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NOTA METODOLÓGICA 

O Índice de Preços no Consumidor: é um instrumento de avaliação dos preços de um conjunto 

de bens e serviços, de qualidade constante, representativo da estrutura de consumo de uma 

determinada população num determinado espaço geográfico. 

O Ponderador de um item: importância relativa do item no valor total das despesas, em 

percentagem. 

A Variação Mensal: rácio entre o índice de determinado mês e o do mês anterior, em 
percentagem. 

A Variação Acumulada: rácio entre o índice de determinado mês e de Dezembro do ano anterior, 

em percentagem. 

A Variação Homóloga: rácio entre o índice de determinado mês e o homólogo do ano anterior, 

em percentagem. 

A Variação Média 12 meses: compara o índice médio dos últimos doze meses com os doze 
meses imediatamente anteriores, em percentagem. 

A Contribuição: representa o efeito de um determinado produto, divisão ou cidade na formação 

da taxa de variação entre o índice de um determinado mês e o índice observado no mês anterior em 
relação a variação total, em pontos percentuais. 

Período base do índice: Ano 2016, altura em que foram recolhidos os preços de referência para o 

cálculo do índice. 

A estrutura de consumo do IPC Nacional foi derivada do Inquérito sobre o Orçamento Familiar 

realizado pelo INE entre 2014-15. 

Os produtos do painel estão agrupados de acordo com Classificação de Consumo Individual por 
Objectivo adoptada pelas Nações Unidas (COICOP, na designação em Inglês). 

A recolha de preços é feita em mercados e outros estabelecimentos de venda (lojas). A recolha 

semanal realiza-se nos mercados para os produtos frescos e outros que pelas suas características 
estão sujeitos a variações significativas de preços ao longo do mês, e a mensal tanto em mercados 

como em outros estabelecimentos (lojas) para os restantes produtos. 

Para a agregação dos índices adoptou-se a fórmula Laspeyres, que é um índice com ponderações 

anuais fixas obtidas a partir do painel de bens e serviços estabelecido para o período base. 

A Metodologia completa de cálculo do IPC poderá ser obtida por solicitação ao INE/ 

Departamento de Preços. 
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O País registou em Março de 2020 uma Inflação Mensal de 0,22%. 

A Variação Acumulada situou-se em 1,22% e a Variação Homóloga em 3,09%. 

 
 

 Variação mensal: 0,22% 
 

 
Os dados recolhidos nas Cidades de Maputo, da 

Beira e de Nampula ao longo do mês de Março do 

ano em curso, indicam que o País registou face ao 

mês anterior, uma inflação na ordem de 0,22%. A 

divisão de Alimentação e bebidas não alcoólicas foi 

a de maior destaque, ao contribuir no total da 

inflação mensal com cerca de 0,19 pontos 

percentuais (pp) positivos. 

 

 

Desagregando a variação mensal por produto, 

destaca-se a subida de preços do Peixe fresco 

(4,4%), do Carapau (2,5%), do Óleo alimentar 

(3,9%), do Amendoim (4,3%), da Cerveja (0,7%), de 

Bilhetes de entrada para teatro (40,0%) e da Batata-

doce (7,4%). Estes contribuíram no total da 

inflação mensal com cerca de 0,31pp positivos.  

 

Contudo, alguns produtos com destaque para o 

Tomate (5,7%), o Carvão vegetal (1,0%) e as 

Camisas ou blusas para senhoras (3,4%), 

contrariaram a tendência de subida, ao contribuírem 

com cerca de 0,18pp negativos. 

 

 

Contribuição mensal por divisão (pp) 
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 Variação acumulada: 1,22% 

 
 

Durante o primeiro trimestre do ano em curso, o 

País registou uma subida de preços na ordem de 

1,22%. A divisão de Alimentação e bebidas não 

alcoólicas foi a de maior destaque na tendência 

geral de subida de preços ao contribuir com 

aproximadamente 0,91pp positivos. 
 

 
 

Analisando a variação acumulada por produto, é de 

destacar a subida de preços do Óleo alimentar, da 

Couve, do Peixe fresco, do Amendoim, do Feijão 

manteiga, da Alface e do Carapau. Estes 

comparticiparam com cerca de 0,79pp positivos no 

total da inflação acumulada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuição acumulada por divisão (pp) 

 

 

 

 Variação homóloga: 3,09% 
 

Comparativamente a igual período de 2019, o País 

registou uma subida de preços na ordem de 3,09%. 

A divisão de Alimentação e bebidas não alcoólicas 

foi em termos homólogos a que registou maior 

variação de preços com 7,29%. 
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 Variação por cidade 
 

Analisando a inflação mensal pelos três centros de 

recolha que servem de referência para a inflação do 

País, conclui-se que a Cidade da Beira teve em 

Março último a inflação mensal mais elevada com 

0,43%, seguindo-se as Cidades de Maputo e de 

Nampula com inflação de 0,25% e 0,03%, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à inflação acumulada, a Cidade da Beira 

foi a que teve maior agravamento do nível geral de 

preços com 2,03%, seguida da Cidade de Maputo 

com 1,21% e por fim Nampula que registou aumento 

de preços na ordem de 0,66%. 

Em termos homólogos a Cidade da Beira liderou a 

tendência de aumento do nível geral de preços com 

4,85%, seguida da Cidade de Nampula com 4,55% e 

por último a Cidade de Maputo com 1,75%. 
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