
 
 
 

 
IPC – ÍNDICE DE PREÇOS NO CONSUMIDOR 

 
JULHO DE 2015 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1 - A taxa de variação média dos últimos doze meses, terminados em julho, do Índice 

de Preços no Consumidor, “Total”, subiu para 0,58%. As maiores variações médias 

verificaram-se nas classes “Bebidas alcoólicas e tabaco”, “Habitação, água, 

electricidade, gás e outros combustíveis” e “Comunicações” com taxas positivas, 

respetivamente, de 7,97%, 2,99% e 2,88% e “Vestuário e calçado” com taxa negativa 

de 2,51%. 

A taxa de inflação nacional é de 0,13%. 

 

 

2 - A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor, “Total” de julho, 

situou-se nos 1,10%, descendo 0,33 pontos percentuais em relação à taxa divulgada 

no mês anterior. 

A taxa homóloga a nível nacional é de 0,77%. 

12 de agosto de 2015

 

A taxa de inflação média nos Açores subiu para 0,58 %. A nível nacional 

situou-se nos 0,13%. 

A taxa de variação homóloga do mês de julho, nos Aç ores, fixou-se nos 

1,10%, sendo a nacional de 0,77%. 

A taxa de variação mensal foi de -0,49% nos Açores e -0,72% no país.  



 

Sede:  Rua da Rocha, 26 9701- 169 ANGRA DO HEROÍSMO Tel.: 295204020 Fax.: 295401947 

Núcleo de S.  Miguel:  R. do Melo, nº75 2º 9500- 187 PONTA DELGADA Tel.: 296309030/1/2 Fax.: 296286978 

Núcleo do Faial:  Alameda Barão de Roches, 37 9900- 104 HORTA Tel.: 292200900 Fax.: 292293702 

endereços na internet : homepage: estatistica.azores.gov.pt         / e-mail: info@srea.raa.pt  
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3 – A taxa mensal do índice de julho, “Total”, é de -0,49%, descendo 0,57 pontos 

percentuais em relação ao mês de junho. A classe “Acessórios, equipamentos 

domésticos e manutenção corrente da habitação” com 1,15%, é a que mais se realça 

no sentido da alta, enquanto no sentido da baixa temos a classe "Vestuário e calçado" 

com -6,40 %. 

A taxa mensal a nível nacional é de -0,72%. 

 

 

 

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

este indicador. 

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


