
unidade: %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IPC 4,4 3,6 3,3 2,4 2,3 3,1 2,5 2,6 -0,8 1,4 3,7 2,8 0,3 -0,3 0,5 0,6 1,4 1,0

IHPC 4,4 3,7 3,3 2,5 2,1 3,0 2,4 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6 1,2

Deflator do PIB 3,6 3,7 3,0 2,5 2,5 2,8 3,2 1,6 0,9 0,6 0,5 -0,1 1,7 1,0 1,9 n.d. n.d n.d.

Fontes: INE: http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE

              Banco de Portugal: http://www.bportugal.pt/pt-PT/EstudosEconomicos/Publicacoes/RelatorioAnual/Paginas/RelatorioAnual.aspx 

              DGO: http://www.dgo.pt/noticias/Paginas/PropostaAlteracaoOE2012_Relatorio_v2.aspx

Evolução Anual dos Preços

Nota Metodológica:

Índice de Preços no Consumidor (IPC): mede a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da estrutura de consumo da população residente em Portugal. O IPC não é um indicador do nível de preços mas antes um indicador da sua 

variação. A estrutura de consumo da atual série (2008 = 100) e os bens e serviços que constituem o cabaz do indicador foram inferidos do Inquérito às Despesas das Famílias realizado em 2005 e 2006. O IPC encontra-se classificado em doze classes de produtos e resulta da 

agregação de sete índices regionais. Em virtude do método de encadeamento, esta estrutura de ponderação é atualizada anualmente tendo em conta a informação disponível, sendo valorizada a preços médios de dezembro do ano anterior.

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC): é o indicador de inflação mais apropriado para comparações entre os diferentes países da União Europeia. Este indicador é, desde fevereiro de 1999, utilizado pelo Banco Central Europeu como instrumento para aferir a 

“estabilidade dos preços” dentro da área do Euro.

Deflator do PIB: mede o preço médio de todos os bens finais produzidos internamente, sendo o preço de cada um implicitamente ponderado (em termos de quantidades transaccionadas) pelo seu peso no ano corrente.
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