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Assistiu-se, no passado dia 14, a uma catástrofe que afectou milhares de cidadãos na região Centro do 

país. Este desastre natural teve implicações sociais e económicas incalculáveis.  

 

O presente Destaque Rural tem como objectivo analisar a variação dos preços dos bens nos mercados 

da cidade da Beira no período imediatamente após o ciclone. Os preços foram recolhidos pelo OMR, 

no dia 13 (um dia antes do ciclone) e 20 de Março no mercado Maquinino. Devido ao desastre natural 

ocorrido muitos mercados ficaram alagados e outros destruídos, tendo sido impossível a recolha dos 

preços dos mercados onde normalmente é feita (Central, Mascarenhas, Paria Nova e Chingussura). 

 

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

produtos: (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 a sua importância na alimentação. 

 

Gráfico 1. Variação do preço de bens no mercado do Maquinino 

 
Fonte: OMR. 

 

No gráfico acima, observa-se que, à excepção da mandioca, os preços variaram em alta bastante 

significativamente em apenas uma semana. Esta variação é explicada, pelo efeito combinado de uma 

redução da oferta destes bens no mercado (devido ao desastre natural) e, provavelmente, um aumento 

da procura devido à escassez e a medidas de aquisição de reservas por parte de algumas famílias, oque 

provocou um aumento nos preços. De notar que o mercado Maquinino se localiza no centro da cidade, 

onde os compradores poderão ter um rendimento mais elevado que a média da população. Não é 

possível explicar, de momento, o comportamento dos preços da mandioca e do feijão manteiga. 

 

Existe o sentimento que os agentes económicos que vendem se aproveitam de situações anómalas que 

provocam variações repentinas na oferta ou procura de bens para praticar preços em favor do vendedor. 

Nestas circunstâncias, o vendedor actua no quadro da racionalidade económica. Em termos éticos e de 

cidadania, pode-se apreciar negativamente este comportamento. 

 

No prazo imediato e a médio prazo, enquanto não são restabelecidos os canais de comercialização e a 

da produção, as formas de reduzir estes efeitos negativos (aumento rápido e em grande amplitude dos 

preços) podem ser as seguintes: (1) ajuda alimentar; e, para recuperar a oferta de mercado: (2) existirem 

incentivos para que os produtores de zonas não afectadas vendam a sua produção na Beira e aumentem 

a produção a curto prazo; e, (3) importação. 
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