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07 de Fevereiro de 2020 

Janeiro de 2020 

INDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR (IPC) 

MOÇAMBIQUE, (Base Dez.2010 = 100) 

 
 

O País registou em Janeiro de 2020 uma Inflação mensal de 0,63%. 

A Variação homóloga situou-se em 3,48%. 
 

 

 

 Variação mensal: 0,63% 

 

Tendo como referência os dados recolhidos nas 

Cidades de Maputo, Beira e Nampula em Janeiro 

último, indicam que o País registou um aumento 

mensal do nível geral de preços na ordem de 0,63%. 

A divisão de Alimentação e bebidas não alcoólicas 

mereceu destaque, ao registar uma variação de 

preços na ordem de 1,50%. Esta divisão 

comparticipou para o total da inflação mensal com 

cerca de 0,47 pontos percentuais (pp) positivos.  

 

 
 

Analisando a variação mensal por produto, destaca-

se a subida de preços do Tomate (7,0%), da Couve 

(21,9%), da Alface (18,7%), do Peixe fresco (2,3%), 

de Capulanas (2,9%), do Ensino primário do 1º grau 

particular (9,1%) e do Óleo alimentar (3,2%). Estes 

contribuíram no total da inflação mensal com 

cerca de 0,52pp positivos.  

 

Contudo, alguns produtos com destaque para a 

Cebola (13,5%), o Carvão vegetal (1,7%), o Ensino 

superior particular (3,1%) e os Serviços de internet 

café (22,4%), contrariaram a tendência de subida, 

ao contribuírem com cerca de 0,20pp negativos. 

 

Contribuição mensal por divisão (pp) 
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 Variação Homóloga: 3,48% 

 

 

Relativamente a igual período de 2019, o País 

registou uma subida de preços na ordem de 3,48%. 

As divisões de Saúde e de Alimentação e bebidas 

não alcoólicas, foram em termos homólogos as que 

tiveram maior variação de preços com 7,66% e 

7,65%, respectivamente. 
 
 

 

 

 

 Inflação por Cidade 
 

 

A nível dos três principais centros urbanos do País, 

a Cidade da Beira teve uma inflação mensal acima 

da média Nacional com 1,49%, enquanto que as 

Cidades de Nampula e Maputo estiveram abaixo da 

média Nacional com 0,47% e 0,40% 

respectivamente. 

 

Em termos homólogos a Cidade da Beira liderou a 

tendência de subida do nível geral de preços com 

7,63%, seguida da Cidade de Nampula com 4,83% e 

por último a Cidade de Maputo com 1,41%.  
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