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Abril 2019
ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR
CIDADE DA BEIRA (2016 = 100)
A Cidade da Beira registou em Abril de 2019 uma Inflação Mensal de 1,02%.
A inflação Acumulada situou-se em 5,19% e a inflação Homóloga em 7,59%.
(46,4%) e do Feijão Nhemba (20,1%). Estes


Inflação mensal: 1,02%

contribuíram no total da inflação mensal com
cerca de 1,10pp positivos.

Os dados recolhidos na Cidade da Beira em Abril de
2019, indicam um aumento do nível geral de preços

Entretanto, alguns produtos com destaque para a

na ordem de 1,02%. As divisões de Alimentação e

Gasolina (1,1%), os Detergentes em pó (2,0), o

bebidas não alcoólicas e de Habitação, água,

Feijão manteiga (2,0%) e o Carapau (1,6%),

electricidade,

contrariaram a tendência de aumento de preços, ao

gás

e

outros

combustíveis

contribuíram para o total da inflação mensal
respectivamente com 0,64 e 0,34 pontos percentuais
(pp) positivos.

Analisando as variações mensais de preços por

contribuirem com cerca de 0,16pp negativos.
Contribuição mensal por divisão (pp)

 Inflação acumulada: 5,19%

produto, há a destacar o aumento de preços da
Couve (35,7%), do Carvão vegetal (15,1%), do
Peixe seco (11,7%), da Batata doce (25,9%), das
Lâmpadas (13,7%), das Folhas de aboboreira

De Janeiro a Abril do ano em curso, a Cidade da
Beira registou uma subida do nível geral de preços
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na ordem de 5,19%. A divisão de Alimentação e
bebidas não alcoólicas destacou-se contribuindo


com cerca de 3,63pp positivos.

Inflação Homóloga: 7,59%

Relativamente a 2018, a Cidade da Beira registou
uma subida de preços na ordem de 7,59%. As
divisões de Habitação, água, electricidade, gás e
outros combustíveis e de Transportes destacaramse com uma variação de preços na ordem de
16,54% e 14,49% respectivamente.

Analisando a inflação acumulada por produto,
merece destaque a subida dos preços do Tomate,
do Carvão vegetal, da Couve, do Feijão manteiga,
dos Hamburgers, pregos, bifanas cachorros e
similares, do Peixe seco e do Milho em grão, cuja
contribuição conjunta foi de 4,16pp positivos.
Contribuição acumulada por divisão (pp)
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