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Código da Actividades Económicas  Revisão 2 

 

   

  

 

1000 Agricultura, produção animal, caça e actividades dos serviços relacionados  

1100 Agricultura 

1110 Culturas de cereais e outras culturas, N.E. 

1111 Cerealicultura 

1112 Culturas agrícolas, N.E. 

1120 Horticultura especialidades hortícolas e prod. viveiro 

1130 Cultura frut. casca rija, produtos prep. bebida, especiarias 

1131 Fruticultura 

1132 Viticultura 

1133 Ovicultura 

1134 Culturas destinadas a preparação de bebidas e de especiarias 

1210 Bovinicultura 

1220 Criação de gado ovino, caprino, cavalar, asinino e muar 

1230 Suinicultura 

1240 Avicultura 

1251 Apicultura 

1252 Outra produção animal, N.E. 

1300 Produção agrícola e animal associadas 

1410 Actividades dos serviços relacionados com a agricultura 

1420 Actividades relac. c/prod. animal, excepto serviços veterinaria 
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1502 Actividades serviços relacionados c/caça e c/repovoa/o cinegético 

2010 Silvicultura e exploração florestal 

2011 Silvicultura 

2012 Exploração florestal 

2020 Actividades dos serv. relacionados c/ silvicultura e exploração florestal 

5010 Pesca e actividades dos serviços relacionados 

5011 Pesca marítima 

5013 Apanha de algas e de outros prod. do mar e de águas interiores 

5020 Aquacultura e actividades dos serviços relacionados 

10000 Extracção da hulha, linhite e turfa 

10300 Extracção e aglomeração de turfa 

11100 Extracção de petróleo bruto e gás natural 

11200 Actividades dos serv. rel. c/extracção petróleo e gás excepto a prospec. 

13000 Extracção e preparação de minérios metálicos 

13202 Extracção e preparação de minérios de estanho 

13205 Extrac. prep. miner. metal, n/ferro, (excp. miner. uran. torio), N.E. 

14100 Extracção de pedra 

14110 Extracção de pedras para construção 

14111 Extracção de mármores e rochas similares 

14112 Extracção de granito e rochas afins 

14121 Extracção de calcário e cré 

14122 Extracção de gesso 

14130 Extracção de ardósia 
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14200 Extracção de areias e argilas 

14210 Extracção de saibro, areia e pedra britada 

14220 Extracção de argila e caulino 

14302 Extrac. minerais para ind. quimica e para fabr. de adubos, N.E. 

14401 Extracção de sal marinho 

14402 Extracção de sal-gema 

14403 Refinação do sal 

14501 Extracção de quartzo 

14504 Extracção de outros minerais não metálico, N.E. 

15100 Abate de animais, Prep. conserv. de carne e de prod. base carne 

15110 Abate de gado (produção de carne) 

15120 Abate de aves e de coelhos (produção de carne) 

15130 Fabricação de produtos a base de carne 

15201 Preparação de produtos da pesca e da aquacultura 

15202 Congelação de produtos da pesca e da aquacultura 

15203 Conser. prod. pesca aquacult. azeite out. oleos veg. e out. molhos 

15204 Secagem. salga outras activ. transf. produt. pesca e da aquacultura 

15300 Industria de conservação de frutos e de produtos hortícolas 

15310 Preparação e conservação de batatas 

15320 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas 

15330 Preparação conservação frutos e de produtos hortícolas, N.E. 

15331 Congelação de frutos e de produtos hortícolas 

15332 Secagem e desidratação de frutos e de produtos hortícolas 
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15333 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada 

15334 Descasque e transform. de frutos de casca rija comestíveis 

15335 Prep. conserv.frutos e produt. hortic. por processos, N.E. 

15411 Produção de óleos e gorduras animais brutos 

15412 Produção de azeite 

15413 Produção de óleos vegetais brutos(excepto azeite) 

15420 Refinação de óleos e gorduras 

15430 Fabricação de margarinas e de gorduras alimentares similares 

15500 Industria de lacticínios 

15510 Industrias do leite e derivados 

15520 Fabricação de gelados e sorvetes 

15611 Moagem de cereais 

15612 Descasque, branqueamento e glaciagem de arroz 

15613 Transformação de cereais e leguminosas, N.E. 

15700 Fabricação de alimentos compostos para animais 

15710 Fabricação de alimentos para animais de criação 

15800 Fabricação de outros produtos alimentares 

15810 Panificação pastelaria 

15811 Panificação 

15812 Pastelaria 

15820 Fabricação bolachas, biscoitos, tostas pastelaria conservação 

15830 Industria de acuçar 

15841 Fabricação de cacau e chocolate 
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15842 fabricação de produtos de confeitaria 

15850 Fabricação de massas alimentícias, cuscuz e similares 

15860 Industria do café e do chá 

15870 Fabricação de condimentos e temperos 

15880 Fabricação de alimentos homogeneizados e dietéticos 

15890 Fabricação de outros produtos alimentares, N.E. 

15891 Fab. fermentos, leveduras, adjuvantes para panif. e pastelaria 

15893 Fabricação de outros produtos alimentares diversos, N.E. 

15911 Produção de aguardentes preparadas 

15912 Produção de aguardentes não preparadas 

15913 Produção de licores e de outras bebidas destiladas 

15920 Fabricação de álcool etílico de fermentação 

15930 Industria do vinho 

15931 Produção de vinhos comuns e licorosos 

15932 Produção de vinhos espumantes e espumosos 

15950 Fab. vermutes e de outras bebidas fermentadas n/destiladas 

15960 Fabricação de cerveja 

15981 Engarrafa/to de águas minerais naturais e de nascente 

15982 Fab. refrigerantes e de outras bebidas n/ alcoólicas, N.E. 

16000 Industria do tabaco 

17000 Fabricação de têxteis 

17100 Preparação e fiação de fibras têxteis 

17110 Preparação e fiação de fibras do tipo algodão 
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17120 Preparação e fiação de fibras do tipo la cardada 

17130 Preparação e fiação de fibras do tipo la penteada 

17150 Prep. fiacç. seda e prep. textur. de filament. sintect. artific. 

17160 Fabricação de linhas de costura 

17170 Preparação e fiação de outras fibras têxteis 

17200 Tecelagem de têxteis 

17210 Tecelagem de fio do tipo algodão 

17220 Tecelagem de fio do tipo la cardada 

17230 Tecelagem de fio do tipo la penteada 

17250 Tecelagem de fio de outros têxteis 

17300 Acabamento de têxteis 

17301 Branqueamento e tingimento 

17302 Estampagem 

17303 Acabamento de fios e tecidos, N.E. 

17400 Fab. de artigos têxteis confeccionados, excepto vestúario 

17500 Outras industrias têxteis 

17510 Fabricação de tapetes e carpetes 

17520 Fabricação de cordoaria e redes 

17521 Fabricação de cordoaria 

17522 Fabricação de redes 

17530 Fabrica de n/ tecidos e respectivos artigos, excepto vestuário 

17540 Outras industrias têxteis, N.E. 

17541 Fabricação de passamanarias e sirgarias 
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17542 Fabricação de bordados 

17543 Fabricação de rendas 

17544 Outras industrias têxteis diversas, N.E. 

17600 Fabricação de tecidos de malha 

17700 fabricação de artigos de malha 

17710 Fabricação de meias e similares de malha 

17720 Fab. de pulóveres, casacos e artigos e acessários de vestúario 

18100 Confecção de artigos de vestúario em couro 

18200 Confecções de outros artigos e acessórios de vestuário 

18210 Confecção de vestuário de trabalho e de uniformes 

18220 Confecção de outro vestuário exterior 

18221 Confecção de outro vestuário exterior em serie 

18222 Confecção de outro vestuário exterior por medida 

18230 Confecção de roupa interior 

18240 Confecção de outros artigos e acessórios de vestuário, N.E. 

18301 Curtimento e acabamento de peles com pelo 

18302 Fabricação de artigos de peles com pelo 

19100 Curtimenta e acabamento de peles sem pelo 

19101 Curtimenta e acabamento de peles sem pelo 

19102 Fabricação de couro reconstituído 

19200 Fab. artig. viagem, uso pessoal, marroquinar, correiro e seleiro 

19300 Industria do calçado 

19301 Fabricação de calçado 
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19302 Fabricação de componentes para calçado 

20100 Serração, aplainamento e impregnação da madeira 

20101 Serração da madeira 

20102 Impregnação da madeira 

20200 Fab. Folh., contraplac., pain. lame., partic., fibras out. paineis 

20201 Fabricação de painéis de particulas de madeira 

20202 Fabricação de painéis de fibras de madeira 

20203 Fabricação folheados, contraplacados, lamelados outros painéis 

20300 Fabricação de obras de carpintaria para a construção 

20301 Parqueteria 

20302 Carpintaria 

20400 Fabricação de embalagens de madeira 

20510 Fabricação de outras obras de madeira 

20511 Fabricação de caixões mortuários em madeira 

20512 Fabricação de outras obras de madeira, N.E. 

20521 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

20522 Industria de cortiça 

21110 Fabricação de pasta 

21120 Fabricação de papel e de cartão (excepto canelado) 

21211 Fabricação de papel e cartão canelado (inclui embalagens) 

21212 Fabricação de outras embalagens de papel de cartão 

21220 Fab. de artigos de papel para uso domestico e sanitário 

21230 Fabricação de artigos de papel para papelaria 
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21250 Fabric.artigos de pasta de papel, de papel e de cartão, N.E. 

22110 Edição de livros 

22120 Edição de jornais 

22140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 

22150 Edição de gravações de som 

22200 Impressão actividades dos serviços relacionados c/ impressão 

22210 Impressão de jornais 

22220 Impressão, N.E. 

22230 Encadernação e acabamento 

22240 Composição e outras preparações da impressão 

22250 Actividades relacionadas com a impressão, N.E. 

22310 Reprodução de gravações de som 

22320 Reprodução de gravações de video 

22330 Reprodução de suportes informáticos 

23200 Fabricação de produtos petrolíferos refinados 

24100 Fabricação de produtos quimicos de base 

24110 Fabricação de gases industriais 

24120 Fabricação de corantes e pigmentos 

24130 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base 

24140 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base 

24141 Fabricação de resinosos e seus derivados 

24142 Fab. carvão (vegetal e animal) e produtos associados 

24143 Fab. de outros produtos químicos orgânicos de base, N.E. 
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24151 Fab. de adubos químicos ou minerais e de compostos azotados 

24152 Fabricação de adubos orgânicos e organo-minerais 

24160 Fabricação de matérias plásticas sob formas primarias 

24200 Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquimicos 

24300 Fab. de tintas, vernizes e prod. simil.;mastiques;tintas de impressão 

24301 Fa. tintas (excp. impressão)vernizes, mastiques prod. similares 

24302 Fabricação de tintas de impressão 

24410 Fabricação de produtos farmacêuticos de base 

24421 Fabricação de medicamentos 

24422 Fabricação de outras preparções e artigos farmacêuticos 

24500 Fab. sabões deterg. prod. limpeza polim. perfumes prod. higiene 

24511 Fabricação de sabões, detergentes e glicerina 

24512 Fabricação de produtos de limpeza, polimento e protecção 

24520 Fabricação de perfumes, cosméticos e de produtos de higiene 

24610 Fabricação de explosivos e artigos de pirotecnia 

24620 Fabricação de colas e gelatinas 

24661 Fab. produtos químicos auxiliares para uso industrial 

24662 Fab. oleos massas lubri. c/exclusão efectuada nas refinarias 

24663 Fabricação de outros produtos químicos diversos, N.E. 

24700 Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais 

25000 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 

25110 Fabricação de pneus e câmaras-de-ar 

25120 Reconstrução de pneus 
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25130 Fabricação de produtos de borracha, N.E. 

25200 Fabricação de artigos de matérias plásticas 

25210 Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico 

25220 Fabricação de embalagens de plástico 

25230 Fabricação de artigos de plástico para a construção 

25240 Fabricação de artigos de plástico, N.E. 

26100 fabricação de vidro e artigos de vidro 

26110 Fabricação de vidro plano 

26120 Moldagem e transformação de vidro plano 

26131 Fabricação de vidro de embalagem 

26132 Cristalaria 

26140 Fabricação de fibras de vidro 

26150 Fab. e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico) 

26210 Fab. de artigos cerâmicos de uso domestico e ornamental 

26211 Olaria de barro 

26212 Fab. de artigos uso domestico de faiança, porcelana grés fino 

26213 Fab. artigos ornamentação de faiança, porcelana e grés fino 

26220 Fabricação de artigos de cerâmicos para uso sanitários 

26230 Fabricação de isoladores e peças isolantes em cerâmica 

26240 Fabricação de outros produtos em cerâmica para usos técnicos 

26250 Fab. outros prod. cerâmicos n/refract. (excep. destin. constr.) 

26260 Fabricação de produtos cerâmicos refractários 

26301 Fabricação de azuleijos 
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26302 Fabricação de ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica 

26400 Fab. tijolos, telhas e de outros prod. de barro para construção 

26401 Fabricação de tijolos e telhas 

26402 Fabricação de abobadilha 

26403 Fabricação de outros produtos de barro para a construção 

26510 Fabricação de cimento 

26522 Fabricação de cal não hidráulica 

26530 Fabricação de gesso 

26610 Fabricação de produtos de betão para a construção 

26620 Fabricação de produtos de gesso para a construção 

26630 Fabricação de betão pronto 

26640 Fabricação de argamassas 

26650 Fabricação de produtos de fibrocimento 

26660 Fab. de outros produtos de betão, gesso, cimento e marmorite 

26700 Serragem, corte e acabamento da pedra 

26701 Fabricação de artigos de mármore e de rochas similares 

26702 Fabricação de artigos em ardósia (lousa) 

26703 Fabricação de artigos de granito e de rochas, N.E. 

26810 Fabricação de produtos abrasivos 

26820 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos, N.E. 

27100 Siderurgia e fabricação de ferro - ligas (CECA) 

27210 Fabricação de tubos de fero fundido 

27220 Fabricação de tubos de aço 
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27330 Perfilagem a frio 

27340 Trefilagem 

27350 Outr. act. ia. transf. ferr. aço (incl. fab. ferro-lig n/ceca), N.E. 

27420 Obtenção e primeira transformação de aluminio 

27430 Obtenção e primeira Transformação de chumbo, zinco e estanho 

27440 Obtenção e primeira transformação de cobre 

27450 Obtenção e primeira transformação de metais n/ ferrosos, N.E. 

27510 Fundição de ferro fundido 

27520 fundição de aço 

27530 Fundição de metais leves 

27540 Fundição de metais não ferrosos, N.E. 

28000 Fab. de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamento 

28100 Fabricação de elementos de construção em metal 

28110 Fabricação de estruturas de construções metálicas 

28120 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 

28210 Fabricação de reservatórios e de recipientesmetálicos 

28220 Fabricação de caldeiras e radiadores para aquecimento central 

28300 Fab. geradores vapor (excep. caldeiras para aqueci/o central) 

28401 Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados 

28402 Fabricação de produtos por pulverometalurgia 

28510 Tratamento e revestimento de metais 

28520 Actividades de mecânica geral 

28610 Fabricação de cutelaria 
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28620 Fabricação de ferramentas 

28621 Fabricação de ferramentas manuais 

28622 Fabricação de ferramentas mecânicas 

28623 Fabricação de peças sinterizadas 

28630 Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens 

28710 Fabricação de embalagens metálicas pesadas 

28720 Fabricação de embalagens metálicas ligeiras 

28730 Fabricação de produtos de arame 

28741 Fabricação de rebites e parafusos 

28742 Fabricação de molas 

28743 Fabricação de correntes metálicas 

28750 Fabricação de outros produtos metálicos, N.E. 

28751 Fabricação de louça metálica e de artigos de uso domestico 

28752 Fabricação de outros produtos metálicos diversos, N.E. 

29000 Fabricação de máquinas e de equipamentos, N.E. 

29110 Fabricação de motores e turbinas 

29120 fabricação de bombas e compressores 

29130 Fabricação de torneiras e de válvulas 

29140 Fab. rolamentos, engrenagens e de outros órgãos de transmissão 

29210 Fabricação de fornos e queimadores 

29220 Fabricação de equipamento de elevação e de movimentação 

29221 Fab. ascensores monta-cargas, escadas e passadeiras rolantes 

29222 Fabricação deequipamentos de elevação e de movimentação, N.E. 
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29230 Fab. equipamento n/domestico para refrigeração e ventilação 

29240 Fabricação de outras máquinas de uso geral, N.E. 

29241 Fab. de reparação de máquinas de acondicionamento e de embalagem 

29242 Fabricação de balanças e de outro equipamento para pesagem 

29243 Fabricação de outras máquinas diversas de uso geral, N.E. 

29300 fab. de máquinas tractores para a agric. pecuária e silvicultura 

29310 Fabricação de tractores agrícolas 

29320 Fab. de outras máquinas para agric. pecuária e silvicultura 

29401 Fab. de máquinas-ferramentas para o trabalho dos metais 

29402 Fabricação de máquinas-ferramentas, N.E. 

29500 Fab. de outras máquinas e equipamento para uso especifico 

29510 Fabricação de máquinas para a metalurgia 

29520 Fabricação de máquinas para industr. extractivas e para a construção 

29530 Fab. máquinas para indust. alimentares, bebidas e do tabaco 

29540 Fab. máquinas para industr. têxtil, do vestuário e do couro 

29550 Fab. de máquinas para as industrias do papel e do cartão 

29560 Fab. de outras máquinas e equipamento para uso especifico, N.E. 

29561 Fab. maquin. para indust. materiais construção, ceramica e vidro 

29562 Fab. de máquinas para as industrias da borracha e plástico 

29563 Fabricação de moldes metálicos 

29564 Fab. de outras máquinas diversas para uso especifico, N.E. 

29601 Fabricação de armas de caça, de desporto e defesa 

29710 Fabricação de electrodomésticos 
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29720 Fabricação de aparelhos não eléctricos para uso domestico 

30010 Fabricação de máquinas de escritório 

30020 Fab. de computadores e de outro equipamento informático 

31100 Fab. de motores geradores e transformadores eléctricos 

31200 Fab. material distribuição e controlo para instal. eléctricas 

31201 Fab. aparelhagem equipa/o para instal. electr. alta tensão 

31202 Fab. aparelhagem equipa/o para instal. electr. baixa tensão 

31300 Fabricação de fios e cabos isolados 

31400 Fabricação de acumuladores e de pilhas eléctricas 

31500 Fab. lâmpadas eléctricas e de outro material de iluminação 

31610 Fabricação equipamento eléctrico para motores de veículos 

31620 Fabricação de outro equipamento eléctrico, N.E. 

32100 Fabricação de componentes electrónicos 

32200 Fab. aparelh. emiss. rádio tv, aparelh. telefonia telegraf. p/fios 

32300 Fab. apar. recep. mat. rad. tv. apar. grav. rep. som mat. assoc. 

33000 Fab. aparelh. inst. medico-cirurg. ortop. optica reloj. 

33101 Fab. equip. e aparelhos medico-cirurgicos e de electromedicina 

33102 Fabricação de material ortopédico e próteses 

33200 Fab. ins. apar.med. ver. cont. nav. outr. fins (exc. cont. proc. ind.) 

33201 Fab. contadores electricidade, gás, água e outros líquidos 

33202 Fab. instrumentos de desenho, de cálculo e material didáctico 

33203 Fab. instr. aparelh. medida verif. contr. naveg. outr. fins, N.E. 

33300 Fab. de equipamento de controlo de processos industriais 
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33401 Fabricação de material óptico oftálmico 

33402 Fabricação de material óptico não oftálmico 

33403 Fabricação de material fotográfico e cinematográfico 

33500 Fabricação de relógios e material de relojoaria 

34100 Fabricação de veículos automóveis 

34200 Fabricação de carroçarias, reboques e semi-reboques 

34300 Fab. componentes acessórios para veic. automoveis seus motores 

35100 Construção e reparação naval 

35110 Constr.e reparação embarcações, excepto recreio e desporto 

35111 Constr.e repar. embarcações metálicas excep. recreio desporto 

35112 Constr. repar. embarcações n/metáli., excep. recreio desporto 

35113 Desmantelamento naval 

35120 Construc. e reparação de embarcações de recreio e desporto 

35200 Fab. e reparação de material circulante para caminhos ferro 

35300 Fabricação de aeronaves e de veículos espaciais 

35410 Fabricação de motociclos 

35420 Fabricação de bicicletas 

35500 Fabricação de outro material de transportes, N.E. 

36000 Fab. de mobiliário: outras indust. transformadoras, N.E. 

36100 Fabricação de mobiliário e de colchões 

36110 Fabricação de cadeiras e assentos 

36120 Fabricação de mobiliário para escritório e comércio 

36130 Fabricação de mobiliário de cozinha 
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36140 Fabricação de mobiliário para outros fins 

36141 Fabricação de mobiliário de madeira para outros fins 

36142 Fabricação de mobiliário metálico para outros fins 

36143 Fab. de mobiliário de outros materiais para outros fins 

36150 Fabricação de colchoaria 

36200 Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares 

36210 Cunhagem de moedas e medalhas 

36220 Fab. de joalharia, ourivesaria e artigos similares, N.E. 

36221 Fabricação de filigranas 

36222 Fab. artigos joalharia e de outros artigos de ourivesaria 

36223 Trab. diaman. outr. pedr. precios. ou semiprec. para joalha. indus. 

36300 Fabricação de instrumentos musicais 

36400 Fabricação de artigos de desporto 

36500 Fabricação de jogos e brinquedos 

36610 Fabricação de bijutarias 

36620 Fabricação de vassouras, escovas, e pincéis 

36630 Outras industrias transformadoras, N.E. 

36632 Fabricação de canetas, lápis e similares 

36633 Fabricação de fechos de correr, botões e similares 

36634 Fabricação de guarda-sois e chapéus de chuva 

36635 Fabricação de fósforos e outros produtos de ignição 

36636 Outras industrias transformadoras diversas, N.E. 

37100 Reciclagem de sucata e de desperdícios metálicos 
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37200 Reciclagem de desperdícios não metálicos 

40100 Produção, transporte e distribuição de electricidade 

40101 Produção de electricidade 

40102 Transporte e distribuição de electricidade 

40201 Produção de gás 

40202 Distribuição de gás por conduta 

40301 Produção e distribuição de vapor e de água quente 

40302 Produção de gelo 

41000 Captação, tratamento e distribuição de água 

45000 Construção 

45110 Demolição e terraplenagens 

45120 Perfurações e sondagens 

45200 Const. edifícios (no todo ou em parte); engenharia civil 

45210 Construção geral de edifícios e engenharia civil 

45211 Construção de edifícios 

45212 Construção de engenharia civil 

45220 Construção de coberturas 

45230 Const. de estradas, vias ferreas, aeroportos e de instal. desport. 

45240 Engenharia hidráulica 

45250 Outras obras especializadas de construção 

45300 Instalações especiais 

45310 Instalação electrica 

45320 Obras de isolamento 
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45330 Instalação de canalizações e de climatização 

45340 Instalações, N.E. 

45410 Estucagem 

45420 Montagem de trabalhos de carpintaria e caixilharia 

45430 Revestimento de pavimentos e de paredes 

45440 Pintura e colocação de vidros 

45450 Actividades de acabamento, N.E. 

45500 Aluguer de equipamento de construção e de demolição c/ operador 

50000 Comerc. manut. rep. veic. auto. moto; comerc. retalh. combust. veic. 

50100 Comércio de veículos automóveis 

50200 Manutenção e reparação dos veículos automóveis 

50300 Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis 

50400 Comerc. manut. repar. motociclos de suas peças e acessórios 

50401 Comerc. grosso e retalho motociclos, suas peças e acessórios 

50402 Manutenc. reparac. motociclos, suas peças e acessórios 

50500 Comércio a retalho de combustível para veículos a motor 

51000 Comércio grosso e agentes comerc. excep. veic. auto e motoci. 

51100 Agentes do comércio por grosso 

51110 Agent. com. gross. mat. agric. text., anim. viv. prod. s-acab. 

51120 Agent. comerc. gross. comb. min. met. prod. quimic. para industria 

51130 Agentes comerc. por grosso madeira e materiais de construção 

51140 Agent. comerc. gross. maq. equip. indust. embarcações aeronaves 

51150 Agent. comerc. gross. imobiliario, art. uso domestico e ferragens 
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51160 Agent. comerc. grosso texteis, vestuario, calçado e artig. couro 

51170 Agent. comerc. grosso de produtos aliment., bebidas e tabaco 

51180 Agentes especializados comércio por grosso de produtos,N.E. 

51190 Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 

51200 Comércio por grosso de produt. agric. brutos e animais vivos 

51210 Comerc. grosso de cereais, sementes e alimentos para animais 

51211 Comerc. grosso de cereais, sementes, leguminosas e oleaginosas 

51212 Comércio por grosso de alimentos para animais 

51220 Comércio por grosso de flores e plantas 

51230 Comércio por grosso de animais vivos 

51240 Comércio por grosso de peles e couro 

51250 Comércio por grosso de tabaco em bruto 

51300 Comerc. por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 

51310 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas 

51311 Comerc. por grosso de fruta e de produt. hortic. excep. batata 

51312 Comércio por grosso de batata 

51320 Comércio por grosso de carne e de produtos a base de carne 

51330 Comerc. grosso leite deriv., ovos, azeite, oleos gordur. aliment. 

51331 Comércio por grosso de leite, seus derivados e ovos 

51332 Comércio por grosso de azeite, óleos e gorduras alimentares 

51340 Comércio por grosso de bebidas 

51341 Comércio por grosso de bebidas alcoólicas 

51342 Comércio por grosso de bebidas não alcoólicas 
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51350 Comércio por grosso de tabaco 

51360 Comerc. grosso de açucar, chocolate e produtos de confeitaria 

51362 Comerc. grosso de chocolate e produtos de confeitaria 

51370 Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias 

51380 Comércio por grosso de outros produtos alimentares 

51381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos 

51382 Comércio por grosso de outros produtos alimentares, N.E. 

51390 Comerc. grosso n/especial. produtos aliment., bebidas e tabaco 

51400 Comerc. grosso bens de consumo, excep. aliment, bebidas e tabaco 

51410 Comércio por grosso de têxteis 

51420 Comércio por grosso de vestuário e calçado 

51421 Comércio por grosso de vestuário e acessórios 

51422 Comércio por grosso de calçado 

51430 Comerc. grosso electrodom., aparelhos de radio e de televisão 

51440 Comerc. grosso louças em ceram. vidro, papel parede prod. limp. 

51441 Comércio por grosso de louças em cerâmica e em vidro 

51442 Comerc. grosso de papeis de parede e de produtos de limpeza 

51450 Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene 

51460 Comércio por grosso de produtos farmacêuticos 

51470 Outro comércio por grosso de bens de consumo 

51471 Comércio por grosso de artigos de papelaria 

51472 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais 

51473 Comerc. por grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto 
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51474 Com. gross. mov. art. mobil. uso domest. revest. simil. chão 

51475 Outro comércio por grosso de outros bens de consumo, N.E. 

51500 Comerc. gross. bens intermed. (n/agrícolas), de desperdic. sucata 

51510 Comerc. grosso combust. liquid. solid. gasos. e prod. derivados 

51520 Comércio por grosso de minérios e de metais 

51530 Comerc. grosso madeira, materiais construção e equip. sanitario 

51531 Comerc. grosso de madeira em bruto e de produtos derivados 

51532 Comerc. grosso mater. constr. (exc. madeira e equip. sanitario) 

51540 Comerc. gross. ferrag. ferram. manuais artig. canaliz. aqueci/o 

51550 Comércio por grosso de produtos químicos 

51561 Comerc. gross. fibras têxteis naturais, artificiais sintéticas 

51562 Comércio por grosso de cortiça em bruto 

51563 Comerc. por gross. de outros bens intermédios (não agrícolas), N.E. 

51571 Comércio por grosso de sucata e de desperdícios metálicos 

51572 Comerc. gross. de desperdícios texteis, cartão e papeis velhos 

51573 Comércio por grosso de desperdícios de materiais, N.E. 

51600 Comércio por grosso e de equipamentos 

51610 Comércio por grosso de máquinas-ferramentas 

51620 Comércio por grosso de máquinas para a construção 

51630 Comerc. gross. maqui. para indust. textil, maqui. costura tricotar 

51640 Comércio por grosso de máquinas e material de escritório 

51650 Comerc. gross. outr. maqui. equip. indust., comércio e navegação 

51660 Comerc. grosso de máquinas e outros equipamentos agrícolas 
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51700 Comércio por grosso, N.E. 

52000 Com. ret. (exc. veic. auto., moto. comb. veic.); rep. bens pess. dom. 

52100 Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados 

52110 Comerc. retalh. est. n/espec., c/pred.produt. aliment., beb. tabac. 

52111 Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 

52112 Com. ret. out. est. n/espec., c/pred. prod. alim., beb. tabac., N.E. 

52120 Comerc. retalh. estabel. n/espec., s/pred. prod. alim. bebid. tab. 

52200 Comerc. retalh. produt. aliment., beb. tabac. em estabel. especial 

52210 Comércio a retalho de frutas e de produtos hortícolas 

52220 Comércio a retalho decarne e de produtos a base de carne 

52230 Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos 

52240 Comerc. retalh. de pão, produt. de pastelaria e de confeitaria 

52250 Comércio a retalho de bebidas 

52260 Comércio a retalho de tabaco 

52270 Outr. comerc. retalh. de produt. aliment. em estabelec. especial 

52271 Comércio a retalho de leite e de derivados 

52272 Outr. comerc. retalh. de produt. aliment. em estab. especial, N.E. 

52300 Comerc. retalh. produt. farmaceut., medicos, cosmeticos e higiene 

52310 Comércio a retalho de produtos farmacêuticos (farmácias) 

52320 Comércio a retalho de artigos médicos e ortopédicos 

52330 Comércio a retalho de produtos cósmeticos e de higiene 

52400 Comerc. retalh. de outros produt. novos em estab. especializados 

52410 Comércio a retalho de têxteis 
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52420 Comércio a retalho de vestuário 

52421 Comércio a retalho de vestuário para adultos 

52422 Comércio a retalho de vestuário parabebes e crianças 

52430 Comércio a retalho de calçado e de artigos de couro 

52431 Comércio a retalho de calçado 

52432 Comércio a retalho de marroquinaria e artigos de viagem 

52440 Comerc. retalh. móveis artig. ilumin. e outros artig. para o lar 

52441 Comércio a retalho de mobilíario e artigos de iluminação 

52442 Comerc. retalh. louças cutelar outr. artig. similares uso domest. 

52443 Comércio a retalho de têxteis para o lar 

52444 Comércio a retalho de outros artigos para o lar, N.E. 

52450 Com. ret. electrod. apar. rad.tv, instr. music., disc. prod. simil. 

52451 Comerc. retalh. electrodom. aparelh. radio, televisão e video 

52452 Comerc. retalho instr. musicais, discos, cassetes prod. similar 

52460 Comerc. retalh. ferrag., tinta, vidro, equip. sanit. ladrilh. simil. 

52461 Comércio a retalho de ferragens e de vidro plano 

52462 Comércio a retalho de tintas, vernizes e produtos similares 

52463 Comerc. retalh. mater. bricolage, equip. sanit. ladrilh. mat. simil. 

52470 Comerc. retalho de livros, jornais e artigos de papelaria 

52471 Comércio a retalho de livros 

52472 Comerc. retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas 

52480 Comerc. retalho outros produt. novos em estabelec. especializ. 

52481 Comerc. retalho de máquinas e outro material para escritório 
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52482 Comerc. ret. mater. optico fotograf. cinematogr. instr. precisão 

52483 Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria 

52484 Comércio a retalho de brinquedos e jogos 

52485 Comerc. retalho artigos de desporto, campismo, caça e de lazer 

52486 Comerc. retalho de flores, plantas e sementes para jardim 

52487 Comércio a retalho de combustíveis para uso domestico 

52488 Comerc. retl. outros prod. novos em estabelec. especializ., N.E. 

52500 Comerc. retalho de artigos em segunda mão em estabelecimentos 

52600 Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos 

52610 Comércio a retalho por correspondência 

52620 Comércio a retalho em bancas e feiras 

52621 Comerc. retalho em bancas feiras produt. alimentares e bebidas 

52622 Comerc. retal. banc. feiras vest. tecidos, calç. malas e similares 

52623 Comerc. retl. em bancas feiras outros prod. n/alimentares, N.E. 

52630 Comerc. retal. por outros metod. não efectuado em estabelec/os 

52710 Reparação de calçado e de outros artigos de couro 

52720 Reparação de electrodomésticos 

52730 reparação de relógios e de artigos de joalharia 

52740 Reparação de bens pessoais e domésticos, N.E. 

55000 Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

55100 Estabelecimentos hoteleiros 

55110 Estabelecimentos hoteleiros com restaurante 

55111 Hóteis com restaurante 
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55112 Pensões com restaurante 

55113 Estalagens com restaurante 

55114 Pousadas com restaurante 

55115 Motéis com restaurante 

55116 Hoteis-apartamentos com restaurante 

55117 Aldeamentos turísticos com restaurante 

55118 Apartamentos turísticos com restaurantes 

55119 Estabelecimentos hoteleiros com restaurante, N.E. 

55120 Estabelecimentos hoteleiros sem restaurante 

55121 Hotéis sem restaurante 

55122 Pensões sem restaurante 

55123 Apartamentos turísticos sem restaurante 

55124 Estabelecimentos hoteleiros, sem restaurante, N.E. 

55220 Campismo e caravanismo 

55232 Alojamento mobilado para turistas 

55233 Turismo no espaço rural 

55234 Outros locais de alojamento de curta duração, N.E. 

55300 Restaurantes 

55301 Restaurantes de tipo tradicional 

55302 Restaurantes com lugares ao balcão (snac bars) 

55303 Restaurantes sem serviço de mesa (self services) 

55304 Restaurantes típicos 

55305 Restaurantes com local para dança 
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55306 Restaurantes, N. E. 

55400 Estabelecimentos de bebidas 

55401 Cafés 

55402 Cervejarias 

55403 Bares 

55404 Casas de chá e pastelarias 

55405 Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo 

55406 Estabelecimentos de bebidas com espectáculo 

55500 Cantinas e fornecimentos de refeições ao domicilio (catering) 

55510 Cantinas 

55520 Fornecimentos de refeições ao domicilio (catering) 

60000 Transp. terrestres., transp. por oleodutos gasodutos (pipelines) 

60100 Caminhos de ferro 

60200 Outros transportes terrestres 

60210 Outros transportes terrestres regulares de passageiros 

60211 Transp. urban. local por metropol. electr. troleicarro autocarro 

60212 Transportes interurbano em autocarros 

60220 transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros 

60230 Outros transportes terrestres de passageiros 

60240 Transportes rodoviários de mercadorias 

60300 Transportes por oleodutos e gaseodutos (pipelines) 

61000 Transportes por água 

61100 Transportes marítimos 
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61101 Transportes marítimos não costeiros 

61102 Transportes costeiros e locais 

61200 Transportes por vias navegáveis interiores 

62000 Transportes aéreos 

62100 Transportes aéreos regulares 

62200 Transportes aéreos não regulares 

63000 Activ. anexas e auxiliar. dos transp. agencias viagem e turis. 

63100 Manuseamento e armazenagem 

63110 Manuseamento de carga 

63120 Armazenagem 

63121 Armazenagem frigorifica 

63122 Armazenagem não frigorifica 

63200 Outras actividades auxiliares dos transportes 

63210 Outras actividades auxiliares dos transportes terrestres 

63220 Outras actividades auxiliares dos transportes por água 

63230 Outras actividades auxiliares dos transportes aéreos 

63300 Agencias de viagem e de turismo 

63400 Activ. agentes transit. aduaneir. e similares apoio ao transp. 

63401 Organização do transporte 

63402 Agentes aduaneiros e similares de apoio ao transporte 

64120 Actividades postais independentes dos correios nacionais 

64200 Telecomunicações 

65121 Instituições bancarias 
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65122 Caixas económicas 

65123 Caixas de credito agrícola mutuo 

65124 Outra intermediação monetária, N.E. 

65210 Locação financeira 

65221 Sociedades de investimento 

65222 Sociedades de factoring 

65223 Sociedades financeiras para aquisição de crédito 

65224 Outras actividades de credito, N.E. 

65230 Outra imediação financeira, N.E. 

66000 Seguros, fundos pensão e outr. activ. complem/es segur. social 

66011 Seguros de vida 

66012 outras actividades complementares de segurança social 

66020 Fundos de pensões e regimes profissionais complementares 

66030 Seguros não vida 

67110 Administração de mercados financeiros 

67120 Mediação na negociação de títulos (corretagem) 

67130 Actividades auxiliares de intermediação financeira, N.E. 

67200 Actividades auxiliares de seguros de pensões 

70000 Actividades imobiliárias 

70100 Actividades imobiliárias por conta própria 

70110 Promoção imobiliária 

70120 Compra de bens imobiliáros 

70200 Arrendamento de bens imobiliários 
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70310 Mediação imobiliária 

70320 Administração de imóveis por conta de outrem 

71100 Aluguer de veículos automóveis 

71210 Aluguer de outro meio de transporte terrestre 

71220 Aluguer de meio de transporte marítimo e fluvial 

71230 Aluguer de meio de transporte aéreo 

71300 Aluguer de máquinas e de equipamentos 

71310 Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas 

71320 Alug. maquin. e equip. para construção e engenharia civil 

71330 Alug. maquin. e equip. de escritório (inclui computadores) 

71340 Aluguer de máquinas e equipamentos, N.E. 

71400 Aluguer de bens de uso pessoal e domestico, N.E. 

72000 Actividades informáticas e conexas 

72100 Consultoria em equipamento informático 

72200 Consultoria e programação informática 

72300 Processamento de dados 

72400 Actividades de banco de dados 

72500 Manut. repar. maquin. de escrit., contabil. e material informat. 

72600 Outras actividades conexas a informática 

73100 Investigação e desenvolv. das ciências físicas e naturais 

73200 Investigação e desenvolv. das ciências sociais e humanas 

74000 Outras activ. de serv. prestados principalmente as empresas 

74100 Act. jur. con. aud. co. fi. est. me. son. op. co. em. ge. ges. so. par. soc. 
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74110 Actividades jurídicas 

74120 Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal 

74130 Estudos de mercado e sondagens de opinião 

74140 Actividades de consultoria para os negócios e a gestão 

74150 Activ. sociedades gestoras de participac. sociais (holdings) 

74200 Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins 

74201 Actividades de arquitectura 

74202 Actividades de engenharia e técnicas afins 

74300 Actividades de ensaios e analises técnicas 

74400 Publicidade 

74401 Agencias de publicidade 

74402 Gestão de suportes publicitários 

74500 Selecção e colocação do pessoal 

74600 Actividades de investigação e segurança 

74700 Actividades de limpeza industrial 

74800 Outras activ. de serviços prestados principal/te as empresas 

74810 Actividades fotográficas 

74820 Actividades de embalagens 

74830 Actividades de secretariado, tradução e enderecagem 

74840 Outras activ. serviços prestados principal/te empresas, N.E. 

74841 Organização de feiras e de exposições 

74842 Outras activ. serv. prest. principal/e empresas divers., N.E. 

80000 Educação 
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80100 Ensino pré-escolar e básico (1 ciclo) 

80101 Educação pré-escolar 

80102 Ensino básico (1 ciclo) 

80200 Ensino básico (2 e 3 ciclos) e secundário 

80211 Ensino básico (2 e 3 ciclos) 

80212 Ensino secundário geral 

80220 Ensino secundário técnico profissional 

80300 Ensino superior 

80410 Escolas de condução e pilotagem 

80420 Ensino para adultos e outras actividades educativas, N.E. 

80421 Formação profissional 

80422 Outras actividades educativas, N. E. 

85000 Saúde e acção social 

85100 Actividades de saúde humana 

85110 Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 

85120 Actividades de pratica clinica em ambulatório 

85130 Actividades de medicina dentaria e odontologia 

85140 Outras actividades de saúde humana 

85141 Laboratórios de análises clinicas 

85142 Actividades de ambulâncias 

85143 Actividades de enfermagem 

85144 Centros de recolha e bancos de órgãos 

85145 Outras actividades de saúde humana, N.E. 
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85200 Actividades veterinárias 

85310 Acção social com alojamento 

85311 Acção social para a infância de juventude, com alojamento 

85312 Acção social para pessoas com defeciência, com alojamento 

85313 Acção social para as pessoas idosas, com alojamento 

85314 Acção social com alojamento, N.E. 

85321 Acção social para a infância e juventude, sem alojamento 

85322 Acção social para pessoas com deficiência, sem alojamento 

85323 Acção social para as pessoas idosas, sem alojamento 

85324 Acção social sem alojamento, N.E. 

90000 Saneamento, higiene publica e actividades similares 

90001 Recolha e tratamento de águas residuais 

90002 gestão de residuos e limpeza publica em geral 

90003 gestão de outros resíduos e actividades relacionadas, N.E. 

91110 Organizações económicas e patronais 

91120 Organizações profissionais 

91200 Actividades de organizações sindicais 

91310 Organizações religiosas 

91330 Actividades associadas, N.E. 

91331 Associações culturais e recreativas 

91332 Associação de defesa do ambiente 

91333 Outras actividades associativas, N.E. 

92000 Actividades recreativas, culturais e desportivas 
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92100 Actividades cinematográficas e de video 

92110 Produção de filmes de vídeo e activ. tecnicas de pós-produção 

92111 Produção de filmes e de vídeos 

92112 Actividades técnicas de pós-produção 

92120 Distribuição de filmes e de vídeos 

92130 Projecção de filmes e de vídeos 

92200 Actividades de rádio e televisão 

92300 Outras actividades artísticas e de espectáculo 

92310 Activ. teatro, musica e outras activ. artísticas e literárias 

92311 Actividades de teatro e musicais 

92312 Outras actividades artísticas e literárias 

92320 Gestão de salas de espectáculo e actividades conexas 

92330 Parques de diversão 

92341 Actividades tauromáquicas 

92342 Outras actividades de diversão e espectáculo diversas, N.E. 

92400 Actividades de agencias de noticias 

92510 Actividades das bibliotecas e arquivos 

92520 Activ. dos museus e conserv. locais e de monumentos históricos 

92530 Activ. dos jardins botanicos, zoolog. e das reservas naturais 

92600 Actividades desportivas 

92610 Gestão de instalações desportivas 

92620 Outras Actividades desportivas 

92710 Lotarias e outros jogos de aposta 
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92720 Outras actividades recreativas, N.E. 

93000 Outras actividades de serviços 

93010 Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles 

93020 Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza 

93021 Salões de cabeleireiro 

93022 Institutos de beleza 

93030 Actividades funerárias e conexas 

93041 Termalismo 

93042 Manutenção física, N.E. 

93050 Outras actividades de serviços, N.E. 

95000 Famílias com empregados domesticos 

 


