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16 de Agosto de 2019 

Julho de 2019 

ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR 

CIDADE DE XAI-XAI (2016 = 100) 
 

A Cidade de Xai-Xai registou em Junho de 2019 uma Deflação Mensal de 0,53%. 

A Varição Acumulada situou-se em 0,96% e a Homóloga em 2,57%. 

 
 

 Variação Mensal: -0,53% 
 
 
Os dados recolhidos na Cidade de Xai-xai em Julho 

de 2019, quando comparados com os do mês 

anterior, indicam queda do nível geral de preços na 

ordem de 0,53%. As divisões de Alimentação e 

bebidas não alcoólicas e de Vestuário e calçado 

ditaram esta tendência ao contribuírem 

respectivamente com cerca de 0,25 e 0,22 pontos 

percentuais (pp) negativos.  

 

 

Desagregando a variação mensal por produtos, 

destaque vai para a queda dos preços da Couve 

(35,8%), da Alface (31,1%), do Carapau (6,9%), das 

Capulanas (8,5%), do Milho em grão (2,7%), da 

Mandioca fresca (61,7%) e dos Detergentes em pó 

(1,2%), que teve um impacto conjunto no total da 

deflação mensal de cerca de 1,30pp negativos. 

Entretanto, alguns produtos contrariaram esta 

tendência, ao registar aumento de preços, com 

destaque para o Peixe fresco (23,0%), o Camarão e 

Gambas frescas (72,3%), o Quiabo (36,7%), a 

Cebola (5,5%) e os Cigarros (3,1%), cujo impacto 

acumulado ascende a 0,95pp positivos. 

Contribuição mensal por divisão (pp) 

 

 

 Variação Acumulada: 0,96% 

 

De Janeiro a Julho do corrente ano, a Cidade de 

Xai-xai registou um aumento do nível geral de 

preços na ordem de 0,96%. As divisões de 

Mobiliário, artigos de decoração, equipamento 

doméstico e manutenção corrente da habitação e de 
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Alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiram 

para esta tendência com cerca de 0,72pp e 0,38pp 

positivos, respectivamente.  

 

 

Analisando a inflação acumulada por produto, é de 

destacar o aumento do preço dos Detergentes em 

pó, do Milho em grão, da Farinha de milho, do Peixe 

fresco, do Repolho, do Arroz grão e da Carne de 

cabrito. Estes produtos tiveram um impacto no total 

da variação acumulada de cerca de 1,57pp 

positivos. 

 

Contribuição acumulada por divisão (pp) 

 

 

 Variação Homóloga: 2,57% 

 
 

Os dados do mês de Julho, quando comparados 

com os de igual período de 2018, indicam que a 

Cidade de Xai-xai registou um aumento do nível 

geral de preços na ordem de 2,57%. A divisão de 

Mobiliário, artigos de decoração, equipamento 

doméstico e manutenção corrente da habitação foi a 

de maior aumento de preços ao registar uma 

variação de 5,86%. 
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