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TENDÊNCIAS DO PREÇO DE FEIJÃO NHEMBA NO PAÍS NO CONTEXTO DA 
COVID-19. 

Por Venâncio Salustiano 

A COVID-19 é uma realidade em Moçambique. A sua rápida 

propagação pelo mundo e seus efeitos prejudiciais na saúde pública e 

na economia mundial e, em particular em Moçambique, suscita 

debates sobre a dimensão do impacto socioeconómico e a capacidade 

de Moçambique em lidar com esta pandemia.  

Neste contexto, o interesse de conhecimento sobre a tendência de 

preços dos principais produtos agrários comercializados no mercado 

nacional, no contexto da COVID-19, torna-se um imperativo, tanto 

para os tomadores de decisão como para a sociedade em geral. 

Refira-se que, segundo IAI - 2015, de entre os principais produtos comercializadas pelas pequenas e médias 

explorações nacionais tem um peso significativo o feijão-nhemba, feijão manteia e o amendoim nas 

leguminosas. 

A presente edição do Quente-Quente, trás algumas evidências da tendência do preço do feijão-nhemba no 

mercado nacional no contexto da COVID-19. 
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Segundo o gráfico 1, em todas as províncias, nos meses de Março a Julho a (período de Covid-19), o preço 

deste produto variou com tendência a subir. A subida relativa de preço é significativa nas províncias de 

Gaza, Inhambane e Cabo Delgado e menos expressiva na província de Nampula. 

Gráfico 1: Comparação do preço médio do milho por província, no período anterior e durante COVID-19 

 

Duma forma geral, os resultados apresentados no período em análise, pode-se inferir que, mantendo 

contante os outros factores que directa ou indirectamente influenciam na variação de preço dos produtos 

agrícolas, a pandemia influencia no agravamento do custo da compra deste produto no mercado nacional.  

Dentre as várias razões que explicam esta tendência tem haver com as medidas de restrições do movimento 

de pessoas e bens impostas pelos governos da região e do mundo, tendo em vista a mitigação dos efeitos da 

pandemia e, consequentemente, a procura aumentou nos locais de comercialização e, por via disso, a 

especulação de preços nos mercados formais e informais do país.  
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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.  

O preço médio deste cereal na presente semana é 
de 23.71Mt/kg, contra 25.79Mt/kg da semana 
anterior; O máximo é praticado no mercado de 
Manjacaze a 50.00Mt/Kg, seguido do mercado de 
Inharrime a 35.000Mt/Kg; O mínimo é de 
14.00Mt/Kg praticado no mercado de Mandima, 
seguido de Balama a 15.00Mt/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 3a. 

O custo médio na presente semana é de 
49.05Mt/kg contra 49.31Mt/kg da semana 
anterior; o máximo é praticado em Barué a 
67.00Mt/kg, seguido de Matutuine e Ribaué a 
60.00Mt/kg, o mínimo é praticado em Maputo a 
38.00Mt/kg (Quadro 6a).  
 

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, embora 
haja regista alguns 
mercados que variaram 
como ilustrados no 
“Quadro 3a”. 

 
Quadro 3: Preço do feijão nhemba e sua variação 
percentual em relação ao preço da semana 
anterior.  
 
O   preço médio da semana é de 51.87Mt/Kg, o 
mínimo é de 35.00Mt/kg praticado em Chibuto, o 
máximo é praticado no mercado de Zavala a 
85.00Mt/Kg, seguido de Namaacha a 82.00Mt/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. 
 
O   preço médio do feijão manteiga na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista é de 
91.93Mt/Kg, o mínimo é praticado em Lichinga a 
60.00Mt/Kg, seguido do mercado da cidade de 
Maputo a 61.00Mt/Kg e, o máximo é de 
120.00Mt/kg praticado no mercado de Mabote e 
Namaacha (Quadro 6 a). 
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Variação do Preço de amendoim no Mercado 
Retalhista: O preço do Amendoim 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 1. 
 
Quadro 1: 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 
BOANE 126.00 98.00 -      22.35 
GORONGOSA 91.00 74.00 -      18.37 
MASSINGA 137.00 129.00 -        6.15 
MAPUTO 89.00 91.00 2.08 
HOMOINE 120.00 123.00 2.78 
INHASSOURO 90.00 110.00 22.22 

Amendoim grande sem casca 
MANHIÇA 146.00 67.00 -    54.19 
BOANE 112.00 86.00 -    23.02 
HOMOINE 78.00 80.00 2.13 
MANJACAZE 85.00 100.00 17.65 

O   preço médio do amendoim pequeno na 
presente semana, ao nível de mercado retalhista é 

de 110.42Mt/kg; O preço mínimo é 60.00Mt/Kg 
praticado em Lichinga e Chiure a 60.00Mt/Kg, o 
máximo é praticado em Chibuto e Chicualacuala a 
respectivamente (Quadro 6 a). 

O   preço médio do amendoim grande na presente 
semana, ao nível de mercado retalhista é de 
93.43Mt/kg; O preço mínimo é de 50.00Mt/Kg 
praticado em Balama, seguido do mercado de 
Pemba a 57.00Mt/Kg, o máximo é praticado em 
Chibuto a 170.00Mt/Kg, seguido de Massinga a 
129.00Mt/Kg (Quadro 6 a). 
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Por  Simão Nhane 

Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado 
grossista de Xiquelene na cidade de Maputo 
continua a registar falta de milho no nivel 
progossista existindo pequenas quantidades 
vendido ao nivel retalhista; O mercado de 
Manhiça foi abastecido com milho proveniente do 
distrito de Manica comprado ao preço de 
250,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Magude recebeu milho adquirido na Vila de 
Macia ao preço de 1.400,00Mt o saco de 50Kg; O 
mercado de Chibuto recebeu milho de produção 
local comprado ao preço de 900,00Mt o saco de 
50Kg; O mercado de Manjacaze recebeu milho 
proveniente de Nampula adquirido nos armazens 
locais ao preço de 880,00Mt o saco de 50kg; O 
mercado de Chongoene recebeu milho 
proveniente do distrito de Chibabava na provincia 
de Sofala comprado ao preço de 280,00Mt a lata 
de 20 litros; O mercado de Massinga recebeu 
milho proveniente de Muchungue adquirido ao 
preço de 250,00Mt a lata de 20 litros;  O mercado 
de Homoine recebeu milho proveniente da 
localidade de Nhaulane comprado ao preço de 
500,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Inhassouro recebeu milho proveniente do distrito 
de Nhamatanda comprado ao preço de 85,00Mt a 
lata de 5 litros. 

Fluxo de Milho na Zona Centro:    O mercado 
de Gorongosa foi abastecido com milho 
proveniente do Posto Administrativo de Nhamazi, 
Vunduzi e Vila Sede comprado ao preço de 
80,00Mt a lata de 5 litros.    

Fluxo de Milho na Zona Norte:  O mercado de 
Ribaué recebeu milho de produção local 
comprado ao preço de 280,00Mt a lata de 20 

litros; O mercado de Pemba foi abastecido com 
milho proveniente do distrito de Balama adquirido 
ao preço de 25,00Mt/kg; O mercado de Balama 
recebeu milho de produção local comprado ao 
preço de 12,00Mt/kg; O mercado de Chiure 
recebeu milho de produção local comprado ao 
produtor por 15,00Mt/kg; O mercado de Lichinga 
foi abastecido com milho vindo do distrito de 
Chimbonila, comprado ao produtor ao preço de 
290,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de 
Mandimba recebeu milho de produção local 
comprado ao preço de 250,00Mt a lata de 20 
litros. 

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul:  O 
mercado de Matola foi abastecido com feijão 
manteiga adquirido no mercado grossista de 
Zimpeto ao preço de 3.800,00Mt o saco de 50Kg; 
O mercado de Manhiça recebeu feijão manteiga 
proveniente de Lichinga adquirido ao preço de 
2.500,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 
Magude recebeu feijão catarino adquirido no 
mercado grossista de Zimpeto ao preço de 
3.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de Xai-
Xai recebeu feijão manteiga proveniente de 
Nampula comprado ao preço de 3.800,00Mt o 
saco de 50Kg; O mercado de Manjacaze recebeu 
feijão catarino comprado nos armazenistas locais 
ao preço de 3.500,00Mt o saco de 50Kg; O 
mercado de Massinga recebeu feijão manteiga, 
catarino e magnum proveniente de Nampula 
adquirido ao preço de 2.700,00Mt e 3.400,00Mt o 
saco de 50Kg, respectivamente;  O mercado de 
Vilanculos recebeu  feijão catarino e magnum 
vindo de Lichinga comprado ao preço de 
4.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 
Homoíne recebeu  feijão manteiga vindo do 
mercado grossista de Maxixe comprado ao preço 
de 3.500,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 
Zavala foi abastecido com feijão manteiga, 
catarino e magnum proveniente do distrito de 
Gurué na provincia de Zambézia comprado ao 
preço de 4.000,00Mt 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 e Vunduzi comprado ao preço de 
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300,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de Barué 
recebeu feijão manteiga de produção local 
comprado ao preço de 1.000,00Mt a lata de 20 
litros. 

 
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte:   O 
mercado de Lichinga foi abastecido com feijão 
manteiga e catarino vindo do distrito de 
Chimbonila, Ngauma e Sanga comprado ao 
produtor por 1.000,00Mt  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:  mercado 
de Chongoene foi abastecido com feijão nhemba 
proveniente do distrito de Zavala adquirido ao 
preço de 35,00Mt/kg; O mercado de Panda 
recebeu feijão nhemba proveniente do distrito de 
Maxixe comprado ao preço de 2.600,00Mt o saco 
de 50Kg. 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Centro:  O 
mercado de Gorongosa foi abastecido com feijão 
nhemba proveniente da localidade de Vunduzi 
comprado ao preço de 150,00Mt a lata de 5 litros; 
O mercado de Barué recebeu feijão nhemba de 
produção local comprado ao preço de 300,00Mt a 
lata de 5 litros. 
 
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O 
mercado de Pemba foi abastecido com feijão 
nhemba proveniente do distrito de Balama 
comprado ao preço de 40,00Mt/kg; O mercado de 
Balama recebeu feijão nhemba de produção local  
comprado ao preço de 40,00Mt/kg; O mercado de 
Chiure recebeu feijão nhemba de produção local 
comprado ao preço de 25,00Mt/kg.  
 

Fluxo de Amendoim na Zona Sul:    O mercado 
de Xai-Xai recebeu amendoim pequeno sem casca 
proveniente de Nampula comprado ao preço de 
3.900,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de 
Manjacaze foi abastecido com amendoim pequeno 
sem casca proveniente de Nampula adquirido aos 
Armazenistas locais por 4.450,00Mt o saco de 
50Kg; O mercado de Massinga recebeu amendoim 
pequeno sem casca proveniente de Nampula  
comprado ao preço de 3.500,00Mt o saco de 
50Kg; O mercado de Vilanculos recebeu 
amendoim pequeno sem casca proveniente de 
Nampula comprado ao grossitas locais por 
4.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado Homoine 
recebeu amendoim pequeno sem casca adquirido 
no mercado grossista de Maxixe ao preço de 
5.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de Panda 
recebeu amendoim grande sem casca proveniente 
de Nampula adquirido ao preço de 3.500,00Mt o 
saco de 50Kg; O mercado de Zavala foi 
abastecido com amendoim pequeno sem casca 
proveniente de Nampula adquirido ao preço de 
3.500,00Mt o saco de 50Kg. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Centro:  O 
mercado de Gorongosa recebeu amendoim 
pequeno sem casca proveniente do Posto 
Administrativo de Vunduzi comprado ao preço de 
400,00Mt a lata de 5 litros. 
 
Fluxo de Amendoim na Zona Norte: O mercado 
de Pemba foi abastecido com amendoim grande  
sem casca proveniente do distrito de Namapa na 
provincia de Nampula comprado ao preço de 
30,00Mt/kg; O mercado de Balama recebeu 
amendoim grande de produção local comprado ao 
preço de 40,00Mt/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 11  de Agosto 
(Rand/Ton) 

18  de Agosto 
(Rand/Ton) Diferença 

Milho Branco Randfontein 
(Africa do Sul) 2,827.00 2,950.00 123 Subiu 

Milho Amarelo Randfontein 
(Africa do Sul) 2,848.00 2,980.00 132 Subiu 

Trigo Randfontein 
(Africa do Sul) 5,899.00 5,905.00 6 Baixou 

Girassol Randfontein 
(Africa do Sul) 6,665.00 6,715.00 50 Subiu 

Soja Randfontein 
(Africa do Sul) 7,312.00 7,475.00 163 Subiu 

 

 
    Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.  

 
 
 



 
 

13

 
 
 
 

Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia  17  de Agosto 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 

71,76 4,05 3,90 189,85 97,65 

Semana 
Recente 

71,90 4,14 3,87 190,21 97,81 

    Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 89/20. 
 
 
 
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  

 
Agosto 
2020 

Setembro 
2020 

Outubro 
2020 Unidade 

Milho Amarelo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 18  de Agosto 2,980.00 2,988.60 3.010.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 18  de Agosto - 331.00 - USD/Ton 

Milho Branco SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 18  de Agosto 2,950.00 2,943.80 2,975.00 Rand/Ton 

Trigo 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 18  de Agosto 5,905.00 5,600.00 5,395.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 18  de Agosto - 516.50 - USD/Ton 

Girassol SAFEX Randfontein     
(ÁFrica do Sul) 18  de Agosto 6,715.00 6,745.00 6,625.00 Rand/Ton 

Soja 
SAFEX Randfontein     

(ÁFrica do Sul) 18  de Agosto 7,475.00 7,492.20 7,302.00 Rand/Ton 

CBOT Chicago - EUA 18  de Agosto 912.50 - - 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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