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Os preços de produtos agrícolas nos mercados monitorados pelo SIMA na presente semana, não
variaram significativamente.
Quadro 1: Preço do milho e sua variação
O Sistema de Informação de Mercados Agrícolas
percentual em relação ao preço da semana
(SIMA) do Ministério da Agricultura e Segurança
anterior.
Alimentar, na sua visita aos mercados do País, na
Semana Semana
semana de 29 de Novembro a 06 de Dezembro de
Mercado
anterior recente Mud. %
2019, constatou que, o preço dos principais
29.00
23.00 - 20.00
MONTEPUEZ
produtos monitorados pelo SIMA no geral,
29.00
24.00 - 16.67
MAPUTO
contínua estável, com excepção de feijão manteiga
23.00
22.00 MUTARARA
4.17
e do amendoim que a tendência é subir.
27.00
29.00
CHIBUTO
4.17
MANDIMBA
LICHINGA
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Variação do Preço do Milho no Mercado
Retalhista: O preço do milho e farinha de milho a
retalhe,
comercializado
nos mercados monitorados
pelo SIMA na presente
semana, continua estável
com excepção de alguns
mercados como mostra o
“quadro 1”.

20.00
20.00

21.00
23.00

5.71
14.29

O preço médio deste cereal na presente semana é
de 23.53Mt/kg, contra de 24.08Mt/kg da semana
anterior; O máximo é de 29.00Mt/Kg praticado
em Morrumbala, Pemba e Cidade de Maputo,
seguido do mercado de Inharrime a 27.000Mt/Kg;
O mínimo é de 15.00Mt/kg, praticado no mercado
de Malema, seguido de Guvuro e Sussundenga a
17.00Mt/Kg (Quadro 6 a).
Variação do Preço do Arroz no Mercado
Retalhista: O preço do arroz a retalhe, na
presente semana, variou
com tendência a subir no
mercado nacional. O
“quadro 2” a seguir,
apresenta o registo de
ocorrências
das
variações.
Quadro 2: Preço do
arroz e sua variação percentual em relação ao
preço da semana anterior.
Mercado
BALAMA

Semana Semana
anterior recente Mud. %
50.00
40.00 - 20.00
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CHIBUTO
BOANE

55.00
42.00

50.00 38.00 -

9.09
8.00

O custo médio do arroz na presente semana é de
47.31Mt/kg contra 46.09Mt/kg da semana
anterior, o máximo é de 80.00Mt/Kg praticado
pelo mercado de Matutuíne seguido de Malema a
60.00Mt/Kg; O mínimo é de 30.00Mt/kg,
praticado no mercado da Cidade de Maputo e
Manica seguido do mercado de Guvuro a
38.00Mt/Kg (Quadro 6 a).

contínua a oscilar com tendência a subir em
alguns mercados e a baixar em outros mercados
(Quadro 3).
Quadro 3: Preço do feijão manteiga e sua
variação percentual em relação ao preço da
semana anterior.

Variação do Preço do Feijão Nhemba no
Mercado Retalhista:

Semana
Semana
Mercado
anterior
recente
100.00
80.00
PEMBA
80.00
75.00
TETE
93.00
90.00
MAPUTO
90.00
95.00
CHIBUTO
83.00
90.00
INHASSOURO
73.00
80.00
SUSSUNDENGA

De um modo geral, o preço
a retalhe do feijão nhemba
na
presente
semana,
contínua estável. Não
obstante,
nota-se
no
“Quadro
3”
algumas
ocorrências
de
instabilidade no preço, como ilustra o “Quadro
3”.

O preço médio do feijão manteiga na presente
semana, ao nível de mercado retalhista é de
87.83Mt/Kg contra 86.22Mt/kg da semana
anterior. O preço mínimo é praticado em Malema
a 45.00Mt/Kg, seguido dos mercados de Mocuba
e Montepuez a 60.00Mt/Kg e, o máximo é de
122.00Mt/kg praticado no mercado de Manica,
seguido de Massinga a 117.00Mt/Kg (Quadro 6
a).

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

Semana
Semana
anterior recente Mud. %
35.00
30.00 - 14.29
58.00
57.00 2.04
43.00
44.00
4.17

O preço médio é de 50.25Mt/Kg contra
50.45Mt/Kg da semana anterior. O mínimo é de
30.00Mt/kg, registado em Angónia Mocuba,
seguido de 35.00Mt/Kg registado na Beira,
Nampula e Malema; O preço máximo é praticado
no mercado de Cuamba a 94.00Mt/Kg, seguido de
Massinga a 85.00Mt/Kg (Quadro 6 a).

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,

Mud. %
- 20.00
6.25
3.77
5.56
8.00
9.09

Variação do Preço de amendoim no Mercado
Retalhista: Na presente semana o preço de
amendoim pequeno e
grande contínua estável
com algumas oscilações
no preço do amendoim
pequeno, como ilustra o
“Quadro 4”.
Quadro 4: Preço de amendoim pequeno e grande
e sua variação percentual em relação ao preço da
semana anterior.
Semana
Semana
Anterior
Recente
Mud. %
Amendoim pequeno sem casca
100.00
80.00 - 20.00
ZAVALA
90.00
80.00 - 11.11
TETE
114.00
112.00 MAPUTO
1.81
104.00
109.00
BOANE
4.55
90.00
113.00
INHASSOURO
25.93
63.00
88.00
MUTARARA
40.00

Mercado
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O preço médio do amendoim pequeno na presente
semana, ao nível de mercado retalhista é de
94.13Mt/kg contra 96.15Mt/Kg da semana
anterior; O preço mínimo é 48.00Mt/Kg praticado
em Malema seguido de Mocuba a 50.00Mt/Kg, o
máximo é praticado na Massinga a 149.00Mt/Kg,
seguido de Manica a 126.00Mt/Kg (Quadro 6 a).

anterior; O preço mínimo é de 55.00Mt/Kg
praticado em Manjacaze e Namuno, seguido de
Pemba a 57.00Mt/Kg, o máximo é praticado em
Chimoio a 116.00Mt/Kg, seguido de Cuamba a
115.00Mt/Kg (Quadro 6 a).

O preço médio do amendoim grande na presente
semana, ao nível de mercado retalhista é de
83.08Mt/kg, contra 78.54Mt/Kg da semana
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Angónia recebeu milho vindo da Localidade de
Chimuala adquirido ao preço de 360,00Mt a lata
de 20 litros; O mercado de Macanga recebeu
milho proveniente dos povoados de Cachere,
Chicumba, Doa e Matope adquirido ao preço de
300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Morrumbala foi abastecido com milho de
produção local comprado ao preço de 450,00Mt a
lata de 20 litros.
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 Chimoio adquirido ao preço de 300,00Mt a lata
de 20 litros; O mercado de Chibuto recebeu milho
proveniente do distrito de Manica adquirido ao
preço de 800,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Massinga recebeu milho proveniente de Vilankulo
comprado ao preço de 200,00Mt a lata de 5 litros;
O mercado de Inhassouro foi abastecido com
milho proveniente do distrito de Buzi adquirido ao
preço de 250,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de
Caia foi abastecido com milho de produção vindo
da localidade Ndoro comprado ao preço de
90,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de
Gorongosa recebeu milho proveniente do Posto
Administrativo de Nhamaze e Vunduzi comprado
ao preço de 100,00Mt a lata de 5 litros; O
mercado de Nhamatanda recebeu milho
proveniente das localidades de Bebedo, Metochira
e Chirassicua comprado ao preço de 90,00Mt a
lata de 5 litros; O mercado de Manica foi
abastecido com milho proveniente da Localidade
de Mavita comprado ao preço de 100,00Mt a lata
de 5 litros; O mercado de Chimoio recebeu milho
proveniente do distrito de Sussundenga no Posto
Administrativo de Rotanda comprado ao preço de
300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Sussundenga foi abastecido com milho
proveniente do Posto Administrativo de Sede
adquirido ao preço de 65,00Mt a lata de 5 litros;
O mercado da cidade de Tete recebeu milho
proveniente do distrito de Angónia no Posto
Administrativo de Domoé comprado ao preço de
200,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Mutarara foi abastecido com milho proveniente do
Posto Administrativo de Inhangoma adquirido ao
preço de 950,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de

Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado de
Ribaué foi abastecido com milho vindo da
Localidade de Matharya comprado ao preço de
300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de Pemba
recebeu milho proveniente do distrito de Ancuabe
comprado ao preço de 15,00Mt/kg; O mercado de
Balama recebeu milho de produção local
comprado ao produtor por 15,00Mt/kg; O
mercado de Lichinga recebeu milho proveniente
dos distritos de Chimbonila, Muembe e Sanga
adquirido ao preço de 300,00Mt a lata de 20 litros;
O mercado de Cuamba recebeu milho de produção
local comprado ao preço de 400,00Mt a lata de 20
litros.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O
mercado de Bazuca na cidade de Maputo continua
a ser abastecido com feijão manteiga, catarino e
magunú proveniente Lichinga comprado ao preço
de 1.000,00Mt e 1.200,00Mt a lata de 20 litros,
respectivamente; O mercado da cidade de
Inhambane foi abastecido com feijão manteiga
proveniente do mercado grossista de Zimpeto
comprado ao preço de 4.000,00Mt o saco de
50Kg, respectivamente; O mercado de Vilankulo
foi abastecido com feijão manteiga, catarino e
magnum proveniente Lichinga comprado aos
grossistas locais ao preço de 4.000,00,00Mt o saco
de 50Kg, respectivamente; O mercado de Zavala
recebeu feijão manteiga vindo dos distritos de
Gurué e Angónia comprado ao preço de
3.200,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O
mercado de Gorongosa recebeu feijão manteiga e
catarino proveniente do Posto Administrativo de
Nhamazi comprado ao preço de 400,00Mt a lata
de 5 litros; O mercado de Nhamatanda recebeu
feijão manteiga, catarino e magnum proveniente
do distrito de Angónia comprado ao preço de
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3.600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Manica recebeu feijão manteiga e catarino
proveniente de Mavita comprado ao preço de
300,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de
Chimoio foi abastecido com feijão manteiga e
catarino proveniente do distrito de Angónia
comprado ao preço de 1.000,00Mt a lata de 20
litros; O mercado de Sussundenga foi abastecido
com feijão manteiga, catarino proveniente do
Posto Administrativo de Rotanda comprado por
280,00Mt a lata de 5 litros; O mercado da cidade
de Tete recebeu feijão manteiga, catarino e
magnum proveniente do distrito de Angónia
comprado ao preço de 50,00Mt/kg e 65,00Mt/kg,
respectivamente; O mercado de Mutarara foi
abastecido com feijão manteiga e catarino
proveniente da Localidade de Puite comprado ao
preço de 1.200,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado de Angónia recebeu feijão manteiga,
catarino e magnum vindo da Localidade de
Madeia comprado ao preço de 80,00Mt/kg; O
mercado de Macanga recebeu feijão manteiga,
catarino e magnum proveniente dos povoados de
Cachere, Chicumba e Doa comprado ao preço de
1.200,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O
mercado de Lichinga foi abastecido com feijão
manteiga e catarino proveniente dos distritos de
Chimbonila, Muembe e Sanga comprado ao preço
de 1.000,00Mt e 900,00Mt a lata de 20 litros,
respectivamente; O mercado de Cuamba recebeu
feijão manteiga e catarino proveniente da cidade
de Lichinga adquirido ao preço de 1.000,00Mt a
lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O
mercado grossista de Bazuca na cidade de Maputo
foi abastecido com feijão nhemba proveniente da
cidade de Nampula adquirido ao preço de
35,00Mt/kg; O mercado de Funhalouro recebeu
feijão nhemba de produção local vindo da
Localidade de Tsenane comprado ao preço de
800,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O
mercado de Nhamatanda recebeu feijão nhemba
proveniente do distrito de Angónia comprado ao
preço de 200,00Mt a lata de 5 litros; O mercado
da cidade de Tete recebeu feijão nhemba
proveniente do distrito de Marara e Changara

comprado ao preço de 18,00Mt/kg; O mercado de
Mutarara recebeu feijão nhemba proveniente do
Posto Administrativo de Vila Nova da Fronteira
adquirido ao preço de 450,00Mt a lata de 20 litros.

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O
mercado de Pemba recebeu feijão nhemba
proveniente do distrito de Balama adquirido ao
preço de 35,00Mt/kg; O mercado de Balama
recebeu feijão nhemba de produção local
comprado ao preço de 25,00Mt/kg; O mercado de
Cuamba recebeu feijão nhemba de produção local
comprado ao preço de 550,00Mt a lata de 20
litros.
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 do distrito de Murrupula na
Província de Nampula adquirido ao preço de
50,00Mt/kg e 45,00Mt/kg, respectivamente; O
mercado da cidade de Inhambane foi abastecido
com amendoim pequeno sem casca adquirido no
mercado grossista de Maputo ao preço de
3.800,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Maxixe foi abastecido com amendoim pequeno
sem casca proveniente da cidade de Nampula
comprado ao preço de 2.800,00Mt o saco de
50Kg; O mercado de Vilankulo recebeu
amendoim pequeno sem casca proveniente de
Nampula comprado nos grossistas locais ao preço
de 4.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Inhassouro recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente do distrito de Nhamatanda comprado
ao preço de 240,00Mt a lata de 5 litros; O
mercado de Zavala recebeu amendoim pequeno
sem casca proveniente do distrito de Murrupula na
província de Nampula comprado ao preço de
2.800,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O
mercado de Manica foi abastecido com amendoim
pequeno sem casca proveniente da Localidade de
Messica comprado ao preço de 250,00Mt a lata de
5 litros; O mercado de Chimoio recebeu
amendoim pequeno e grande sem cascas
proveniente do distrito de Tambara comprado ao
preço de 1.000,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado da cidade de Tete recebeu amendoim
pequeno e grande sem casca proveniente do
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distrito de Angónia adquirido ao preço de
45,00Mt/kg e 35,00Mt/kg, respectivamente; O
mercado de Mutarara recebeu amendoim pequeno
sem casca vindo da Vila Nova da Fronteira
comprado ao preço de 1.200,00Mt a lata de 20
litros.
Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado
da cidade de Pemba foi abastecido com amendoim
grande sem casca proveniente do distrito de
Namuno adquirido ao preço de 50,00Mt/kg; O
mercado de Balama recebeu amendoim grande
produzido localmente ao preço de 50,00Mt/kg; O
mercado de Cuamba foi abastecido com
amendoim grande sem casca proveniente do
distrito de Malema adquirido ao preço de
1.100,00Mt a lata de 20 litros.
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja.
Produto

Local

Preço FOB
09 de
Dezembro
(Rand/Ton)

21 de
Novembro
(Rand/Ton)

Diferença

Milho Branco

Randfontein
(Africa do Sul)

2,680.00

2,615.00

-65

Milho Amarelo

Randfontein
(Africa do Sul)

2,640.00

2,581.00

-59

Trigo

Randfontein
(Africa do Sul)

4,350.00

4,385.00

35

Girassol

Randfontein
(Africa do Sul)

5.410.00

5,650.00

240

Soja

Randfontein
(Africa do Sul)

6.085,00

6,200.00

115

Observação

Baixou
Baixou
Subiu
Subiu
Subiu

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.
Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 06 de Dezembro de 2019
Meticais por Unidade de Moeda
Período de
análise

Meticais por 1000 Unidades
de Moeda

Dólar
Americano

Rand
SulAfricano

Kwacha
Zambiano

Dólar
Zimbabweano

Kwacha
Malawiano

Semana
anterior

64,25

4,35

4,61

169,96

88,25

Semana
Recente

64,57

4,41

4,26

170,83

88,81

Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 158/19.
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Quadro 9: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja

Produto

Milho Amarelo

Milho Branco

Trigo

Girassol

Soja

Fonte

Preços de Futuro
Janeiro
Dezembro
2020
2019

Mercado

Data da Recolha

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

09 de Dezembro

2,581.00

CBOT

Chicago - EUA

09 de Dezembro

366.50

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

09 de Dezembro

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

CBOT

Unidade

2,592.00

Rand/Ton

-

376.75

USD/Ton

2,615.00

2,685.00

2,627.00

Rand/Ton

09 de Dezembro

4,385.00

4,405.00

4,475.00

Rand/Ton

Chicago - EUA

09 de Dezembro

532.50

524.50

USD/Ton

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

09 de Dezembro

5,650.00

5,536.00

5,735.00

Rand/Ton

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

09 de Dezembro

6,200.00

6,102.00

6,170.00

Rand/Ton

CBOT

Chicago - EUA

09 de Dezembro

889.50

903.75

USD/Ton

-

2,642.00

Março
2020

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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