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IMPACTO DE COVID-19 NO PREÇO DE HORTÍCOLAS NA REGIÃO SUL DO PAÍS E 

SEU COMPORTAMENTO DURANTE O PERÍODO DO ANO. 

Por Venâncio Salustiano 

No grupo de hortícolas monitoradas pelo SIMA, o tomate, cebola, batata reno e o repolho, são considerados 

produtos mais comercializados no mercado nacional. Desse grupo, o 

tomate e a cebola, ocupam o primeiro lugar. 

Os mercados de referência da região sul do país, são abastecidos, 

pelas hortícolas proveniente de produção local, vindos na sua 

maioria dos distritos das províncias de Maputo e Gaza. No caso 

particular do tomate e cebola, em períodos de escassez, ou seja, nos 

meses de maior procura, que geralmente ocorrem nos meses de 

Fevereiro, Março, Abril até Maio, estes mercados, são reforçados de 

mercadoria destes produtos importados pelos operadores formais e 

informais da vizinha Africa do Sul.  

No caso 

especial de tomate, devido a restrição de circulação de 

pessoas e impossibilidade de importação deste produto, 

pelos operadores informais, ocasionado pelo estado de 

emergência devido a pandemia de Covid-19, que 

segundo o “gráfico 1” altera o preço normal e curso da 

disponibilidade de produtos alimentares em geral no 

mercado nacional e, em particular de hortícolas como é 

o caso de tomate. Este fenómeno, causa o efeito de 

especulação do preço. No mês de Abril (segundo mês 

do período do Covid-19), este produto chegou a ser 

comercializado ao preço de 92,00Mt/Kg contra 

Figura1: Cultivo de tomate. 

 

 

 

Gráfico 1: Impacto de Covid-19 no preço 

do tomate na região sul do país 

 
Fonte: SIMA 

 

http://www.agricultura.gov.mz/
mailto:simamoc@


 2 

64,00Mt/Kg no igual período sem Covid-19, o que representa uma subida de cerca de 30%. Este cenário, 

regista-se em meses subsequentes como ilustra a Figura 1. 

O histórico do comportamento do preço mensal do tomate nesta região Sul, indica que, no período dos 

meses de Julho a Setembro, regista-se uma maior oferta deste produto nos mercados formais e informais. 

Este fenómeno provoca a redução 

significativa do preço por unidade de medida 

como ilustra Gráfico 2. 

Segundo resultados da análise do histórico do 

comportamento do preço medio mensal deste 

produto (Gráfico 2), constatou-se claramente, 

que o preço varia sazonalmente durante o 

período do ano. Nos meses de Janeiro a Maio, 

a procura deste produto é maior 

consequentemente, surge o fenómeno de 

especulação nos mercados formais e 

informais. Os comerciantes deste produto, 

chegam a praticar o preço de 55,00Mt/Kg o 

correspondente a cerca de 1000,00Mt por 

caixa de 20Kg, que é habitualmente usada na 

venda a grosso.  

Ainda nos resultados ilustrados pelo Gráfico 2, pode-se concluir que, no período de Julho a Novembro, o 

preço baixa significativamente, se calhar, devido a maior oferta causada pela colheita do tomate da época, 

que é conseguida por qualquer produtor que lança a sementes na terra deste produto. 

Neste período de baixo preço devido a abundância deste produto e de outra hortícolas substituta na confeção 

das saladas, os vendedores, praticam o preço médio da região de 30,00Mt/Kg, o correspondente a 50% mais 

barato em relação ao preço do período de maior procura. 

Não obstante, olhando para o ciclo vegetativo do tomate, este período de maior oferta e baixo preço, é o 

recomendado para produzir, na perspectiva de vender no período mais lucrativo (Quadro 1). 

Quadro 1: Plano de produção e comercialização de tomate na região Sul do Pais 

 
O Quadro 1 foi elaborado com base em dados históricos do preço mensal tomate na região sul do pais nos 

últimos 10 anos.  

 

Gráfico 2: Preço medio mensal do tomate na região 

sul do país 

 
Fonte: SIMA (dados históricos 2009 a  2019). 
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Por Venâncio Salustiano  

Variação do Preço do Milho no Mercado 

Retalhista: O preço do milho a retalhe, 

comercializado nos 

mercados monitorados 

pelo SIMA na presente 

semana, continua estável, 

contudo, o “Quadro 1” 

mostra os 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. % 

 MONTEPUEZ          29.00          23.00  -    20.00  

 BUZI          17.00          15.00  -    15.15  

 CAIA          18.00          17.00  -      9.09  

 LICHINGA          18.00          17.00  -      6.25  

 GORONGOSA          16.00          16.00  -      4.55  

 MAPUTO          28.00          27.00  -      3.45  

 RIBAUE          15.00          15.00         3.85  

 ANGONIA          14.00          14.00         4.17  

NHAMATANDA          19.00          20.00         6.12  

 MALEMA          12.00          13.00         8.33  

 CHIURE          17.00          19.00       13.33  

 MASSINGA          20.00          23.00       14.29  

 GUVURO          20.00          23.00       14.29  

 GONDOLA          11.00          15.00       27.27  

 

O preço médio deste cereal na presente semana é 

de 20.70Mt/kg, contra 19.63Mt/kg da semana 

anterior; O máximo é praticado no mercado de 

Manjacaze a 40.00Mt/Kg, seguido do mercado de 

Inharrime a 35.000Mt/Kg;  

O mínimo é de 12.00Mt/Kg praticado no mercado 

de Balama, seguido de Malema a 13.00Mt/kg 

(Quadro 6 a). 

 

Variação do Preço do Arroz no Mercado 

Retalhista: O preço do arroz a retalhe, na 

presente semana, contínua 

estável nos mercados 

monitorados pelo SIMA, 

apesar de registo de 

mercados que apresentam 

variação como pode se 

apreciar no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Preço do arroz e sua variação 

percentual em relação ao preço da semana 

anterior.  

Mercado  

 Semana 

anterior  

 Semana 

recente   Mud. %  

MAGUDE 55.00 50.00 -        9.09 

INHAMBANE 55.00 50.00 -        9.09 

GUVURO 38.00 37.00 -        4.35 

MAPUTO 42.00 40.00 -        4.00 

INHASSOURO 47.00 45.00 -        3.57 

ZAVALA 48.00 47.00 -        3.45 

HOMOINE 45.00 50.00 11.11 

GONDOLA 40.00 45.00 12.50 

CHIURE 40.00 45.00 12.50 

O custo médio na presente semana é de 

48.95Mt/kg contra 49.47Mt/kg da semana 

anterior; o máximo é praticado em Xai-xai a 

60.00Mt/kg e, mínimo é praticado em Guvuro a 

37.00Mt/kg (Quadro 6a). Recepcão  

 

Variação do Preço do Feijão Nhemba no 

Mercado Retalhista: De um modo geral, o preço 

a retalhe do feijão nhemba 

na presente semana, 

continua estável, olhando 

para a media nacional do 
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preço deste produto embora haja regista alguns 

mercados que variaram como ilustrados no 

“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. %  

BUZI 91.00 27.00 -      70.00 

GONDOLA 72.00 36.00 -      50.00 

MAGUDE 121.00 68.00 -      43.33 

MALEMA 25.00 20.00 -      20.00 

VILANCULO 53.00 50.00 -        6.25 

MABOTE 130.00 127.00 -        2.01 

MAPUTO 50.00 51.00 3.00 

MASSINGA 61.00 65.00 5.78 

GORONGOSA 43.00 45.00 6.25 

QUELIMANE 40.00 45.00 12.50 

CHIURE 35.00 40.00 14.29 

RIBAUE 57.00 70.00 23.53 

ANGONIA 30.00 40.00 33.33 

HOMOINE 67.00 94.00 40.00 

 

O   preço médio é de 53.22Mt/Kg contra 

56.82Mt/Kg da semana anterior, 

 o mínimo é de 20.00Mt/kg praticado em Malema, 

seguido de Búzi a 27.00Mt/Kg, o máximo é 

praticado no mercado de Mabote a 127.00Mt/Kg, 

seguido de Homoíne a 94.00Mt/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, 

continua estável, contudo, para 

os mercados que variaram o 

perco da semana anterior, a 

tendência é de subir. 

 

 

 

 

Quadro 4: Preço do feijão manteiga e sua 

variação percentual em relação ao preço da 

semana anterior. 

Mercado  

Semana 

anterior  

 Semana 

recente   Mud. %  

CHIBUTO 110.00 90.00 -     18.18 

CAIA 90.00 75.00 -     16.67 

ANGONIA 65.00 60.00 -       7.69 

GUVURO 100.00 93.00 -       6.67 

INHASSOURO 80.00 75.00 -       6.25 

MABOTE 123.00 120.00 -       2.70 

MAPUTO 61.00 62.00 1.86 

GONDOLA 81.00 87.00 7.14 

INHAMBANE 80.00 90.00 12.50 

MALEMA 50.00 60.00 20.00 

MANDIMBA 46.00 92.00 100.00 

 

O   preço médio do feijão manteiga na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista é de 

84.40Mt/Kg contra 85.45Mt/kg da semana 

anterior, o mínimo é praticado em Angónia, 

Lichinga e Malema a 60.00Mt/Kg, seguido do 

mercado de Maputo a 62.00Mt/Kg e, o máximo é 

de 121.00Mt/kg praticado no mercado de Búzi, 

seguido de Mabote a 120.00Mt/Kg (Quadro 6 a). 

 

Variação do Preço de amendoim no Mercado 

Retalhista: Fazendo comparacao do preço media 

nacional do amendoim 

pequeno comercializado 

a retalhe nos mercados 

nacionais, tende a subir 

comparando com a da 

semana anterior, apesar de existência de alguns 

mercados indicados no Quadro 5 apresentam 

variação na com tendência a baixar. 

 

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 

 INHASSOURO       140.00       90.00  -      35.71  

 MAPUTO         88.00       86.00  -        1.89  
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 MABOTE       137.00     140.00            2.44  

 INHAMBANE        90.00     100.00          11.11  

 MALEMA         30.00       35.00          16.67  

 MAXIXE       100.00     120.00          20.00  

 INHASSOURO       140.00       90.00  -      35.71  

Amendoim grande sem casca 

 VILANCULO         80.00       70.00  -      12.50  

 CHIBUTO       175.00     170.00  -        2.86  

 MAPUTO        84.00       85.00            1.62  

 MASSINGA       103.00     105.00            1.75  

 MALEMA        40.00       45.00          12.50  

 GUVURO       100.00     120.00          20.00  

O   preço médio do amendoim pequeno na 

presente semana, ao nível de mercado retalhista é 

de 107.80Mt/kg contra 101.83Mt/Kg da semana 

anterior; O preço mínimo é 35.00Mt/Kg praticado 

em Malema, seguido dos mercados de Gorongosa 

a 63.00Mt/Kg, o máximo é praticado em Chibuto 

a 180.00Mt/Kg, seguido de Magude a 

156.00Mt/Kg (Quadro 6 a). 

O   preço médio do amendoim grande na presente 

semana, ao nível de mercado retalhista é de 

91.27Mt/kg contra 90.15Mt/Kg da semana 

anterior;  

O preço mínimo é de 35.00Mt/Kg praticado em 

Balama, seguido de Malema a 45.00Mt/Kg, o  

máximo é praticado em Chibuto a 170.00Mt/kg, 

seguido de distrito de Manica a 129.00Mt/Kg 

(Quadro 6 a). 
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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 registar a falta de milho na presente 

semana estando ainda a comercializar o stock  

remanescente vindo do distrito de Manhiça  

adquirido ao preço de 350,00Mt a lata de 20 litros; 

O mercado de Magude recebeu milho adquirido 

na vila de Macia comprado ao preço de 

1.150,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 

Chokwé recebeu milho de produção local 

adquirido ao preço de 400,00Mt a lata de 20 litros; 

O mercado de Chibuto recebeu milho proveniente 

dos Postos Administrativos de Maleisse e 

Chaimite comprado ao preço de 900,00Mt o saco 

de 50Kg; O mercado de Massinga recebeu milho 

proveniente do Posto Administrativo de 

Chibabava da província de Sofala adquirido ao 

preço de 300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 

de Homoíne recebeu milho de produção local 

vindo da Localidade de Mubecua comprado ao 

preço de 380,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 

de Funalouro recebeu milho proveniente do 

distrito de Massinga comprado ao preço de 

300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 

Guvuro foi abastecido com milho de produção 

local adquirido ao povoado de Mahave comprado 

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

mercado de Inharrime recebeu milho de produção 

local vindo dos povoados circunvizinhos 

comprado ao preço de 300,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Inhassouro recebeu milho 

proveniente do distrito de Gongola comprado ao 

preço de 70,00Mt a lata de 5 litros. 

Fluxo de Milho na Zona Centro:  O mercado de 

Caia foi abastecido com milho proveniente do 

distrito de Marromeu adquirido ao preço de 

60,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Búzi 

recebeu milho produzido localmente adquirido ao 

produtor por 60,00Mt a lata de 5 litros; O mercado 

de Gorongosa recebeu milho de produção local 

vindo dos Postos Administrativos de Canda e 

Vunduzi comprado ao produtor por 50,00Mt a lata 

de 5 litros; O mercado de Nhamatanda recebeu 

milho proveniente das localidades de Metuchira, 

Bebedo, Matenga, Chirassicua e arredores da Vila 

de Nhamatanda comprado ao produtor por 

80,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Angónia 

foi abastecido com milho proveniente do Posto 

Administrativo de Domoé  e Chimuala comprado 

ao preço de 220,00Mt a lata de 20 litros; O 

mercado de Cahora Bassa recebeu milho de 

produção local comprado ao preço de 280,00Mt a 

lata de 20 litros; O mercado de Changara recebeu 

milho proveniente da cidade de Tete adquirido ao 

preço de 1.300,00Mt o saco de 80Kg; O mercado 

de Quelimane recebeu milho proveniente do 

distrito de Milange comprado ao preço de 

650,00Mt  o saco de 50Kg.   

Fluxo de Milho na Zona Norte:  O mercado de 

Ribaué foi abastecido com milho de produção 

local comprado ao produtor por 250,00Mt a lata 

de 20 litros; O mercado de Montepuez recebeu 

milho proveniente do Posto Administrativo de 

Mapupulo comprado ao preço de 10,00Mt/kg; O 

mercado de Balama recebeu milho de produção 

local comprado ao preço de 8,00Mt/kg; O 

mercado de Chiure recebeu milho de produção 

local comprado ao preço de 13,00Mt/kg; O 

mercado de Lichinga foi abastecido com milho 

vindo dos distritos de Chimbonila, Ngauma, 

Muembe, Mavado e Sanga comprado ao produtor 

ao preço de 220,00Mt a lata de 20 litros; O 

mercado de Mandimba recebeu milho de 

produção local vindo dos povoados Congerenge 

comprado ao preço de 230,00Mt a lata de 20 

litros. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul:  O 

mercado grossista da cidade de Maputo continua a 

ser abastecido com feijão manteiga e catarino 

proveniente de Lichinga comprado ao preço de 

1.000,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
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Magude recebeu feijão catarino adquirido no 

mercado grossista de Zimpeto ao preço de 

3.150,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 

Manjacaze recebeu feijão manteiga e catarino 

proveniente de Nampula adquirido ao preço de 

2.900,00Mt o saco de 50Kg; O mercado da cidade 

de Inhambane recebeu feijão manteiga e catarino 

adquirido no mercado grossista da cidade de 

Maputo ao preço de 3.800,00Mt o saco de 50Kg; 

O mercado de Maxixe foi abastecido com feijão 

manteiga, catarino e magnum proveniente de 

Lichinga  comprado ao preço 3.000,00Mt o saco 

de 50Kg; O mercado de Vilanculos recebeu  feijão 

manteiga e catarino proveniente distrito de Gurué 

comprado ao preço de 4.800,00Mt o saco de 

50Kg; O mercado de Homoíne recebeu feijão 

manteiga e catarino adquirido no mercado 

grossista de Maxixe ao preço de 3.900,00Mt o 

saco de 50Kg; O mercado de Inhassouro foi 

abastecido com feijão manteiga adquirido no 

mercado grossista de Vilanculos comprado ao 

preço de 3.500,00Mt o saco de 50Kg; O mercado 

de Zavala foi abastecido com feijão manteiga e 

catarino proveniente do distrito de Gurué 

comprado ao preço de 3.800,00Mt o saco de 

50Kg. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro:        
O mercado de Gorongosa foi abastecido com 

feijão manteiga e catarino proveniente do Posto 

Administrativo de Vunduzi adquirido ao preço de 

300,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de 

Nhamatanda recebeu feijão manteiga e catarino 

proveniente de Lichinga adquirido ao preço de  

3.600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 

Angónia recebeu feijão manteiga e catarino 

proveniente de localidade de Madeia e Domoé 

comprado ao preço de 55,00Mt/kg; O mercado de 

Quelimane recebeu feijão manteiga e catarino 

proveniente do distrito de Gurué comprado ao 

preço de 65,00Mt/kg. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte:   O 

mercado de Chiure recebeu feijão manteiga e 

catarino proveniente de Nampula adquirido ao 

preço de 60,00Mt/kg; O mercado de Lichinga foi 

abastecido com feijão manteiga e catarino vindo 

do distrito de Chimbonila, Ngauma e Sanga 

comprado ao produtor por 950,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Mandimba recebeu feijão 

manteiga e catarino vindo 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 de Massinga recebeu feijão nhemba de 

produção local adquirido ao preço de 600,00Mt a 

lata de 20 litros; O mercado de Homoíne foi 

abastecido com feijão nhemba de produção local 

vindo da localidade de Nhaulane comprado ao 

preço de 300,00Mt a lata de 20 litros; O mercado 

de Inharrime recebeu feijão nhemba de produção 

local vindo da localidade de Mahalamba 

comprado ao preço de 600,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Mabote recebeu feijão 

nhemba proveniente do distrito de Homoíne 

comprado ao preço de 600,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Panda recebeu feijão nhemba 

proveniente de Maxixe comprado ao preço de 

2.180,00Mt o saco de 50Kg. 

 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro: O 

mercado de Quelimante foi abastecido com feijão 

nhemba proveniente da província de Nampula 

adquirido ao preço de 35,00Mt/kg. 

 

 

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte:  O 

mercado de Ribaué recebeu feijão nhemba 

produzido localmente comprado ao preço de 

500,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 

Montepuez foi abastecido com feijão nhemba 

proveniente do Posto Administrativo de Mapupulo 

comprado ao preço de 30,00Mt/kg;  O mercado de 

Chiure recebeu feijão nhemba de produção local 

comprado ao produtor por 25,00Mt/kg. 

 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Sul:   O mercado 

grossista de Xiquelene na cidade de Maputo foi 

abastecido com amendoim pequeno e grande sem 

casca proveniente de Nampula comprado ao preço 

de 40,00Mt/kg e 35,00Mt/kg, respectivamente; O 

mercado de Manjacaze recebeu amendoim 

pequeno e grande sem casca proveniente de 

Nampula adquirido aos Armazenistas locais por 

4.100,00Mt e 3.900,00Mt o saco de 50Kg, 

respectivamente; O mercado da cidade de 

Inhambane recebeu amendoim pequeno e  grande 

sem casca adquirido no mercado grossista de 
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Maputo ao preço de 4.200,00Mt  e 3.500,00Mt o 

saco de 50Kg, respectivamente; O mercado de 

Maxixe foi abastecido com amendoim pequeno 

sem casca proveniente de Nampula comprado ao 

preço de 3.700,00Mt o saco de 50Kg; O mercado 

de Vilanculos recebeu amendoim pequeno sem 

casca proveniente de Nampula comprado nos 

grossistas locais ao preço de 5.000,00Mt o saco de 

50Kg; O mercado de Homoíne foi abastecido com 

amendoim pequeno sem casca adquirido no 

mercado grossista de Maxixe ao preço de 

3.600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de Panda 

recebeu amendoim pequeno sem casca 

proveniente da cidade de Nampula comprado ao 

preço de 3.500,00Mt o saco de 50Kg; O mercado 

de Zavala foi abastecido com amendoim pequeno 

e grande sem casca proveniente do distrito de 

Murrupula comprado ao preço de 3.500,00Mt e 

3.200,00Mt o saco de 50Kg, respectivamente.  

 

Fluxo de Amendoim na Zona Centro:  O 

mercado de Búzi recebeu amendoim pequeno e 

grande com casca de produção local comprado ao 

preço de 50,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de 

Gorongosa recebeu amendoim pequeno sem casca 

vindo da localidade de Vunduzi comprado ao 

preço de 300,00Mt a lata de 5 litros; O mercado 

de Quelimane foi abastecido com amendoim 

pequeno sem casca proveniente do distrito de 

Mocuba comprado ao preço de 65,00Mt/kg e o 

amendoim com casca veio província de Sofala 

adquirido ao preço de 340,00Mt a lata de 20 litros. 

 

Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 

de Montepuez recebeu amendoim grande sem 

casca proveniente do distrito de Namuno 

comprado ao preço de 35,00Mt/kg; O mercado de 

Lichinga recebeu amendoim pequeno e grande 

proveniente do distrito de Nipepe comprado ao 

preço de 80,00Mt/kg. 
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Por  Simão Nhane 
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja. 

Produto Local 

Preço FOB  

Observação 14  de Julho 

(Rand/Ton) 

27  de Julho 

(Rand/Ton) 
Diferença 

Milho Branco 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
2,569.00 2,596.00 27 Subiu 

Milho Amarelo 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
2,650.00 2,702.00 52 Subiu 

Trigo 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
5,474.00 5,620.00 146 Subiu 

Girassol 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
5,920.00 6,182.00 262 Subiu 

Soja 
Randfontein 

(Africa do Sul) 
6,856.00 6,950.00 94 Subiu 

 

 

    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  
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Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia  24  de Julho de 2020 

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 

71,03 4,24 3,93 187,90 97,31 

Semana 
Recente 

71,35 4,27 3,95 188,75 97,51 

    Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 73/20. 

 

 

 
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  
 

Agoeto 

2020 

Setembro 

2020 

Dezembro 

2020 Unidade 

Milho Amarelo 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
27  de Julho 2,702.00 2,723.00 2,804.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 27  de Julho - 326.25 335.00 USD/Ton 

Milho Branco SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
27  de Julho 2,596.00 2,723.00 2,804.00 Rand/Ton 

Trigo 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
27  de Julho 5,620.00 5,135.00 4,795.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 27  de Julho - 539.50 545.25 USD/Ton 

Girassol SAFEX 
Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
27  de Julho 6,182.00 6,260.00 6,375.00 Rand/Ton 

Soja 
SAFEX 

Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 
27  de Julho 6,950.00 6,975.00 7,010.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 27  de Julho 904,75 898.75 - 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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