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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer efeito 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final.
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS BENS ALIMENTARES E SERVIÇOS 2017 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inflação, geralmente medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC)1, refere-se ao aumento 

médio do nível geral de preços dos bens de consumo e serviços que compõem a cesta básica num 

determinado período. A inflação inclui variações de preços de bens e serviços não constantes na 

cesta básica.  

 

Em Moçambique, o IPC é calculado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). A recolha de preços 

de um cabaz de produtos é feita em mercados e outros estabelecimentos de venda (lojas) em três 

cidades do país: Nampula, Beira e Maputo. A recolha dos preços para os produtos frescos é realizada 

semanalmente; enquanto para os outros bens, devido às suas características, a recolha é mensal e/ou 

periodicamente nos mercados, estabelecimentos (lojas), e outros órgãos de informação (para o caso 

dos serviços), (INE, 2014). 

 

Este cabaz é constituído por diversos bens e serviços num total de (304 items), sendo atribuída aos 

preços de cada tipo de produto/serviço uma determinada ponderação de acordo com os hábitos de 

consumo da população e o peso dos gastos nestes bens no conjunto dos orçamentos das famílias. 

Para o cálculo do índice utiliza-se a fórmula de Laspeyres, utilizando os preços médios ponderados 

para cada produto/serviço, INE (2017). 

 

O Observatório do Meio Rural (OMR) realizou a recolha de preços dos principais produtos 

alimentares e outros do cabaz de consumo nos principais mercados da cidade de Maputo (Central, 

Fajardo, Xiquelene, Xipamanine e Zimpeto). A recolha foi realizada, semanalmente, entre Maio e 

Dezembro de 2017. Estes dados recolhidos foram publicados em boletins mensais e podem ser 

consultados na página WEB do OMR (www.omrmz.org). Os produtos escolhidos são os seguintes 

(por ordem 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 (mboa); folha de mandioca (matapa); 

galinha; mandioca; massa esparguete; milho; óleo; ovos; peixe carapau; peixe seco; repolho; sal e 

tomate. 

 

Contudo, a análise limitou-se aos seguintes produtos (por ordem de apresentação nos boletins): (1) 

farinha de milho; (2) arroz; (3) massa espaguete; (4) amendoim; (5) coco; (6) feijão nhemba; (7) 

tomate; (8) cebola; (9) repolho; (10) sal; (11) açúcar; (12) óleo alimentar; (13) peixe carapau; e (14) 

carvão.  

 

Este texto resume o trabalho realizado e tem como objectivos: (1) identificar as flutuações dos 

preços; e, (2) comparar os resultados do OMR com os dados oficiais. 

 

 

METODOLOGIA 

 

A recolha de preços foi realizada pelo OMR, no mesmo dia da semana e às mesmas horas 

aproximadas, nos mercados Central, Fajardo, Xipamanine, Xiquelene e Zimpeto. Consideraram-se 

estes como os principais mercados da cidade de Maputo pela dimensão, localização e distribuição 

                                                           
1 O Índice de Preços ao Consumidor é um índice que quantifica o custo de um determinado cabaz fixo de bens 

de consumo em diferentes momentos.  
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geográfica. A recolha da informação é obtida directamente (no caso dos preços estarem afixados) 

ou por pergunta ao vendedor como se o inquiridor pretendesse adquirir o produto alimentar. 

 

Para a análise geral dos preços, foram calculadas as variações mensais de cada produto e mercado. 

Em alguns produtos, principalmente no mercado Central, não foi possível a representação dos preços 

nos gráficos devido à utilização de diferentes unidades de medida.  

 

Foi feita a análise dos preços dos principais serviços complementares como água, energia eléctrica, 

combustíveis (gasolina, gasóleo, petróleo de iluminação e gás). A recolha destes preços foi feita nas 

instituições que fornecem esses serviços. 

 

Existe uma grande variação de preços ao longo do ano e porque o mês de Dezembro não é, regra 

geral, representativo da variação média anual, este texto optou por focalizar-se na inflação média 

anual2. 

 

 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS 

 

Variação mensal dos bens alimentares nos mercados  

 

Gráfico 1. 

Farinha de milho importada "Star" (MZM por quilograma) 

Nota: Optou-se pela farinha desta marca importada por ser o produto mais oferecido no mercado.  

 

Quadro 1. 

Variação do preço da farinha de milho importada "Star" (MZM por quilograma) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -12% -15% 0% -10% -7% 

7 -5% -3% -4% -5% -5% 

8 -23% -24% -27% -21% -26% 

9 20% 21% 34% 19% 32% 

10 6% 0% -4% -6% 3% 

11 -3% 2% -11% -2% -2% 

12 -3% -8% 3% 0% -6% 

Variação 

média 
-2,89% -3,66% -1,34% -3,59% -1,60% 

Variação * -2,6% 

                                                           
2 Inflação acumulada é o rácio entre a inflação de um determinado mês e Dezembro do ano anterior. A 

variação média ou inflação média de 12 meses, corresponde às variações homólogas do ano anterior (INE, 

2017). 
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Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

No gráfico acima apresentado nota-se que o preço da farinha de milho "Star" apresentou variações 

significativas ao longo da série em análise. Em geral, observa-se uma tendência de redução do preço 

em todos os mercados analisados. 

 

Observa-se, em todos os mercados, que o preço reduziu em mais de 20% no mês de Agosto, e 

aumentou no mês seguinte. Considerando que este produto é importado da África do Sul, esta 

variação pode ser justificada pela variação cambial neste período. 

 

No quadro 1, verifica-se que o preço da farinha tendeu, em geral, a reduzir, tendo o mercado Fajardo 

apresentado uma maior redução e o mercado Central a menor. 

 

Gráfico 2 

Arroz importado "Família Feliz" (MZM por quilograma) 

      
Nota: Optou-se por este artigo ser um dos mais consumidos. 

 

Quadro 2 

Variação do preço do arroz importado "Família Feliz" (MZM por quilograma) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -0,3% -4% 7% -0,1% -1% 

7 6% 7% 2% 6% 9% 

8 -1% -1% -6% -1% -1% 

9 -3% -3% 5% -5% -3% 

10 7% 5% -2% 8% 8% 

11 -1% -2% -1% -1% -2% 

12 -7% -5% -25% -7% -6% 

Variação 

média 
0,18% -0,38% -2,83% 0,02% 0,43% 

Variação* -0,52% 

   Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Pelo gráfico, verifica-se que o preço do arroz apresentou grande variabilidade mas de pequena 

dimensão, tendo nos últimos dois meses se verificado uma tendência de redução em todos os 

mercados. As variações do preço do arroz podem ser justificadas pelas variações da taxa de câmbio. 

 

Ao observar-se o quadro, nota-se que, em geral, a variação média do arroz entre os mercados 

apresentou uma tendência de redução dos preços (embora não significativa), com a excepção dos 

mercados do Fajardo e Central que apresentaram uma variação contrária.  

Gráfico 3 
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Massa esparguete "Polana" (MZM por pacote 700g) 

 
Nota: Optou-se por esta marca nacional por ser uma das mais adquiridas no mercado. 

 

Quadro 3 

Variação do preço da massa esparguete "Polana" (MZM por pacote 700g) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

7 4% -2% 34% 1% -1% 

8 2% -1% -0,3% -2% -5% 

9 -6% -3% -5% -1% 3% 

10 -4% -1% 3% -2% -0,3% 

11 0% 3% 2% 0,3% -3% 

12 0% 1% -1% 1% 1% 

Variação 

média 
-0,6% -0,5% 5,4% -0,3% -0,8% 

Variação*  0,7% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Analisando o gráfico 3, nota-se que o preço da massa esparguete não apresentou grandes variações 

na série em análise. Contudo, no mercado Central, no mês de Julho, o preço sofreu uma subida em 

mais de 30%. 

 

No quadro 3 verifica-se que, à excepção do mercado Central, o preço da massa esparguete 

apresentou uma variação média não significativa.  

 

Gráfico 4 

Amendoim (MZM por caneca) 
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Nota: Os dados no mercado Central não foram incluídos porque foram recolhidos em quilogramas, 

conforme a prática do local. Nos outros mercados o produto é vendido, principalmente, à caneca. A 

medição será harmonizada futuramente. 

 

Quadro 4 

Variação do preço do amendoim (MZM por caneca) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -31% -16% - -27% -33% 

7 -12% -29% - -16% -5% 

8 6% -1% - 1% -3% 

9 15% 21% - 21% 9% 

10 4% -3% - 0% 0% 

11 -16% 3% - -3% 0% 

12 7% 0% - -1% 0% 

Variação 

média 
-4% -3% - -3% -5% 

Variação*  -4% 

   Nota: Idem nota do gráfico 4. 

   Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

 No gráfico 4 pode-se constatar que o preço do amendoim apresentou variações significativas entre   

os mercados e ao longo dos meses. Destacam-se os meses de Junho e Julho em que a redução foi 

superior a 20%. Contudo, verifica-se que, nos meses seguintes, houve uma tendência de aumento 

do preço. Em Setembro existiu escassez de amendoim. 

 

No quadro 4 observa-se que o preço do amendoim registou uma tendência de redução, com destaque 

para os mercados do Xipamanine e Zimpeto.  

 

Gráfico 5 

Coco (MZM por unidade) 

 
 

  

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112

Zimpeto  Fajardo  Central Xiquelene Xipamanine



6 

 

Quadro 5 

Variação do preço do Coco (MZM por unidade) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 0% 20% -15% -35% 1% 

7 0% 0% -14% 5% 15% 

8 10% 7% 25% 9% 10% 

9 15% 1% 31% 3% -1% 

10 16% 31% 5% 25% 17% 

11 21% 6% 15% 15% 22% 

12 -7% 25% -9% 25% 24% 

Variação 

média 
8% 13% 5% 7% 13% 

Variação*  9% 

  Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

No gráfico 5 constata-se que o preço do coco apresentou variações significativas ao longo do 

período.  

 

No Quadro acima verifica-se que o preço apresentou uma tendência de aumento, com destaque para 

o mercado de Fajardo e Xipamanine. 

 

Gráfico 6 

Feijão nhemba (MZM por caneca) 

 
  Nota: Idem nota do gráfico do amendoim.  
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Quadro 6 

Feijão nhemba (MZM por caneca) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -25% -8% - -6% -11% 

7 -7% -23% - -25% 0% 

8 4% 0% - 0% -15% 

9 -1% 8% - 0% 10% 

10 2% -11% - 0% -7% 

11 0,3% 6% - 0% 9% 

12 1% -3% - 0% -1% 

Variação 

média 
-4% -4% - -4% -2% 

Variação  -4% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

No gráfico acima apresentado pode-se constatar que o preço do feijão nhemba apresentou variações 

significativas (com a excepção do mercado Xiquelene onde o preço se estabilizou a partir de 

Agosto). Os meses de Junho e Julho destacaram-se por se verificar uma redução dos preços em 

pouco mais de 20%, o que coincide com o momento da colheita e, portanto do, aumento da oferta.  

No quadro 6 observa-se que o preço do amendoim registou variações similares entre os mercados. 

 

Gráfico 7 

Tomate (MZM por montinho) 

 
  Nota: Idem nota do gráfico do amendoim.  
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Quadro 7 

Variação do preço do Tomate (MZM por montinho) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -56% -30% - 67% 150% 

7 -20% -5% - -6% 0% 

8 0% 74% - 1% -12% 

9 100% 3% - 58% 48% 

10 0% 13% - 0% 8% 

11 0% -14% - 0% -14% 

12 0% 3% - 0% 17% 

Variação 

média 
3% 6% - 17% 28% 

Variação* 14% 

    Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Analisando o gráfico 7, nota-se que o preço do tomate apresentou variações elevadas entre os 

mercados e ao longo dos meses estudados. A variação atingiu, em Junho, no mercado do 

Xipamanine, cerca de 150%.  

 

Gráfico 8 

Cebola (MZM por 10 kg) 

 
 

Quadro 8 

Variação do preço da cebola (MZM por 10 kg) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -22,5% -10,6% -14,2% -4,2% -8,3% 

7 -13,7% -9,5% -10,8% -2,2% -13,3% 

8 -0,3% -1,5% 0% -8,1% -11,2% 

9 2,0% -9,1% -4,5% -3,2% 0,4% 

10 56,5% 43,3% 51,2% 53,8% 52,6% 

11 -5,2% -7,2% -3,1% -8,3% -10,5% 

12 17,4% 11,8% 0,8% 4,6% 21,2% 

Variação 

média 
4,9% 2,5% 2,8% 4,6% 4,4% 

Variação* 3,8% 

  Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 
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Observando o gráfico 8, verifica-se que o preço da cebola não apresentou grandes variações na série 

em análise, à excepção do mês de Outubro em que os preços nos mercados registaram uma subida 

em mais de 40%. Esta ocorrência pode ser justificada pela redução da oferta no local de origem 

(geralmente importado da África do Sul), resultante da seca na barragem de Theewaterskloof que 

serve de irrigação nos campos de produção. 

 

O quadro acima indica que a variação média dos preços teve uma tendência de aumento, 

principalmente no mercado do Zimpeto.  

 

Gráfico 9 

Batata-reno (MZM por 10 kg) 

 
 

Quadro 9 

Variação do preço da batata-reno (MZM por 10 kg) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

7 8% -7% -8% 5% -11% 

8 -3% -5% -5% 4% -3% 

9 30% 28% 22% 24% 27% 

10 -5% 7% 15% 0% 13% 

11 -3% -10% -2% -7% -12% 

12 39% 18% 11% 21% 22% 

Variação 

média 
11% 5% 6% 8% 6% 

Variação*  7% 

   Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

Analisando o gráfico 9, verifica-se que o preço da batata-reno apresentou variações significativas 

ao longo da série em análise e entre os mercados. A variação da batata-reno depende de dois 

principais factores: (1) a variação do câmbio (sendo este produto, na maioria dos mercados, 

importado); e (2) da oferta da produção nacional (os meses de menor preço coincidem com o período 

de colheita no país). 

 

Observa-se que o mercado do Zimpeto, que geralmente pratica os preços mais baixos, foi o que 

apresentou maiores variações dos preços para o caso particular da batata-reno. 
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Gráfico 10 

Repolho médio (MZM por unidade) 

 
 

Quadro 10 

Variação do preço do repolho médio (MZM por unidade) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -47% -43% -4% 5% -38% 

7 -29% -3% -15% -23% -24% 

8 -25% -11% -6% -20% -8% 

9 -6% 5% 14% 4% 13% 

10 0% -15% -10% -10% -11% 

11 17% 24% 16% 24% 13% 

12 43% 18% 11% 25% 32% 

Variação 

média 
-7% -4% 1% 1% -3% 

Variação* -2% 

   Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Observando o gráfico acima, verifica-se que o preço do repolho apresentou variações significativas 

ao longo do período estudado. Observa-se ainda que o preço tendeu a diminuir ao longo dos meses. 

Em Junho a variação do preço atingiu uma redução em mais de 40% nos mercados de Zimpeto e 

Fajardo e um pouco menor nos restantes mercados.  

Em geral, o preço do repolho, embora com variações contantes, apresentou tendência de reduzir. 

 

Gráfico 11 

Sal (MZM por quilograma) 
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Quadro 11 

Variação do preço do sal (MZM por quilograma) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 15% 7% -17% 3% 1% 

7 -15% -21% -3% -23% -14% 

8 21% 35% 3% 27% 15% 

9 -13% -1% 0% -12% 7% 

10 -14% -22% 0% -10% -20% 

11 0% 3% -15% 0% -3% 

12 0% -3% 18% 0% 3% 

Variação 

média 
-1% -0,2% -2% -2% -2% 

Variação* -1% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Analisando o gráfico 11, verifica-se que o preço do sal oscilou ao longo do período em análise e 

entre os mercados. No mês de Agosto, os preços subiram em todos os mercados, à excepção do 

mercado Central, em mais de 20%.  

 

Ao observar a variação média nota-se que o preço do sal registou uma tendência de redução. 

 

Gráfico 12 

Açúcar castanho (MZM por quilograma) 

 
 

Quadro 12 

Açúcar castanho (MZN por quilograma) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 0% -2% -5% 0% -7% 

7 -2% 0% -5% 0% 0% 

8 -0,3% 0% 0% 0% 0% 

9 1% -1% 0% -2% 0% 

10 -1% 1% 0% -1% 0% 

11 0% 0% 0% 1% 0% 

12 0% 0% 0% 2% 0% 

Variação 

média 
-0,2% -0,3% -1% 0,01% -1% 

Variação*  -1% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 
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No gráfico 12 observa-se que o preço do açúcar não apresentou variações significativas. Este facto 

é justificado pela estrutura de mercado. A empresa Distribuidora Nacional do Açúcar (propriedade 

das açucareiras) tem a função de distribuir/vender todo o açúcar no mercado interno (função 

grossista) operando como um monopsónio (quando adquire o açúcar às fábricas) e monopolista 

(quando vende aos retalhistas). Existe também alguma "monitorização"/controlo do Estado através 

das políticas adoptadas para a protecção do mercado interno. 

 

Gráfico 13 

Óleo alimentar "Maeva" (MZM por garrafão de 5 litros) 

 
  Nota: Optou-se por esta marca por ser uma das mais consumidas. 

 

Quadro 13 

Óleo alimentar "Maeva" (MZM por garrafão de 5 litros) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xiquelene 

6 -15% -16% -12% -19% -16% 

7 0% -3% -8% 4% -3% 

8 0% -1% 0,4% 2% -5% 

9 0% -1% -3% -6% -1% 

10 0% 0% -3% 2% 1% 

11 0% 1% 1% -1% -0,3% 

12 0,4% 0,3% 1% -0,5% 1% 

Variação 

média 
-2% -3% -3% -3% -3% 

Variação* -3% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

Analisando o gráfico 13, nota-se que o preço do óleo apresentou variações significativas, à excepção 

do mercado do Zimpeto. Não é possível comentar a baixa dos preços do mês de Maio, pois o OMR 

não recolheu as informações nos meses anteriores. 

Depois de Maio, verifica-se uma estabilização nas variações e para a igualação entre os mercados.  
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Gráfico 14 

Peixe carapau (MZM por quilograma) 

 
 

Quadro 14 

Variação do preço do peixe carapau (MZM por quilograma) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -4% -2% -11% -1% -1% 

7 5% 0% 4% 3% 4% 

8 1% 0% 0% 0% -1% 

9 0% 0% 0% 0% 1% 

10 0% 11% 23% 0% 1% 

11 10% 10% 9% 12% 11% 

12 9% 0% -1% 5% 7% 

Variação 

média 
3% 3% 3% 3% 3% 

Variação* 3% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro. 

 

O preço do carapau teve uma tendência crescente ao longo do período estudado. O preço deste peixe 

no mês de Novembro teve uma subida considerável em todos os mercados. Contudo, as variações 

do preço tenderam a uma estabilização e igualação entre os mercados. 

 

Gráfico 15 

Carvão (MZM por montinho) 

 
 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112

Zimpeto  Fajardo  Central Xiquelene Xipamanine

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112 5 6 7 8 9 101112

Zimpeto  Fajardo  Central Xiquelene Xipamanine



14 

 

Quadro 15 

Variação do preço do carvão (MZM por montinho) 

Meses Zimpeto Fajardo Central Xiquelene Xipamanine 

6 -5% -5% -25% -5% -17% 

7 0% -6% 33% 0% 0% 

8 0% 7% -15% 0% 10% 

9 0% 0% 18% 0% -9% 

10 0% 0% 0% 13% 0% 

11 0% 0% 6% -11% 0% 

12 6% 0% -12% 0% 0% 

Variação 

média 
0,2% -1% 1% -0,5% -2% 

Variação* -0,5% 

Nota *: Variação média das variações dos mercados entre Maio e Dezembro 

Observando o gráfico acima, constata-se que o preço do carvão não apresentou variações 

significativas, à excepção do mercado Central onde se observaram variações entre os meses e onde 

se registaram os preços mais altos. O mercado do Zimpeto destaca-se por apresentar uma tendência 

de estabilização do preço ao longo do período analisado. 

 

A variação média do preço do carvão foi baixa.  

 

 

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 

 

Transporte público 

 

Tabela 1 

Preços dos transportes públicos em Maputo em 2017 

 Preço (em meticais) 

Mozal - Maputo 10,00 

Boane - Maputo 15,00 

Rádio Marconi - Maputo 20,00 

Malhapsene - Maputo 10,00 

Nkobe - Maputo 10,00 

Zimpeto - Maputo 10,00 

Magoanine - Maputo 7,00 

Tarifas intermédias 7,00 

Fonte: Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo (EMTPM). 

 

O preço do transporte público não se alterou não obstante as constantes alterações dos preços de 

combustíveis. O governo e transportadores privados tiveram negociações que não resultaram na 

alteração dos preços.  
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Água (Maputo, Matola e Boane) 

 

Tabela 2 

Preço da água em Maputo 

 Unidade Preço 

Janeiro - Setembro  MZM/m3 30,45 

Outubro - Dezembro MZM/m3 35,90 

Variação anual entre 

Janeiro e Dezembro 

Percentagem 18% 

    Fonte: Águas da Região de Maputo.  

 

O preço da água registou uma subida no mês de Outubro em 18% para os que consomem 5 mil a 10 

mil litros por mês. A justificação dada para o aumento do preço é a salvaguarda da manutenção dos 

sistemas e, assim, a continuidade ao fornecimento dos serviços por parte da empresa pública (Água 

da Região de Maputo). 

Combustíveis e produtos petrolíferos  

 

Tabela 3 

Preços dos combustíveis e dos produtos petrolíferos   

Gasóleo Gasolina 
Petróleo de 

iluminação 
GPL3 

Janeiro 45,83 50,02 33,06 58,54 

Março 51,89 56,06 41,61 61,08 

Junho 50,48 57,89 39,65 40,57 

Julho 50,48 56,59 39,65 50,74 

Agosto 53,38 57,68 40,67 48,91 

Setembro 53,38 57,58 40,11 58,04 

Outubro 53,38 59,52 43,32 58,04 

Novembro 56,43 62,72 44,73 70,11 

Dezembro 56,43 61,12 44,73 70,11 

Variação anual de 

Janeiro a Dezembro 
23% 22% 35% 20% 

       Fonte: MIREM 

 

Observando a tabela acima, verifica-se que os preços dos combustíveis e produtos petrolíferos 

variaram ao longo dos meses. A variação anual dos preços do gasóleo e gasolina registaram um 

aumento de 23% e 22%, respectivamente. O petróleo de iluminação foi o que apresentou um maior 

aumento (35%). As consecutivas variações do preço que se verificam ao longo dos meses devem-se 

ao decreto 45/2012 de 28 de Dezembro que determina que “os preços de qualquer produto 

petrolífero devem ser revistos mensalmente sempre que houver uma variação superior a 3% no 

mercado internacional ou ocorrer uma alteração do valor das imposições fiscais”. 

 

  

                                                           
3 GPL – Gás de Petróleo Liquefeito. 
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Energia elétrica  

 

Tabela 4 

Preço da energia eléctrica pré-pago (CREDELEC) MZM/Kwh 

 
Preço 

Janeiro - Julho 4,65 

Agosto - Outubro 6,29 

Novembro - Dezembro 6,95 

Variação anual entre 

Janeiro e Dezembro (%) 
49% 

                                Fonte: EDM. 

 

No gráfico observa-se que a tarifa de energia eléctrica teve duas alterações ao longo do ano. A 

primeira, subida em cerca de 35% no mês de Agosto e a outra, em cerca de 10% em Dezembro. A 

medida é justificada pela necessidade assegurar a continuidade de fornecimento de energia com 

qualidade e segurança, bem como a realização de acções de manutenção, reforço e expansão dos 

sistemas elétricos.  

 

 

EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO (IPC) E DA INFLAÇÃO DOS BENS ALIMENTARES  
 

Gráfico 16 

Evolução da inflação e dos produtos alimentares (média dos 12 meses) 

Fonte: INE. 

 

Observando o gráfico, com dados do INE, verifica-se que a inflação geral, assim como dos produtos 

alimentares, apresentou uma tendência de redução ao longo do período analisado. A inflação média 

de 12 meses dos produtos alimentares foi superior à inflação geral. Esta observação confirma que 

os grupos populacionais de menor renda foram mais sacrificados porque dedicam uma maior 

percentagem do orçamento familiar em bens essenciais, particularmente em bens alimentares (pode-

se ainda considerar como bens essenciais, as fontes de energia (carvão, lenha, gás e electricidade), 

a saúde, a educação e os transportes (neste caso principalmente em meio urbano) vestuário e calçado. 
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RESUMO 
 

Ao longo do trabalho realizado verificou-se que as variações dos preços dos bens alimentares entre 

os mercados são influenciadas por diversos factores que foram sendo referido nos boletins mensais, 

como: (1) a apreciação ou depreciação da taxa de câmbio, (2) a oferta dos produtos nos mercados; 

(3) localização dos mercados; (4) fontes de abastecimento dos mercados; (5) os tipos de 

consumidores de cada mercado (de renda baixa, média ou alta), entre outros.  

 

Ao analisar a evolução dos preços dos bens alimentares, constatou-se que os produtos que 

apresentaram a maior variação média são: coco em 9%, tomate 14% e batata-reno 7%: e os que 

apresentaram maiores variações médias negativas foram: o amendoim e o feijão nhemba (-4%).  

 

O mercado do Zimpeto apresentou variações negativas na maioria dos produtos. 

 

Analisando a inflação média anual de cada um dos produtos escolhidos na amostra do OMR e 

considerando apenas a cidade de Maputo, constata-se que a variação dos preços desses bens é 

inferior à variação dos preços de bens alimentares revelada pelo INE. Para aclaração dessas 

diferenças, seria importante comparar as metodologias, momentos e locais de recolha de informação 

do INE e do OMR. 

 

Pode-se considerar a perda do poder aquisitivo com efeitos sobre a retração da demanda fazendo 

baixar os preços. Nestas circunstâncias, pode haver a substituição de determinados bens por outros 

sucedâneos e considerados, pela literatura económica, como “bens inferiores”.  

 

Constata-se, também, pelos resultados apresentados pelo INE, que, em 2017, os preços de bens 

alimentares evoluíram mais que os bens não-alimentares, o que agrava o poder de compra dos grupos 

sociais de menor rendimento. 

 

Em relação aos produtos petrolíferos, verificaram-se variações significativas ao longo do período 

analisado, justificadas principalmente pelas variações no mercado internacional, imposições fiscais 

e sustentabilidade do fornecimento dos serviços. 

 

Os preços dos bens e serviços fornecidos por empresas públicas e em sectores com alguma 

“influência” do Estado no estabelecimento de preços aumentaram mais que os bens alimentares. 

Este facto pode ser justificado pela combinação dos seguintes factores; (1) redução/eliminação de 

subsídios; (2) recuperação financeira das empresas públicas; (3) controlo dos preços para evitar 

grande afectação no poder aquisitivo dos grupos sociais de menor rendimento. 
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Como publicar 

 Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital para 

o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de recepção 

da proposta.  

 Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em publicar 

os trabalhos recebidos. 

 Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 90 dias, 

sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

 O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver o 

artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

 Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

 Aprovação pelo Conselho Técnico. 

 Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

 Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, com 

solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da proposta. 

 Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade de 

voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações e 

observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

 Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e prazos.  

 Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

 O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

 A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob proposta 

do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

 O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 cm em 

todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

 A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para intercâmbio 

de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre temáticas agrárias 

e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de estudantes 

em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

            

 

 

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 


