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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 na presente
semana continua estável,
contudo, este produto,
regista uma ligeira descida
de preço nos mercados de
Maxixe e Cidade de
Maputo. Contrariamente, ao mercado de
Nhamatanda subiu em cerca de 2% do praticado
na semana anterior.
O preço médio deste cereal na presente semana é
de 21.00Mt/kg, o máximo é de 37.00Mt/Kg
praticado no mercado de Panda, seguido de
Montepuez a 34.00Mt/kg e, o mínimo é de
9.00Mt/kg praticado no mercado de Mandimba,
seguido do mercado de Mocuba e Cidade de
Lichinga a 11.00Mt/Kg (Quadro 3a).
Variação do Preço do Arroz no Mercado
Retalhista: O preço do arroz ao retalhista nos
mercados
monitorados
pelo SIMA na presente
semana apresenta uma
subida para o mercado de
Govuro
(13%),
contrariamente ao mercado
de Mocuba que regista
descida de 8%. O mercado
de Govuro na presente semana vende este cereal a

57.00Mt/kg contra 50.00Mt/Kg da semana
anterior e o mercado de Mocuba vende a
55.00Mt/Kg contra 60.00Mt/kg da semana
anterior. O preço médio é de 55.00Mt/kg; o
máximo é de 65.00Mt/kg praticado nos mercados
de Mabote e Mutarara, seguido de Cahora Bassa,
Massinga, Lichinga e Maxixe a 60.00Mt/Kg, o
mínimo é de 45.00Mt/Kg praticado no mercado de
Montepuez,
seguido
de
Inharrime
a
48.00Mt/Kg(Quadro 3a).
Variação do Preço do Feijão Nhemba no
Mercado Retalhista: O preço a retalhe do feijão
nhemba, continua está
estável, a pesar de registo
de variação de 3% a baixar
para o mercado de Govuro
e 2% a subir para o
mercado da Cidade de
Maputo.

O preço médio na presente semana é de
59.00Mt/Kg; o mínimo é de 20.00Mt/kg praticado
no mercado de Namuno, seguido do mercado de
Mutarara a 23.00Mt/Kg, o máximo é de
121.00Mt/Kg, praticado no mercado de
Mandimba seguido de Homoine a 113.00Mt/Kg
(Quadro 3b).
Variação do Preço do Feijão Manteiga no
Mercado Retalhista:
1

O Feijão manteiga continua estável, o preço
médio nacional ao nível de mercado retalhista é de
99.00Mt/Kg; o mínimo é praticado no mercado da
Cidade de Lichinga a 50.00Mt/Kg, seguido do
mercado de Nhamatanda a 60.00Mt/Kg, o
máximo é de 162.00Mt/kg praticado no mercado
de Mandimba, seguido de Mabote e Manjacaze a
120,00Mt/kg (Quadro 6).

Variação do Preço de amendoim no Mercado
Retalhista:
O preço médio na presente semana é de
105.00Mt/kg, o mínimo é de 45.00Mt/Kg
praticado no mercado de Mocuba, seguido de
Maxixe a 72.00Mt/Kg o máximo é praticado em
Mabote a 140.00Mt/Kg, seguido de Inharrime a
139,00Mt/kg.
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Fluxo de Milho na Zona Sul: O mercado de
Grossista de Xiquelene na cidade de Maputo foi
abastecido com milho proveniente da Provincia de
Sofala distrito de Nhamatanda comprado ao preço
de 100,00Mt a lata de 5 litros; O mercado de
Manjacaze recebeu milho proveniente de
Nampula ao preço de 850,00Mt o saco de 50Kg;
O mercado de Massinga recebeu milho de
produção local comprado ao preço de 250,00Mt a
lata de 20 litros; O mercado de Guvuro recebeu
milho proveniente de Manica comprado ao preço
de 350,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Inharrime recebeu milho de produção local vindo
da localidade de Mahalamba comprado ao
produtor por 400,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado de Morrumbene recebeu milho de
produção local comprado produtor por 250,00Mt a
lata de 20 litros; O mercado de Panda recebeu
milho de produção local vindo das localidades de
Machowe, Massalane e povoação de Nhassune
comprado ao preço de 500,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Milho na Zona Centro: O mercado de
Nhamatanda recebeu milho de produção local
vinco da localidade de Metuchira comprado ao
produtor por 70,00Mt a lata de 5 litros; O mercado
de Mutarara recebeu milho proveniente do Posto
Administrativo de Inhangoma comprado ao preço
de 260,00Mt a lata de 20 litros; O mercado de
Cahora Bassa recebeu milho de produção local
comprado ao preço de 320,00Mt a lata de 20
litros.
Fluxo de Milho na Zona Norte: O mercado de
Mandimba foi abastecido com milho proveniente
da localidade de Congerenge adquirido ao preço
de 140,00Mt a lata de 20 litros.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Sul: O
mercado grossista de Xiquelene na Cidade de
Maputo foi abastecido com feijão manteiga e

catarino proveniente de Lichinga adquirido ao
preço de 1.300,00Mt a lata de 20 litros; O
mercado de Manjacaze recebeu feijão catarino
proveniente da provincia de Manica distrito de
Chimoio comprado ao preço de 4.000,00Mt o saco
de 50Kg; O mercado de Maxixe recebeu feijão
manteiga, catarino e magnum proveniente dos
distritos de Gurué e Angónia comprado ao preço
de 64,00Mt/kg; O mercado de Massinga recebeu
feijão manteiga, catarino e magnum proveniente
da cidade de Tete comprado ao preçode
2.600,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Vilankulo recebeu feijão manteiga, catarino e
magnum proveniente de Nampula comprado ao
preço de 5.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado
de Panda recebeu feijão manteiga adquirido no
mercado grossista de Maxixe comprado ao preço
de 3.850,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Zavala recebeu feijão manteiga, catarino e
magnum adquirido no mercado grossista de XaiXai ao preço de 4.100,00Mt.

Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Centro: O
mercado de Nhamatanda foi abastecido com feijão
manteiga, catarino e magnum proveniente do
distrito de Angónia comprado ao preço de
2.500,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Nhamatanda recebeu feijão manteiga, catarino e
magnum proveniente do distrito de Angónia
comprado ao preço de 2.500,00Mt e 3.000,00Mt o
saco de 50Kg, respectivamente; O mercado de
Mutarara foi abastecido com feijão manteiga e
catarino proveniente da localidade de Sinjal
comprado ao preço de 1.500,00Mt a lata de 20
litros; O mercado de Cahora Bassa recebeu feijão
manteiga e catarino proveniente da cidade de Tete
adquirido ao preço de 6.000,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Feijão Manteiga na Zona Norte: O
mercado de Mandimba recebeu feijão manteiga
proveniente de Lichinga comprado ao preço de
1,200,00Mt a lata de 20 litros.
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/kg e 60,00Mt/kg,
respectivamente; O mercado de Manjacaze
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recebeu amendoim pequeno e grande sem casca
proveniente de Nampula e Chimoio adquiridos ao
preço de 3.800,00Mt e 3.700,00Mt o saco de
50Kg, respectivamente; O mercado de Maxixe
recebeu amendoim pequeno com casca
proveniente do distrito de Gurué comprado ao
preço de 250,00Mt a lata de 20 litros; O mercado
de Massinga recebeu amendoim pequeno sem
casca vindo de Nampula comprado ao preço de
3.000,00Mt o saco de 50Kg; O mercado de
Vilanculos foi abastecido com amendoim pequeno
e grande proveniente das provincias de Tete e
Nampula comprado ao preço de 4.300,00 e
3.800,00Mt o saco de 50Kg, respectivamente; O
mercado de Panda recebeu amendoim pequeno e
grande sem casca proveniente de Nampula
comprados ao preço de 3.700,00Mt e 3.400,00Mt
o saco de 50Kg, respectiamente; O mercado de
Zavala recebeu amendoim pequeno sem casca
adquirido no mercado grossista de Maxixe ao
preço de 4.200,00Mt o saco de 50Kg.
Fluxo de Amendoim na Zona Centro: O
mercado de Mutarara foi abastecido com
amendoim pequeno sem casca proveniente do
Posto Administrativo de Inhangoma comprado ao
preço de 1.200,00Mt a lata de 20 litros.
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Quadro 5: Preço de Culturas de Rendimento
mercado
LICHINGA
LICHINGA
LICHINGA
NHAMATANDA

nivel
RETALHISTA EM MERCADO
RETALHISTA EM MERCADO
RETALHISTA EM MERCADO
PRODUTOR

prod
FEIJÃO BOER
GERGELIM
SOJA
FEIJÃO BOER

Preço
Praticado
(Mt/kg)
40,00
93,33
100,00
26,16
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Quadro: 6 – Preços Semanais de Produtos.
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Quadro 7: Preços Regionais e Internacionais de Grão de Milho, Trigo, Girassol e Soja.
Preço FOB
Produto

Local

09 de Maio
(Rand/Ton)

12 de Maio
(Rand/Ton)

Milho Branco

Randfontein
(Africa do Sul)

4,465.60

4,560.00

94,4

Milho Amarelo

Randfontein
(Africa do Sul)

4,600.00

4,694.60

94,6

Trigo

Randfontein
(Africa do Sul)

7,805.00

7,900.00

95

10,510.00

10,400.00

-110

9,170.00

9,002.20

-167,8

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

Girassol
Soja

Observação

Diferença

Subiu
Subiu
Subiu
Baixou
Baixou

Fonte: SAFEX, compilado pelo SIMA.
Quadro 8: Taxa de Câmbio em Vigor no dia 11 de Maio de 2022
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

64,46

4,02

3,80

170,53

80,45

Semana
Recente

64,46

3,99

3,78

170,53

79,69

Fonte: Banco de Moçambique, Boletim no 090/22.

Quadro 9: Preços Regionais e Internacionais do Mercado de Futuro de Milho, Trigo, Girassol e Soja

Produto

Milho
Amarelo
Milho
Branco
Trigo

Fonte

Mercado

Data da
Recolha

Preços de Futuro
Maio de
Junho de
2022
2022

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

12 de Maio

4,694.60

CBOT

Chicago - EUA

12 de Maio

802.25

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

12 de Maio

4,560.00

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

12 de Maio

7,900.00

CBOT

Chicago - EUA

12 de Maio

1,108.75

4,607.00

Julho de
2022

Unidade

4,721.20

Rand/Ton

788.50

USD/Ton

4,484.00

4,586.00

Rand/Ton

7,730.00

7,880.00

Rand/Ton

1113.00

USD/Ton

-

-
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Girassol

Soja

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

12 de Maio

10,400.00

10,468.00

10,560.00

Rand/Ton

SAFEX

Randfontein
(ÁFrica do Sul)

12 de Maio

9,002.20

9,050.00

9,115.00

Rand/Ton

CBOT

Chicago - EUA

12 de Maio

1,650.25

1,606.75

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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