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 Os preços de produtos no geral comercializados nos mercados monitorados pelo SIMA na presente 
semana estão estáveis. 

 
O Sistema de Informação de Mercados Agrícolas 
(SIMA) do Ministério da Agricultura e Segurança 
Alimentar, na sua visita aos mercados do País na 
semana de 19 a 26 de Outubro, constatou que, no 
geral produtos comercializadas nos mercados 
monitorados pelo SIMA na presente semana estão 
estáveis.  

 
Por Venâncio Salustiano e Marilda Tembe 

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

comercializado a retalhe 
na presente semana nos 
mercados monitorados 
pelo SIMA, contínua 
estável, apenas o mercado 
de Nhamatanda apresenta 
uma descida de 3% no seu 
preço quando comparado 

ao praticado na semana anterior. O mercado de 
Nhamatanda comercializa o quilograma deste 
cereal a 11.43Mt contra 11.87Mt da semana 
anterior. 

O preço médio deste cereal na presente semana é 
de 13.84Mt/kg contra 13.86Mt/kg da semana 

anterior, o máximo é de 20.57Mt/Kg praticado no 
mercado de Montepuez, seguindo o mercado de 
Namuno a 18.29Mt/kg e, o mínimo é de 
9.14Mt/kg praticado no mercado de Angónia, 
seguido dos mercados de Nhamatanda, 
Gorongosa, Báruè, Cidades de Chimoio e 
Lichinga a 11.43Mt/Kg (Quadro 3a). 

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

mercados monitorados 
pelo SIMA na presente 
semana contínua estável, 
No entanto, alguns 
mercados apresenta 
variação de preço em 
relação ao praticado na 
semana anterior, 

conforme ilustra o “Quadro 1”.  

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

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. 
%  

 BARUE     60,00       53,33    -  11,11   
 FUNHALOURO     46,67       45,00    -    3,57   
 INHASSOURO     46,67       50,00         7,14   
 CHIMOIO     40,00       45,00       12,50   

O preço médio deste cereal, na presente semana é 
de 47.31Mt/kg contra 45.89Mt/kg da semana 
anterior; o máximo é de 55.00Mt/kg praticado no 
mercado de Homoíne, seguindo o mercado de 
Báruè a 53.33Mt/Kg, o mínimo é de 40.00Mt/Kg 
praticado nos mercados de Nhamatanda, 
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Montepuez, Changara e Cidade de Inhambane, 
seguindo os mercados de Massinga, Funhalouro e 
Cidade de Chimoio a 45.00Mt/kg. A maioria dos 
mercados monitorados pelo SIMA comercializam 
o arroz ao preço de 40 a 50.00Mt/Kg (Quadro 6). 

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

ao retalhista nos mercados 
monitorados pelo SIMA na 
presente semana contínua 
estável, No entanto alguns 
mercados apresenta variação 
comparativamente ao preço 
praticado na semana anterior, 

conforme ilustra o “Quadro 2”. 

Quadro 2: Preço de feijão nhemba e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. 
%  

XAI-XAI     60,00       35,00    -  41,67   

 GORONGOSA     30,00       28,42    -    5,28   

 MAPUTO     25,90       27,89         7,70   

 FUNHALOURO     38,24       50,57       32,23   

O preço médio desta leguminosa na presente 

semana é de 29.99Mt/kg, o mínimo da semana é 

de 15.00Mt/kg praticado no mercado de Namuno, 

seguindo os mercados de Montepuez e Cidade de 

Chimoio a 20.00Mt/Kg e, o máximo é de 

50.57Mt/Kg, praticado no mercado de 

Funhalouro, seguindo o mercado de Massinga a 

43.48Mt/Kg (Quadro 3b). 

Variação do Preço de Feijão manteiga no 

Mercado Retalhista: O preço a retalhe do feijão 

manteiga na presente semana 

apresenta uma descida no seu 

preço médio em relação ao 

preço praticado na semana 

anterior. O “Quadro 3” vê-se 

os mercados que apresentam 

variação.  

Quadro 3: Preço de feijão manteiga e sua 

variação percentual em relação ao preço da 

semana anterior. 

Mercado  
 Semana 
anterior  

 Semana 
recente  

 Mud. %  

CHANGARA     97,24       50,00    -  48,58    

 RIBAUE     70,00       60,00    -  14,29    

 MONTEPUEZ     55,00       50,00    -    9,09    

 XAI-XAI     75,00       70,00    -    6,67    

 FUNHALOURO     75,00       80,00         6,67    

 GORONGOSA     50,00       60,00       20,00    

O preço médio desta leguminosa é de 61.63Mt 
contra 65.34Mt da semana anterior, o máximo é 
de 80.00Mt/kg praticado nos mercados de 
Inhassouro, Funhalouro, Vilankulos e Namuno, 
seguindo os mercados de Homoíne, Cidades de 
Maputo e Xai-Xai a 70.00Mt/Kg e, o mínimo é de 
40.00Mt praticado no mercado de Angónia, 
seguindo os mercados de Nhamatanda e Cidade de 
Chimoio a 45.00Mt/Kg (Quadro 3b). 

Variação do Preço de amendoim no Mercado 

Retalhista: Os preços de amendoins pequeno e 

grande na presente 

semana nos mercados 

monitorados pelo SIMA, 

continuam estáveis. O 

“Quadro 4” ilustra os 

mercados que apresentam variação em relação ao 

preço praticado na semana anterior. 

Quadro 4: 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  
INHAMBANE     65,00        60,00    -    7,69   
 MAPUTO     62,96        61,56    -    2,23   
 FUNHALOURO     67,50        70,00         3,70   

 amendoim grande  
FUNHALOURO     78,33       65,00    -  17,02   
 MAPUTO     43,97       46,84         6,54   

O preço médio do amendoim pequeno na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista, é de 

64.28Mt/Kg. O preço mínimo do amendoim 

pequeno é de 40,00Mt/Kg praticado no mercado 
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da Cidade de Chimoio, seguindo o mercado de 

Murrupula a 45.00Mt/kg, o máximo é praticado 

no mercado de Manica a 100.00Mt/Kg, seguindo 

o mercado de Vilankulo a 80.00Mt/kg (Quadro 

3b). 

O preço médio do amendoim grande na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista, é de 

52.79Mt/Kg da semana anterior. O preço mínimo 

é de 30.00Mt/Kg praticado no mercado de 

Namuno seguindo o mercado de Chimoio a 

38.00Mt/Kg e, o máximo é de 75.00Mt/kg 

praticado no mercado da Cidade de Xai-Xai, 

seguido do mercado de Vilankulos a 70.00Mt/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 
recebeu milho proveniente de Chibabava 
adquirido ao preço de 180,00Mt a lata de 20 litros; 
O mercado da Cidade Xai-Xai foi abastecido com 
milho proveniente do Distrito de Nhamatanda 
adquirido ao preço de 80,00Mt a lata de 20litros; 
O mercado de Homoíne foi abastecido com milho 
de produção local vindo das localidades de 
Mubadue e Nhaulane ao preço de 200,00Mt a lata 
de 20litros; O mercado de Funhalouro recebeu 
milho de produção local proveniente das 
Localidades de Mavume e Mucuine adquirido ao 
preço de 200,00Mt a lata de 20 litros. 

Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de 
Nhamatanda foi abastecido com milho 
proveniente das localidades de Meuchira, Bebedo 
e Chirrassicua ao preço de 45,00Mt a lata de 
5litros; O mercado da Cidade de Manica foi 
abastecido com milho proveniente das 
Localidades de Mavonde e Mavita comprado ao 
preço de 140,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
da Cidade de Chimoio foi abastecido com milho 
proveniente do Distrito de Rotanda comprado ao 
preço de 120,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 
de Angónia foi abastecido com milho proveniente 
da Localidade de Chimuala ao preço de 150,00Mt 
a lata de 5litros; O mercado de Changara foi 
abastecido com proveniente do distrito de Báruè 
ao preço de 180,00Mt a lata de 20litros. 

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado da 
Cidade de Nampula foi abastecido com milho 
proveniente do Distrito de Gurue ao preço de 
6,00Mtkg; O mercado de Montepuez foi 
abastecido com milho de produção local ao preço 
de 13,00Mt/kg; O mercado de Morrupula foi 

abastecido com milho de produção local ao preço 
de 80,00Mt a lata de 10litros; O mercado da 
Cidade de Lichinga foi abastecido com milho de 
proveniente dos Distritos de Chimbomila, Sanga e 
Muembe ao preço de 150,00Mt a lata de 20 litros. 

 
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 
adquiridos ao preço de 500,00Mt e 600,00Mt a 
lata de 20 litros, respectivamente; O mercado da 
Cidade de Xai-Xai foi abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente do Distrito de 
Gurué ao preço de 30,00Mt/kg e 35,00Mt/kg, 
respectivamente; O mercado da Cidade de 
Inhambane recebeu feijão manteiga adquirido em 
Lichinga ao preço de 800,00Mt a lata de 20litros; 
O mercado de Vilankulos recebeu feijão manteiga, 
magnum e catarino proveniente de Gurue ao preço 
que varia de 1.700,00Mt a 2.000,00Mt o saco de 
50kg. 
 
 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O 
mercado de Nhamantanda foi abastecido com 
feijão manteiga, catarino e magnu dde produção 
local ao preço de 240,00Mt a lata de 5litros; A 
Cidade de Manica recebeu feijão manteiga e 
catarino proveniente do Distrito de Dororo 
adquirido ao preço de 450,00Mt a lata de 5 litros; 
A Cidade de Chimoio recebeu feijão manteiga e 
catarino proveniente do Distrito de Tambara 
adquirido ao preço de 820,00Mt e 800,00Mt a lata 
de 20 litros, respectivamente; O mercado de 
Angónia foi abastecido com feijão manteiga e 
catarino proveniente da Localidade de Madeia ao 
preço de 35,00Mt/kg; O mercado de Changara foi 
abastecido com feijão manteiga e catarino de 
produção local ao preço de 800,00Mt a lata de 
20litros. 
 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O 
mercado da Cidade de Nampula foi abastecido 
com feijão manteiga e catarino proveniente de 
Lichinga ao preço de 30,00Mt/kg; O mercado da 
Cidade Lichinga foi abastecido com feijão 
manteiga e catarino proveniente dos distritos de 
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Sanga e Chimbomila ao preço de 550,00Mt e 
600,00Mt a lata de 20litros, respectivamente. 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O 
mercado de Homoíne foi abastecido com feijão 
nhemba de produção local vindo da localidade de 
Nhaulane ao preço de 450,00Mt a lata de 20litros.  
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 
mercado de Nhamatanda foi abastecido com feijão 
nhemba de produção local ao preço de 100,00Mt a 
lata de 5litros. 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 
mercado da Cidade de Nampula foi abastecido 
com feijão nhemba proveniente de Mecuburi ao 
preço de 10,00Mt/kg; O mercado de Morrupula 
foi abastecido com feijão nhemba de produção 
local ao preço de 10,00Mt/kg; O mercado de 
Montepuez foi abastecido com feijão nhemba de 
produção local ao preço de 15,00Mt/kg. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Sul: O mercado 
grossista de Bazuca na Cidade de Maputo foi 
abastecido com amendoim pequeno e grande sem 
casca proveniente de Nampula comprados por 
35,00Mt/kg e 30,00Mt/kg, respectivamente; O 
mercado da Cidade de Inhambane foi abastecido 
com amendoim pequeno e grande sem casca 
adquirido em Nampula ao preço de 43,00Mt/kg e 
40,00Mt/kg, respectivamente; O mercado de 
Vilanculo recebeu amendoim pequeno e grande 

sem casca vindo da Cidade de Nampula comprado 
ao preço que varia de 1.900,00Mt a 2.500,00Mt o 
saco de 50kg. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O 
mercado da Cidade de Manica foi abastecido com 
amendoim pequeno sem casca proveniente do 
Distrito de Mavita comprado por 300,00Mt a lata 
de 5 litros; O mercado da Cidade de Chimoio foi 
abastecido com amendoim pequeno e grande sem 
casca proveniente dos Distritos de Guru e 
Tambara comprados por 690,00Mt e 660,00Mt a 
lata de 20 litros, respectivamente. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 
de Montepuez foi abastecido com amendoim 
grande de produção local ao preço de 35,00Mt/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              300.00              300.00  0 

 Moamba              300.00   .  . 

 Manhiça              250.00   .  . 

 Magude              240.00   .  . 

 Xai-Xai              250.00              250.00  0 

 Massinga   .              220.00  . 

 Homoine   .              250.00   .  

 Funhalouro   .              250.00  . 

 Inharrime              450.00  .  . 

 Inhassouro              250.00              250.00  0 

 Manica   .              240.00  . 

 Chimoio              200.00              200.00  0 

 Sussundenga              200.00   .  . 

 Báruè              200.00              200.00  0 

 Mutarara              180.00   .  . 

 Angónia   .              160.00    

 Changara              250.00              250.00  0 

 Ribaue              250.00              250.00  0 

 Lichinga              200.00              200.00  0 

 Lata de 10 litros  

 Murrupula            110.00            110.00  0 

 Montepuez                  180.00                  180.00  0 

 Namuno   .                  160.00  . 

 Lata de 5 litros  

 Beira               60.00   .  . 

 Gorongosa               50.00   .  . 

 Nhamatanda               50.00               50.00  0 
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     N.B: Esta Tabela é actualizada mensalmente e não semanal. 

 
 

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

Produto Local 

Preço FOB  

Observação 18 de Outubro 
(Rand/Ton) 

29  de Outubro 
(Rand/Ton) 

Diferença 

Milho Branco Randfontein (Africa do Sul) 2.375,00 2401,00 26 Subiu 

Milho Amarelo Randfontein (Africa do Sul) 2.400,00 2.407,00 7 Baixou 

Trigo Randfontein (Africa do Sul) 4.357,00 4.404,00 47 Baixou 

Girassol Randfontein (Africa do Sul) 4.995,00 5.103,00 -591 Baixou 

Soja Randfontein (Africa do Sul) 4.618,00 4.560,00 -58 Subiu 

    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  
 
 
 
 

Quadro 8: Taxa de Câmbio  em Vigor  no dia 23 de Outubro de 2018 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 205/18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período 
de análise 

Meticais por uma 
Unidades de Moeda 

Meticais por 1000 Unidades de Moeda 

Dólar 
Americano 

Rand 
Sul-

Africano 

Dólar 
Zimbabweano 

Kwacha 
Malawiano 

Kwacha 
Zambiano 

Semana 
anterior 

61,14 4,30 161,75 84,90 5,19 

Semana 
Recente 

61,15 4,26 161,77 85,17 5,27 
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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   

Novembro 
de 2018 

Dezembro 
de 2018 

Janeiro 
de 2019 

Unidade 

Milho 
Amarelo 

SAFEX 
Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 

29  de Outubro 2.407,00 2.436,00 - Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 29  de Outubro - 367,75 - USD/Ton 

Milho 
Branco 

SAFEX 
Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 

29  de Outubro 2.401,00 2.423,20 - Rand/Ton 

Trigo 

SAFEX 
Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 

29  de Outubro 4.404,00 4.450,00 - Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 29  de Outubro - 505,25 - USD/Ton 

Girassol SAFEX 
Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 

29  de Outubro 5.103,00 5.145,00 - Rand/Ton 

Soja 

SAFEX 
Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 

29  de Outubro 4.560,00 4.600,00  Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 29  de Outubro 845,00 - 857,75 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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