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PREÇO DE FEIJÃO MANTEIGA NO
MERCADO NACIONAL.
No grupo das 6 variedades de feijões (Manteiga,
Nhemba, Magnum, Boer,
Holoco
e
Catarino)
monitoradas pelo SIMA, o
feijão manteiga é uma das
leguminosa
mais
comercializadas no mercado nacional. Este grão, é
comercializado em diferentes estágios da sua
cadeia de valores.
O presente artigo, tem como objectivo, mostrar
aos intervenientes nos diferentes propósitos de uso
deste produto, mais um instrumento que sirva de
bases de consulta do preço do feijão manteiga
comercializado no território nacional.
Este artigo traz evidências de resultados de análise
dados históricos de preços desta leguminosa,
monitorados semanalmente nos últimos 4 anos
(2016 a 2020) pelo SIMA.
Para produzir os resultados ilustrados nos gráficos
1 e 2, foi usado o histórico do preço média mensal
por província do preço a retalhe por quilograma
(Mt/Kg), no período 2016 a 2020.

De forma geral, a análise feita em torno dos
resultados apresentados no gráfico 1, pode-se
aferir que, o preço médio deste grão no território
nacional varia de 65 a 92,00Mt/Kg. A variação de
cerca de 27,00Mt/Kg da província mais cara para
mais barata representa cerca de 35% da media
nacional (78,00Mt/Kg) praticado no período em
analise.
Olhando para as províncias de Moçambique, é
mais caro nas províncias de Inhambane, Maputo e
Gaza todos situados na região sul do país. Não
obstante, o preço baixo e praticado na província
de Centro e Norte, concretamente nas províncias
de Zambézia, Niassa e tete. Os preços moderados
são praticados nas províncias de Sofala Manica
Nampula e cabo Delgado.
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O Gráfico 2 apresenta resultados do mesmo
período de análise, e usando como unidade de
análise o preço praticado por mês em cada região
país (Norte, Centro e Sul). onde se induz à
perceção de que, mantendo contante os outros

factores que directa ou indirectamente influenciam
na variação do preço deste produto, o período do
ano e a região do pais, explicam a variação do
valor praticado na compra e venda deste produto.

Olhando para as três regiões do país, a região sul
apresenta preço mais alto em todos os meses do
ano. A região centro e Norte vendem este feijão
ao preço sem diferença significativa. Com base do
luxo de produtos agrícolas monitorados pelo
SIMA, o centro e norte são potenciais produtores
e fornecedores da região sul do país.
Um dos factores que dinamiza a produção e
disponibilidade deste produto nas duas regiões
potencialmente produtores deste feijão, é o
esforço do governo através do “Programa
SUSTENTA” entre outro e intervenções das
Organizações Não-Governamentais que em
conjunto trabalham na promoção da actividdae da
agricultura e em particular desta cultura no País.
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Variação do Preço do Milho no Mercado
Retalhista: O preço do milho que é
comercializado a retalhe
nos mercados monitorados
pelo SIMA, não variou
significativamente.
O
preço médio deste cereal
na presente semana é de
20.00Mt/kg, o máximo é
de 37.00Mt/Kg praticado no mercado de
Montepuez, seguido da cidade de Manhiça a
26.00Mt/kg e, o mínimo é de 11.00Mt/kg
praticado no mercado de Mandimba e Barué
(Quadro 3a).
Variação do Preço do Arroz no Mercado
Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos
mercados
monitorados
pelo SIMA na presente
semana, contínua estável.
O preço máximo é
70.00Mt/kg praticado no
mercado
de
Barué
seguido de Mabote a
68.00Mt/Kg, o mínimo é
de 45.00Mt/Kg praticado no mercado de
Montepuez, seguido de Maputo a 48.00Mt/kg.
(Quadro 3a).

Variação do Preço do Feijão Nhemba no
Mercado Retalhista: De um modo geral, o preço
a retalhe do feijão nhemba continua a subir em
alguns mercados. O preço mínimo é de
35.00Mt/kg praticado no mercado de Mocuba,
seguido do mercado de Chokwé a 40.00Mt/Kg e,
o máximo é de 123.00Mt/Kg, praticado no
mercado de Massinga seguido de Mandimba a
121.00Mt/Kg (Quadro 3b).
O Feijão manteiga continua estável, o preço
médio ao nível de mercado retalhista é de
100.00Mt/Kg; o preço mínimo é praticado no
mercado de Barué a 60.00Mt/Kg seguido do
mercado de Lichinga a 70.00Mt/Kg e, o máximo é
de 162.00Mt/kg praticado no mercado de
Mandimba, seguido de Zavala e Mabote a
120,00Mt/kg (Quadro 3b).
Variação do Preço de amendoim no Mercado
Retalhista: O amendoim continua a ser
comercializado a preço alto comparando aos
meses anteriores. O preço médio é de
100.00Mt/kg. O preço mínimo é de 55.00Mt/Kg
praticado em Mocuba, seguido de Lichinga a
60.00Mt/kg, o máximo é praticado em Mabote a
140.00Mt/Kg, seguido de Manhiça e Inhassouro a
130Mt/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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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 Zavala recebeu
feijão manteiga, catarino e magnum adquirido no
mercado grossista de Xai-Xai ao preço de
4.900,00Mt e 5.000,00Mt o saco de 50Kg,
respectivamente.
Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado de
Manjacaze recebeu milho proveniente da cidade
de Nampula adquirido nos armazenistas locais ao
preço de 780,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Massinga recebeu milho de produção local
comprado ao produtor por 280,00Mt a lata de 20
litros; O mercado de Inhassouro recebeu milho
proveniente do distrito de Chibabava no Posto
Administrativo de Mutindire adquirido ao preço
de 80,00Mt a lata de 5 litros.
Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de
Mocuba recebeu milho vindo do distrito de Lugela
na localidade de Tacuane comprado ao produtor
por 12,00Mt/kg.
Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado de
Montepuez recebeu milho de produção local
vindo do Posto Administrativo de Mapupulo ao
preço de 16,00Mt/Kg; O mercado de Mandimba
foi abastecido com milho de produção local
comprado ao produtor por 170,00Mt a lata de 20
litros.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O
mercado grossista de Xiquelene da Cidade de
Maputo foi abastecido com feijão manteiga
proveniente de Lichinga e do distrito de Angónia
adquirido ao preço de 1.200,00Mt a lata de 20
litros e 50,00Mt/kg, respectivamente; O mercado
de Manjacaze recebeu feijão manteiga e catarino
provenientes de Quelimane e Chimoio comprados
ao preço de 4.000,00Mt e 4.200,00Mt o saco de
50Kg, respectivamente; O mercado de Maxixe foi
abastecido com feijão manteiga, catarino e
magnum proveniente dos distritos de Gurué e
Angónia adquirido ao preço de 64,00Mt/kg; O
mercado de Massinga recebeu feijão manteiga,
catarino e magnum proveniente do distrito de
Angónia adquirido ao preço de 3.800,00Mt o

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O
mercado de Lichinga recebeu feijão manteiga e
catarino proveniente dos distritos de Chimbonila e
Sanga comprado ao preço de 1.300,00Mt a lata de
20 litros; O mercado de Mandimba recebeu feijão
manteiga proveniente de Lichinga adquirido ao
preço de 1.300,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Sul: O
mercado Grossista de Xiquelene na cidade de
Maputo recebeu feijão nhemba proveniente de
Inhambane comprado ao preço de 600,00Mt a lata
de 20 litros; O mercado de Massinga recebeu
feijão nhemba de produção local comprado ao
produtor por 350,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado de Inhassouro recebeu feijão nhemba de
produção local vindo da localidade de Maimelane
comprado ao preço de 500,00Mt a lata de 20
litros; O mercado de Zavala foi abastecido com
feijão nhemba comprado no mercado grossista de
Xai-Xai ao preço de 3.900,00Mt o saco de 50Kg.

Fluxo de Feijão Nhemba na Zona Norte: O
mercado de Montepuez continua a ser abastecido
de feijão nhemba localmente produzido vindo do
Posto Administrativo de Mapupulo comprado ao
preço de 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 da cidade de Nampula
comprado ao preço de 70,00Mt e 60,00Mt/kg,
respectivamente; O mercado de Manjacaze
recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
3.800,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Maxixe recebeu amendoim pequeno sem casca
proveniente de Nampula comprado ao preço de
65,00Mt/kg; O mercado de Massinga recebeu
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amendoim pequeno sem casca adquirido na
província de Nampula ao preço de 3.800,00Mt o
saco de 50Kg; O mercado de Homoíne recebeu
amendoim pequeno sem casca comprado no
mercado grossista de Maxixe ao preço de
3.900,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de Zavala
recebeu amendoim pequeno sem casca adquirido
no mercado grossista de Xai-Xai ao preço de
4.900,00Mt o saco de 50Kg.

Fluxo de Amendoim no Norte: O mercado de
Montepuez foi abastecido com amendoim grande
sem casca de produção local ao preço de
70,00Mt/Kg.

6

7

8

9

10

Preço de Culturas de Rendimento

mercado
MOCUBA
NAMPULA
NAMPULA

nivel

prod

p3

RETALHISTA EM MERCADO FEIJÃO BOER
KILO
GROSSISTA
FEIJÃO BOER
SACO 50 KG
GROSSISTA
FEIJÃO OLOCO KILO

Preço
Praticado (Mt)
21,00
2.000,00
40,00

Preço de Frutas

mercado
MAPUTO
NAMPULA
NAMPULA
NAMPULA

nivel
GROSSISTA
GROSSISTA
GROSSISTA
GROSSISTA

prod
LARANJA IMPORTADA
LARANJA NACIONAL
LARANJA IMPORTADA
LIMAO

p3
LATA 20 LITROS
SACO DE 10 KG
SACO DE 10 KG
KILO

Preço
Praticado
(Mt)
375,00
175,00
475,00
16,50
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja.
Preço FOB
Produto

Local

27 de Outubro
(Rand/Ton)

03 de Novembro
(Rand/Ton)

Diferença

Observação

Milho Branco

Randfontein
(Africa do Sul)

3,275.00

3,345.00

70

Subiu

Milho Amarelo

Randfontein
(Africa do Sul)

3,425.20

3,570.00

144,8

Subiu

Trigo

Randfontein
(Africa do Sul)

5,730.00

5,910.00

180

Subiu

10,630.00

10,860.00

230

Subiu

7,400.00

7,330.00

-70

Baixou

Girassol
Soja

Randfontein
(Africa do Sul)
Randfontein
(Africa do Sul)

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.

Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 02 de Novembro de 2021
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

63,83

4,33

3,73

168,86

79,05

Semana
Recente

63,83

4,14

3,69

168,86

79,09

Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 148/21.
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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

Preços de Futuro
Novembro
Dezembro
de 2021
de 2021

Mercado

Data da
Recolha

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

03 de Novembro

3,570.00

CBOT

Chicago - EUA

03 de Novembro

-

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

03 de Novembro

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

CBOT

Fonte

Unidade

3,604.00

Rand/Ton

573.00

USD/Ton

3,345.00

3,367.00

Rand/Ton

03 de Novembro

5,910.00

5,931.00

Rand/Ton

Chicago - EUA

03 de Novembro

-

791.50

USD/Ton

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

03 de Novembro

10,860.00

10,845.00

Rand/Ton

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

03 de Novembro

7,330.00

7,369.80

Rand/Ton

CBOT

Chicago - EUA

03 de Novembro

1,244.00

-

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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