Mt/kg; O mercado de Lichinga foi 

abastecido com milho proveniente dos distritos de 

Chimbonila, Ngauma, Sanga e Mavago adquirido 

ao preço de 250,00Mt a lata de 20 litros; O 

mercado de Mandimba recebeu milho produzido 

localmente adquirido ao produtor ao preço de 

280,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 

Namuno foi abastecido com milho vindo dos 

Postos Administrativos de Machoca, Papai e 

Ukula comprado ao preço de 17,00Mt/kg. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O 

mercado de Bazuca na cidade de Maputo na 

presente semana não deu entrada deste produto 

apenas manteve o feijão manteiga e catarino 

adquirido na semana anterior vindo de Angónia ao 

preço de 3.500,00Mt e 3.300,00Mt o saco de 

50Kg, respectivamente; O mercado da Matola foi 

abastecido com feijão manteiga adquirido no 

mercado de Malanga na cidade de Maputo ao 

preço de 2.600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado 

de Massinga recebeu feijão catarino e magnum 

adquirido no mercado grossista de Maxixe ao 

preço de 3.500,00Mt o saco de 50Kg. 

 

 Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O 

mercado da cidade de Chimoio foi abastecido com 

feijão manteiga e catarino vindo do distrito de 

Angónia comprado ao preço de 720,00Mt a lata de 

20 litros; O mercado de Mutarara foi abastecido 

com feijão manteiga e catarino proveniente do 

distrito de Angónia adquirido ao preço de 

2.500,00Mt o saco de 50kg. 

 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O 

mercado da Cidade de Nampula foi abastecido 

com feijão manteiga, catarino e magnum 

provenientes do distrito de Alto Molocuè e da 

cidade de Lichinga comprado ao preço de 

45,00Mt/kg e 50,00Mt/kg, respectivamente; O 

mercado de Chiure recebeu feijão manteiga 

proveniente da cidade de Nampula comprado ao 

preço de 50,00Mt/kg; O mercado de Lichinga 

recebeu feijão manteiga e catarino dos distritos de 
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Sanga, Muembe, Chimbonila e Lichinga ao preço 

de 900,00Mt a 1.000,00Mt a lata de 20 litros. 

 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O 

mercado de Massinga continua a comercializar 

feijão nhemba adquirido na semana passada vindo 

de Nampula comprado ao preço de 1.300,00Mt o 

saco de 50Kg;  

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 

mercado da cidade de Chimoio foi abastecido com 

feijão nhemba proveniente do distrito de Machaze 

comprado ao preço de 400,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Mutarara recebeu feijão 

nhemba vindo da localidade da Vila Nova da 

Fronteira comprado ao preço de 1.500,00Mt o 

saco de 50kg. 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 

mercado da cidade de Pemba foi abastecido com 

feijão nhemba proveniente do distrito de Balama 

adquirido ao preço de 17,00Mt/kg; O mercado de 

Montepuez recebeu feijão nhemba de produção 

local comprado ao preço de 20,00Mt/kg; O 

mercado de Balama reccebeu feijão nhemba de 

produção local comprado ao preço de 15,00Mt/kg; 

O mercado de Chiure foi abastecido com feijão 

nhemba de produção local comprado ao produtor 

por 15,00Mt/kg; O mercado de Namuno recebeu 

feijão nhemba produzido localmente comprado ao 

produtor por 25,00Mt/kg. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado de 

Massinga foi abastecido com amendoim pequeno 

sem casca adquirido no mercado grossista de 

Maxixe ao preço de 3.300,00Mt o saco de 50Kg; 

O mercado de Inhassouro recebeu amendoim 

pequeno com casca vindo da localidade de 

Maimelane comprado ao preço de 200,00Mt a lata 

de 20 litros. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O 

mercado da cidade de Chimoio foi abastecido com 

amendoim pequeno e grande sem casca 

proveniente do distrito de Tambara comprado ao 

preço de 900,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 

de Mutarara recebeu amendoim pequeno sem 

casca proveniente da localidade da Vila Nova da 

Fronteira comprado ao preço de 1.000,00Mt a lata 

de 20 litros. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 

da cidade de Pemba recebeu amendoim grande 

sem casca proveniente do distrito de Namapa na 

provincia de Nampula comprado ao preço de 

40,00Mt/kg; O mercado de Balama recebeu 

amendoim grande sem casca de produção local 

comprado ao preço de 50,00Mt/kg; O mercado de 

Chiure recebeu amendoim grande sem casca 

produzido localmente ao preço de 30,00Mt/kg; O 

mercado de Namuno recebeu amendoim grande 

sem casca de produção local comprado ao 

produtor por 55,00Mt/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                500.00               500.00  0 

 Xai-Xai                400.00   .  . 

 Chokue   .               550.00  . 

 Chibuto                450.00               480.00              6.25  

 Massinga                500.00               500.00  0 

 Vilanculos                400.00   .  . 

 Funhalouro                300.00   .  . 

 Guvuro   .               300.00  . 

 Inhassouro                320.00               320.00  0 

 Sussundega   .               340.00  . 

 Mutarara   .               180.00  . 

 Changara                450.00               350.00         -28.57 

 Macanga                300.00   .  . 

 Quelimane                250.00   .  . 

 Mocuba   .               250.00  . 

 Nampula                350.00               350.00  0 

 Ribaué   .               250.00  . 

 Lichinga                350.00               300.00         -16.67 

 Mandimba   .               300.00  . 

 Lata de 10 litros  

 Pemba  .                    260.00  . 

 Montepuez  
                   

200.00                    200.00  0 

 Chiure  
                   

200.00                    250.00            20.00  

 Namuno   .                    200.00  . 

 Lata de 5 litros  

 Caia   .                 90.00  . 

 Chimoio                  90.00               100.00        10.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 
 

 

 

Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja. 

Produto Local 

Preço FOB  

Observação 13  de Março 

(Rand/Ton) 

21  de Março 

(Rand/Ton) 
Diferença 

Milho Branco 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
2,897.00 2,850.00 -47 

Baixou 

Milho Amarelo 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
2,625.00 2,715.00 90 Subiu 

Trigo 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
4,536.00 4,621.00 85 Subiu 

Girassol 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
5,375.00 5,440.00 65 Subiu 

Soja 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
4,756.00 4,810.00 54 Subiu 

 

 

    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  
 

 

 

Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 20  de Março 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 

63,39 4,44 5,29 167,71 88,10 

Semana 
Recente 

63,70 4,40 5,32 168,52 88,50 

    Fonte: Banco de Moçambique, Boletim n
o
 056/19. 
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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    

Março de 

2019 

Abril de 

2019 

Maio de 

2019 
Unidade 

Milho Amarelo 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
21  de Março 2,715.00 2,650.00 2,737.80 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 21  de Março - - 371.50 USD/Ton 

Milho Branco SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
21  de Março 2,850.00 3,060.00 2,919.80 Rand/Ton 

Trigo 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
21  de Março 4,621.00 4,595.00 4,675.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 21  de Março - - 464.75 USD/Ton 

Girassol SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
21  de Março 5,440.00 5,454.00 5,550.00 Rand/Ton 

Soja 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
21  de Março 4,810.00 4,820.00 4,910.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 21  de Março - - 906.00 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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