11 de novembro de 2020

IPC – ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR
OUTUBRO DE 2020

A taxa de inflação média nos Açores desceu para 0,34%. A nível nacional
situou-se nos 0,09%.
A taxa de variação homóloga do mês de outubro, nos Açores, situou-se nos
-0,12%, sendo a nacional de -0,07%.
A taxa de variação mensal foi de -0,13% nos Açores e 0,11% no país.

A informação deste destaque, referente ao mês de outubro, reflete a situação atual
determinada pela pandemia Covid19.
Apesar das circunstâncias, continuamos a manter o calendário de produção e
divulgação, embora seja possível alguma perturbação associada ao impacto da
pandemia na obtenção de informação primária.

1 - A taxa de variação média dos últimos doze meses, terminados em outubro, do
Índice de Preços no Consumidor, “Total”, desceu para 0,34%. As maiores variações
médias positivas verificaram-se nas classes “Bebidas alcoólicas e tabaco” (3,20%),
“Acessórios, equipamentos doméstico e manutenção corrente da habitação” (1,76%),
“Bens e serviços diversos” (1,33%) e “Hotéis, cafés e restaurantes” com 1,13%.
Relativamente às variações médias negativas, as classes que apresentaram maiores
variações foram as de “Educação”, “Comunicações” e “Lazer, recreação e cultura”,
respetivamente, com -7,87%, -2,83% e -1,61%.
A taxa de inflação nacional foi de 0,09%.

2 - A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, “Total” de
outubro, situou-se nos -0,12%, subindo 0,12 pontos percentuais em relação à taxa
divulgada no mês anterior.
A taxa homóloga a nível nacional foi de -0,07%.

IPC Total

3 – A taxa mensal do índice de outubro, “Total”, foi de -0,13%, descendo 0,87 pontos
percentuais em relação ao mês anterior. A classe “Vestuário e calçado” com 4,12%, foi
a que mais se realçou no sentido da subida, enquanto no sentido da descida temos a
classe “Educação” com -11,26%.
A taxa mensal a nível nacional foi de 0,11%.

Encontra-se já disponível no nosso site da internet informação mais detalhada sobre
este indicador.

http://estatistica.azores.gov.pt/
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