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O presente Boletim de preços Resumido tem como objectivo analisar as principais variações nos 

preços dos produtos alimentares após o diagnóstico do primeiro caso do COVID-19. Compara-se 

os preços recolhidos nos dias 4 de Março (1ª semana do mês) e 25 de Março (última semana do 

mês), nos mercados da cidade de Maputo (Central, Fajardo, Xipamanine, Xiquelene e Zimpeto), 

Beira (Central, Chingussura, Maquinino e Praia Nova); e Nampula (Matadouro e Waresta). Este 

trabalho faz parte da recolha semanal, tratamento e análise dos preços de 14 produtos essenciais 

da cesta básica nas três cidades (tomadas como base para o cálculo da inflação da economia), 

que o OMR tem realizado desde Maio de 2017 e publicado em boletins de preços mensais. Os 

produtos cujos preços são normalmente recolhidos, são os seguintes (em sequência alfabética): 

açúcar branco e castanho; alface; amendoim; arroz (nacional e importado); banana; batata-reno; 

batata-doce; carvão; cebola; coco; couve; farinha de milho (nacional e importada); feijão manteiga; 

feijão nhemba; folha de abóbora; folha de mandioca; frango; mandioca; massa esparguete; milho; 

óleo; ovos; peixe carapau; peixe-seco; repolho, sal; e tomate. 

 

Pela premência e eventuais efeitos sobre os preços devido à conjuntura económica e social 

provocada pelo COVID-19, o OMR procurará publicar semanalmente um boletim de preços 

resumido apontando as principais variações. 

 

De entre os produtos cujos preços são recolhidos semanalmente, foram seleccionados os 

seguintes, por terem registado maiores aumentos de preço: (1) açúcar; (2) arroz; (3) batata-reno; 

(4) cebola; e, (5) ovos. De entre estes cinco produtos com maiores variações no período referido, 

alguns não estiveram à venda. Nestes casos, a tabela apresenta um traço. 

  

 
1 Rabia Aiuba é licenciada em Economia. Assistente de Investigação no OMR. 
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Quadro 1. Variação dos preços dos bens alimentares na cidade de Maputo, MZN 

 

 

Quadro 2. Variação dos preços dos bens alimentares na cidade da Beira, MZN 

 
 Chingussura Central Maquinino Praia Nova 

1ª 4ª Variação 

(%) 

1ª 4ª Variação 

(%) 

1ª 4ª Variação 

(%) 

1ª 4ª Variação 

(%) 

Açúcar 65 75 15,4 70 75 7,1 70 75 7,1 65 75 15,4 

Cebola - - - 450 600 33,3 400 500 25 - - - 

 

Quadro 3. Variação dos preços dos bens alimentares na cidade de Nampula 

 
 Waresta Matadouro 

1ª 4ª Variação 

(%) 

1ª 4ª Variação 

(%) 

Arroz 34 36 5,9 33 37 12,1 

Cebola 400 500 25 - - - 

 

O preço da cebola, nas três cidades, apresentou aumentos elevados e em maior proporção, 

comparativamente com os outros produtos. No mercado Zimpeto (Maputo), o preço mais que 

duplicou (115%). A batata-reno não teve uma variações significativas na Beira e em Nampula, mas 

foi o segundo produto com maior incremento do preço ( 43%) no mercado Fajardo, em Maputo. 

Estes dois produtos são em grande medida importados da África do Sul, que, a 15 de Março, 

declarou estado de desastre nacional e, como consequência, fechou parcialmente as fronteiras.  

 

O preço dos ovos, nos mercados Zimpeto, Fajardo e Xiquelene incrementou, em cerca de 23%, e 

em Xipamanine, em 14%. Este produto é de proveniência tanto nacional, como importado. O 

açúcar, na sua maioria produzido internamente, apresentou variações de preços similares nas 

cidades de Maputo e da Beira, subindo entre 8% e 17%. De salientar que o açúcar é vendido, na 

fase comercial de grossista, por uma empresa monopolista. Será importante verificar se as 

variações do preço foram realizadas por essa empresa ou pelos retalhistas. O açúcar é o produto 

alimentar que mantém os preços mais estabilizados de um grupo de 14 bens estudados pelo 

OMR. 

 

O arroz, não apresentou grandes variações de preço, apesar de ser um produto quase que 

totalmente importado. As variações de preço foram abaixo de 10%, excepto em Matadouro 

(Nampula). Provavelmente estão sendo vendidos stocks existentes. 

Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

1ª 4ª (%) 1ª 4ª (%) 1ª 4ª (%) 1ª 4ª (%) 1ª 4ª (%) 

Açúcar 60 70 16,7 65 70 7,7 65 75 15,4 60 70 16,7 65 70 7,7 

Arroz 42 46 9,5 44 47 6,8 45 49 8,8 41 45 9,7 42 44 4,8 

Batata-reno 260 300 15,4 280 400 42,9 350 450 28,6 280 350 25 300 350 16,7 

Cebola 200 430 115 270 470 74,1 350 450 28,6 280 490 75 280 500 78,6 

Ovos 65 80 23,1 65 80 23,1 - - - 63 78 23,8 70 80 14,3 
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Em resumo, neste período, não se verificaram variações significativas nos preços de bens 

produzidos no país. Contata-se a subida de preços dos produtos importados, principalmente da 

África do Sul (cebola, batata-reno e ovos), o que está relacionado, provavelmente, com a redução 

da circulação dos agentes económicos importadores. Os preços dos restantes produtos não 

referidos neste boletim, tiveram pequenas variações consideradas normais, comparativamente 

com os anos anteriores, para o mesmo período. 

 

Este comportamento dos preços, pode revelar que se mantém o nível de oferta nacional e que 

ainda não há reflexo de eventuais subidas dos preços dos transportes. nem de aproveitamentos 

dos agentes económicos comerciais.  

 

Como lição principal, reforça-se a necessidade urgente de reactivar a produção de hortícolas, 

frutas e animais de pequenas espécies nas cinturas verdes das principais cidades do país. 


