
 

 

DESTAQUE RURAL Nº 57 

 

06 de Maio de 2019  

 

VARIAÇÃO DE PREÇOS ALIMENTARES  

NA CIDADE DA BEIRA  

 

Yara Nova 

 

 
O OMR acompanhou a evolução semanal dos preços na Beira de alguns produtos agrícolas após o IDAI. 

Os preços foram apresentados nos Destaque Rurais nos 53 e 55, referentes às duas semanas subsequentes 

ao IDAI. Esta evolução pode ser revisto na página www.omrmz.org, em Publicações > Destaque Rural. 

Este número tem como objectivo analisar a variação de preços nos mercados da cidade da Beira, entre 

os dias 17 e 24 de Abril de 2019.  

 

Os produtos seleccionados foram os seguintes: (1) arroz; (2) farinha de milho; (3) amendoim; (4) coco; 

(5) feijão nhemba; (6) feijão manteiga; (7) tomate; (8) cebola; (9) batata-reno; (10) repolho; (11) 

mandioca; (12) alface; (13) couve; e, (14) carvão. A escolha destes produtos deve-se à sua importância 

na alimentação. O OMR recolhe a informação nos seguintes mercados: Maquinino, Praia Nova, 

Mascarenha, Chinhussura e Central. 

 

Gráfico 1  

Variação do preço dos mercados da cidade da Beira entre o dia 24 em relação ao dia 17 de Abril 

 
Nota: A falta de informação na tabela (espaços em branco) deve-se à falta do produto no momento da recolha 

não sendo possível o cálculo da variação. 

 

À excepção de alguns produtos, verifica-se que os preços tendem a estabilizar, verificando-se em muitos 

uma redução. Esta tendência pode ser justificada pelas seguintes razões: (1) as vias de acesso à Beira já 

se encontrarem transitáveis; e, (2) aumento do número de postos de venda, considerando que na semana 

após o IDAI, apenas funcionava o mercado de Maquinino (de entre os que o OMR recolhe as 

informações). Informações locais indicam que persiste uma oferta escassa (em quantidade e variedade) 

no mercado Central. Os mercados do Maquinino e Praia Nova destacam-se por apresentar as maiores 

variações nos preços. 

 

Destacam-se o preço dos bens agrícolas (repolho, mandioca e couve) que tiveram variações importantes 

entre os mercados.  
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Mascarenha -3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -13% 0% -33% 0%

Chingussura 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -13% 40% 0% 0% -33%

Central 0% 0% 0% 0% 0% -13%

Maquinino 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% -20% -13% 0% 0%

Praia Nova 0% 0% -33% 0% 0% -25% 50% 50%


