
1

CORRESP.
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- menos
Código Designação p parte Código Designação
01420 Actividades de serviços 

relacionados com a 
produção animal, excepto 
serviços de veterinária

= p01420 Actividades de serviços 
relacionados com a 
produção animal, excepto 
serviços de veterinária      

A p (parte) de 01420 incluída em 01420 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito, 
menos o treino, alojamento e tratamento de 
animais de estimação que se incluem em 
93050 da CAE-Rev.2.1.

14121 Extracção de calcário e cré = p14121 Extracção de calcário e 
cré                

A p (parte) de 14121 incluída em 14121 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito, 
menos a dolomite calcinada que se inclui 
em 26521 da CAE-Rev.2.1.

17710 Fabricação de meias e 
artigos similares de malha

= 17710 Fabricação de meias e 
similares de malha

17710 Fabricação de meias e 
artigos similares de malha

+ p18240 Confecção de outros 
artigos e acessórios de 
vestuário, n.e.              

A p (parte) de 18240 incluída em 17710 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a calçado de matéria
têxtil sem sola. A parte restante inclui-se 
em 18240 da CAE-Rev.2.1.

18240 Confecção de outros artigos 
e acessórios de vestuário, 
n.e.

= p18240 Confecção de outros 
artigos e acessórios de 
vestuário, n.e.              

A p (parte) de 18240 incluída em 18240 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito 
menos o  calçado de matéria têxtil sem sola 
que se inclui em 17710 da CAE-Rev.2.1.

22110 Edição de livros = p22110 Edição de livros                 A p (parte) de 22110 incluída em 22110 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito, 
menos a edição de pautas musicais que se 
incluem em 22140 da CAE-Rev.2.1.

22140 Edição de gravações de 
som

= p22110 Edição de livros                 A p (parte) de 22110 incluída em 22140 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a edição de pautas 
musicais. A parte restante inclui-se em 
22110 da CAE-Rev.2.1.

22140 Edição de gravações de 
som

+ 22140 Edição de gravações de 
som

26521 Fabricação de cal hidráulica = p14121 Extracção de calcário e 
cré                

A p (parte) de 14121 incluída em 26521 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se  a dolomite 
calcinada. A parte restante inclui-se em 
14121 da CAE-Rev.2.1.

26521 Fabricação de cal hidráulica + 26521 Fabricação de cal 
hidráulica

26821 Fabricação de misturas 
betuminosas

= p26820 Fabricação de outros 
produtos minerais não 
metálicos, n.e.              

A p (parte) de 26820 incluída em 26821 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a misturas 
betuminosas. A parte restante inclui-se em 
26822 da CAE-Rev.2.1.

26822 Fabricação de outros 
produtos minerais não 
metálicos diversos, n.e.

= p26820 Fabricação de outros 
produtos minerais não 
metálicos, n.e.              

A p (parte) de 26820 incluída em 26822 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito 
menos a fabricação de misturas 
betuminosas que se incluem em 26821 da 
CAE-Rev.2.1.

27100 Siderurgia e fabricação de 
ferro-ligas 

= 27100 Siderurgia e fabricação de
ferro-ligas (CECA)

27100 Siderurgia e fabricação de 
ferro-ligas 

+ 27350 Outras actividades da 
primeira transformação 
do ferro e aço (inclui 
fabricação de ferro-ligas 
não CECA), n.e.

273 Outras actividades da 
primeira transformação do 
ferro e do aço 

= p273 Outras actividades da 
primeira transformação 
do ferro e do aço (inclui 
fabricação de ferro-ligas 
não CECA)                        

A p (parte) de 273 incluída em 273 da CAE-
Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito menos as 
ferro-ligas não CECA e outras actividades 
de primeira transformação de ferro e aço 
incluídas em 27100 da CAE-Rev.2.1.

28752 Fabricação de outros 
produtos metálicos diversos, 
n.e.

= 28752 Fabricação de outros 
produtos metálicos 
diversos, n.e.

CAE-Rev.2.1 CAE-Rev.2 Observações
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28752 Fabricação de outros 
produtos metálicos diversos, 
n.e.

+ p36210 Cunhagem de moedas e 
medalhas    

A p (parte) de 36210 incluída em 28752 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a medalhas. A parte 
restante inclui-se em 36210 da CAE-
R 2 129410 Fabricação de máquinas-

ferramentas portáteis com 
motor

= p29401 Fabricação de máquinas-
ferramentas para o 
trabalho dos metais           

A p (parte) de 29401 incluída em 29410 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a máquinas-
ferramentas portáteis com motor para o 
trabalho dos metais. A parte restante inclui-
se em 29420 da CAE-Rev.2.1.

29410 Fabricação de máquinas-
ferramentas portáteis com 
motor

+ p29402 Fabricação de máquinas-
ferramentas, n.e.               

A p (parte) de 29402 incluída em 29410 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a máquinas-
ferramentas portáteis com motor. A parte 
restante inclui-se em 29430 da CAE-
R 2 129420 Fabricação de outras 

máquinas-ferramentas para 
metais

= p29401 Fabricação de máquinas-
ferramentas para o 
trabalho de metais            

A p (parte) de 29401 incluída em 29420 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se às máquinas-
ferramentas para metais (excepto portáteis 
com motor que se incluem em 29410 da 
CAE-Rev.2.1).

29430 Fabricação de outras 
máquinas-ferramentas, n. e. 

= p29402 Fabricação de máquinas-
ferramentas, n.e.               

A p (parte) de 29402 incluída em 29430 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito, 
menos as máquinas ferramentas para 
metais que se incluem em 29410 e 29420 
da CAE-Rev.2.1.

33202 Fabricação de instrumentos 
de desenho e de cálculo

= p33202 Fabricação de  
instrumentos  de 
desenho, de cálculo e 
material didáctico              

A p (parte) de 33202 incluída em 33202 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a instrumentos de 
desenho e de cálculo. A parte do material 
didáctico inclui-se em 36636 da CAE-
Rev.2.1.

36210 Cunhagem de moedas = p36210 Cunhagem de moedas e 
medalhas    

A p (parte) de 36210 incluída em 36210 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a cunhagem de 
moedas. A parte restante inclui-se em 
28752 da CAE-Rev.2.1.

36636 Outras indústrias 
transformadoras diversas, 
n.e.

= p33202 Fabricação de 
instrumentos de desenho, 
de cálculo e material 
didáctico                            

A p (parte) de 33202 incluída em 36636 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a material didáctico. 
A parte restante inclui-se em 33202 da CAE-
Rev.2.1.

36636 Outras indústrias 
transformadoras diversas, 
n.e.

+ 36636 Outras indústrias 
transformadoras, n.e.

37100 Reciclagem de sucata e de 
desperdícios metálicos

= 35113 Desmantelamento naval

37100 Reciclagem de sucata e de 
desperdícios metálicos

+ 37100 Reciclagem de sucata e 
de desperdícios metálicos

40110 Produção de electricidade = 40101 Produção de electricidade Alteração apenas de código.

40120 Transporte de electricidade = p40102 Transporte e distribuição 
de electricidade                 

A p (parte) de 40102 incluída em 40120 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao transporte de 
electricidade. A distribuição inclui-se em  
40130 e a leitura de contadores em 74872 
da CAE-Rev.2.1.

40130 Distribuição e comércio de 
electricidade

= p40102 Transporte e distribuição 
de electricidade                 

A p (parte) de 40102 incluída em 40130 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se à distribuição de 
electricidade. O transporte inclui-se em  
40120 e a leitura de contadores em 74872 
da CAE-Rev.2.1.

40210 Produção de gás = 40201 Produção de gás               Alteração apenas de código.
40220 Distribuição e comércio de 

combustíveis gasosos por 
conduta

= p40202 Distribuição de gás por 
conduta        

A p (parte) de 40202 incluída em 40220 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos a leitura de contadores que se inclui 
em 74872 da CAE-Rev.2.1.
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41000 Captação, tratamento e 
distribuição de água

= p41000 Captação, tratamento e 
distribuição de água          

A p (parte) de 41000 incluída em 41000 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos a leitura de contadores que se inclui 
em 74872 da CAE-Rev.2.1.

51211 Comércio por grosso de 
cereais, sementes, 
leguminosas e oleaginosas

= p51211 Comércio por grosso de 
cereais, sementes, 
leguminosas e 
oleaginosas

A p (parte) de 51211 incluída em 51211 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos o comércio por grosso bolbos de 
túlipas que se inclui em 51220 da CAE-
Rev.2.1.

51220 Comércio por grosso de 
flores e plantas

= p51211 Comércio por grosso de 
cereais, sementes, 
leguminosas e 
oleaginosas 

A p (parte) de 51211 incluída em 51220 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a comércio por 
grosso bolbos de túlipas. A parte restante 
inclui-se em 51211 da CAE-Rev.2.1.

51220 Comércio por grosso de 
flores e plantas

+ 51220 Comércio por grosso de 
flores e plantas

518 Comércio por grosso de 
máquinas e equipamentos

= 516 Comércio por grosso de 
máquinas e 
equipamentos                   

Alteração apenas de código.

51810 Comércio por grosso de 
máquinas- ferramentas

= 51610 Comércio por grosso de 
máquinas- ferramentas     

Alteração apenas de código.

51820 Comércio por grosso de 
máquinas para a indústria 
extractiva, construção e 
engenharia civil

= 51620 Comércio por grosso de 
máquinas para a 
construção                        

Alteração apenas de código e de 
designação.

51830 Comércio por grosso de 
máquinas para a indústria 
têxtil, máquinas de costura e 
de tricotar 

= 51630 Comércio por grosso de 
máquinas para a indústria 
têxtil, máquinas de 
costura e de tricotar          

Alteração apenas de código.

51840 Comércio por grosso de 
computadores, 
equipamentos periféricos e 
programas informáticos

= p51640 Comércio por grosso de 
máquinas e de material 
de escritório                    

A p (parte) de 51640 incluída em 51840 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a computadores e 
equipamentos periféricos e programas 
informáticos. A parte restante inclui-se em 
51850 da CAE-Rev.2.1.

51850 Comércio por grosso de 
outras máquinas e material 
de escritório 

= p51640 Comércio por grosso de 
máquinas e material de 
escritório                        

A p (parte) de 51640 incluída em 51850 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a máquinas e 
material de escritório, menos 
computadores, equipamentos periféricos e 
programas informáticos que se incluem em 
51840 da CAE-Rev.2.1.

51860 Comércio por grosso de 
outros componentes e 
equipamentos electrónicos 

= p51650 Comércio por grosso de 
outras máquinas e 
equipamentos para a 
indústria, comércio e 
navegação       

A p (parte) de 51650 incluída em 51860 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a comércio por 
grosso de componentes e equipamentos 
electrónicos. A parte restante inclui-se em 
51870 da CAE-Rev.2.1.

51870 Comércio por grosso de 
outras máquinas e 
equipamentos para a 
indústria, comércio e 
navegação

= p51650 Comércio por grosso de 
outras máquinas e 
equipamentos para a 
indústria, comércio e 
navegação       

A p (parte) de 51650 incluída em 51870 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos o comércio por grosso de 
componentes e equipamentos electrónicos 
que se incluem  em 51860 da CAE-Rev.2.1.

51880 Comércio por grosso de 
máquinas agrícolas e outros 
equipamentos agrícolas 

= 51660 Comércio por grosso de 
máquinas agrícolas e 
outros equipamentos 
agrícolas                           

Alteração apenas de código.

51900 Comércio por grosso, n.e. = 51700 Comércio por grosso, n.e. Alteração apenas de código.

65120 Outra intermediação 
monetária

= 65121 Instituições Bancárias

65120 Outra intermediação 
monetária

+ 65122 Caixas Económicas

65120 Outra intermediação 
monetária

+ 65123 Caixas de Crédito 
Agrícola Mútuo
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65120 Outra intermediação 
monetária

+ 65124 Outra intermediação 
monetária, n.e.

71400 Aluguer de bens de uso 
pessoal e doméstico, n.e.

= 71400 Aluguer de bens de uso 
pessoal e doméstico, n.e.

71400 Aluguer de bens de uso 
pessoal e doméstico, n.e.

+ p92720 Outras actividades 
recreativas, n.e.   

A p (parte) de 92720 incluída em 71400 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a aluguer de 
embarcações de recreio e cavalos de sela. 
A parte restante inclui-se em 92620, 92720 
e 93050 da CAE-Rev.2.1.

72210 Edição de programas 
informáticos 

= p72200 Consultoria e 
programação informática  

A p (parte) de 72200 incluída em 72210 
refere-se a edição de programas 
informáticos. A parte restante inclui-se em 
72220 da CAE-Rev.2.1.

72220 Outras actividades de 
consultoria em programação 
informática

= p72200 Consultoria e 
programação informática  

A p (parte) de 72200 incluída em 72220 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos a edição de programas informáticos 
que se inclui em 72210 da CAE-Rev.2.1.

74810 Actividades fotográficas = p74810 Actividades fotográficas    A p (parte) de 74810 incluída em 74810 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se todo o âmbito, 
menos os serviços pessoais das  máquinas 
fotográficas accionadas por moedas que se 
incluem em 93050 da CAE-Rev.2.1.

74850 Actividades de secretariado 
e tradução e endereçagem

= p74830 Actividades de 
secretariado, tradução e 
endereçagem                    

A p (parte) de 74830 incluída em 74850 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a actividades de 
secretariado e tradução. A parte restante 
inclui-se em 74860 da CAE-Rev.2.1.

74860 Actividades dos centros de 
chamadas

= p74830 Actividades de 
secretariado, tradução e 
endereçagem                    

A p (parte) de 74830 incluída em 74860 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se às actividades dos 
centros de chamadas. A parte restante 
inclui-se em 74850 da CAE-Rev.2.1.

7487 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às empresas,
n.e.

= 7484 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às 
empresas, n.e.                  

Alteração apenas de código.

74871 Organização de feiras, 
exposições e de outros 
eventos

= 74841 Organização de feiras e 
de exposições 

74871 Organização de feiras, 
exposições e de outros 
eventos

+ p74842 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às 
empresas diversas, n.e.    

A p (parte) de 74842 incluída em 74871 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a organização de 
eventos (excepto feiras e exposições). A 
parte restante inclui-se em 74872 da CAE-
Rev.2.1.

74872 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às empresas 
diversas, n.e.

= p40102 Transporte e distribuição 
de electricidade                 

A p (parte) de 40102 incluída em 74872 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se à leitura de 
contadores. A parte restante inclui-se em 
40120 e 40130 da CAE-Rev.2.1.

74872 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às empresas 
diversas, n.e.

+ p40202 Distribuição de gás por 
conduta        

A p (parte) de 40202 incluída em 74872 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se à leitura de 
contadores. A parte restante inclui-se em 
40220 da CAE-Rev.2.1.

74872 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às empresas 
diversas, n.e.

+ p41000 Captação, tratamento e 
distribuição de água          

A p (parte) de 41000 incluída em 74872 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se à leitura de 
contadores. A parte restante inclui-se em 
41000 da CAE-Rev.2.1.

74872 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às empresas 
diversas, n.e.

+ p74842 Outras actividades de 
serviços prestados 
principalmente às 
empresas diversas, n.e.    

A p (parte) de 74842 incluída em 74872 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o seu âmbito, 
menos a organização de eventos (excepto 
feiras e exposições) que se incluem no 
74871 da CAE-Rev.2.1.

80102 Ensino básico (1º ciclo) = 80102 Ensino básico (1º ciclo)



5

CORRESP.
= igual
+ mais

- menos
Código Designação p parte Código Designação

CAE-Rev.2.1 CAE-Rev.2 Observações

80102 Ensino básico (1º ciclo) + p80422 Outras actividades 
educativas, n.e.   

A p (parte) de 80422 incluída em 80102 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao ensino básico (1º 
ciclo)  por correspondência, via Internet ou 
outros meios de comunicação. A parte 
restante inclui-se em 80422 da CAE-

80211 Ensino básico (2º e 3º 
ciclos)

= 80211 Ensino básico (2º e 3º 
ciclo)

80211 Ensino básico (2º e 3º 
ciclos)

+ p80422 Outras actividades 
educativas, n.e.   

A p (parte) de 80422 incluída em 80211 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao ensino básico (2º 
e 3º ciclos)  por correspondência, via 
Internet ou outros meios de comunicação. A 
parte restante inclui-se em 80422 da CAE-

80212 Ensino secundário geral = 80212 Ensino secundário geral 
80212 Ensino secundário geral + p80422 Outras actividades 

educativas, n.e.   
A p (parte) de 80422 incluída em 80212 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao ensino 
secundário geral por correspondência via 
Internet ou outros meios de comunicação. A 
parte restante inclui-se em 80422 da CAE-

80220 Ensino secundário técnico e 
profissional

= 80220 Ensino secundário 
técnico e profissional 

80220 Ensino secundário técnico e 
profissional

+ p80422 Outras actividades 
educativas, n.e.   

A p (parte) de 80422 incluída em 80220 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao ensino 
secundário técnico-profissional por 
correspondência, via Internet ou outros 
meios de comunicação. A parte restante 
inclui-se em 80422 da CAE-Rev.2.1.

80300 Ensino superior = 80300 Ensino superior
80300 Ensino superior + p80422 Outras actividades 

educativas, n.e.   
A p (parte) de 80422 incluída em 80300 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao ensino superior 
por correspondência, via Internet ou outros 
meios de comunicação. A parte restante 
inclui-se em 80422 da CAE-Rev.2.1.

80422 Outras actividades 
educativas, n.e.

= p80422 Outras actividades 
educativas, n.e.   

A p (parte) de 80422 incluída em 80422 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos o ensino por correspondência, via 
Internet ou outros meios de comunicação 
que se inclui em 80102, 80211, 80212, 
80220 e 80300 da CAE-Rev.2.1.

90010 Recolha e tratamento de 
águas residuais 

= 90001 Recolha e tratamento de 
águas residuais                 

Alteração apenas de código.

90020 Recolha e tratamento de 
outros resíduos

= p90002 Gestão de resíduos e 
limpeza pública em geral  

A p (parte) de 90002 incluída em 90020 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a recolha e 
tratamento de resíduos não incluídos em 
90030 da CAE-Rev.2.1.

90020 Recolha e tratamento de 
outros resíduos

+ p90003 Gestão de outros 
resíduos e actividades 
relacionadas, n.e.            

A p (parte) de 90003 incluída em 90020 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a resíduos 
perigosos. A parte restante inclui-se em 
90030 da CAE-Rev.2.1.

90030 Limpeza pública, 
despoluição e actividades 
similares

= p90002 Gestão de resíduos e 
limpeza pública em geral  

A p (parte) de 90002 incluída em 90030 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a limpeza pública 
em geral. A parte restante inclui-se em 
90020 da CAE-Rev.2.1.

90030 Limpeza pública, 
despoluição e actividades 
similares

+ p90003 Gestão de outros 
resíduos e actividades 
relacionadas, n.e.            

A p (parte) de 90003 incluída em 90030 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a despoluição e 
actividades similares. A parte restante inclui-
se em 90020 da CAE-Rev.2.1.

92112 Actividades técnicas de pós-
produção

= 92112 Actividades técnicas de 
pós-produção



6

CORRESP.
= igual
+ mais

- menos
Código Designação p parte Código Designação

CAE-Rev.2.1 CAE-Rev.2 Observações

92112 Actividades técnicas de pós-
produção

+ p92320 Gestão de salas de 
espectáculo e actividades 
conexas                          

A p (parte) de 92320 incluída em 92112 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se aos estúdios de 
gravação de som. A parte restante inclui-se 
em 92320 da CAE-Rev.2.1.

92320 Gestão de salas de 
espectáculo e actividades 
conexas

= p92320 Gestão de salas de 
espectáculo e actividades 
conexas                          

A p (parte) de 92320 incluída em 92320 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos os estúdios de gravação de som que
se incluem em 92112 da CAE-Rev.2.1.

92620 Outras actividades 
desportivas

= 92620 Outras actividades 
desportivas

92620 Outras actividades 
desportivas

+ p92720 Outras actividades 
recreativas, n.e.   

A p (parte) de 92720 incluída em 92620 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se à pesca desportiva. 
A parte restante inclui-se em 71400, 92720 
e 93050 da CAE-Rev.2.1.

92720 Outras actividades 
recreativas, n.e.

= p92720 Outras actividades 
recreativas, n.e.   

A p (parte) de 92720 incluída em 92720 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a todo o âmbito, 
menos o aluguer  de embarcações de 
recreio e cavalos de sela, a pesca 
recreativa e o treino de animais de 
estimação que se incluem , 
respectivamente, em 71400, 92620 e 93050 
da CAE-Rev.2.1.

93050 Outras actividades de 
serviços, n.e.

= p01420 Actividades de serviços 
relacionados com a 
produção animal, excepto 
serviços de veterinária      

A p (parte) de 01420 incluída em 93050 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se a alojamento e 
tratamento de animais de estimação. A 
parte restante inclui-se em  01420 da CAE-
Rev.2.1.

93050 Outras actividades de 
serviços, n.e.

+ p74810 Actividades fotográficas    A p (parte) de 74810 incluída em 93050 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se aos serviços 
pessoais das máquinas fotográficas 
accionadas por moedas. A parte restante 
inclui-se em 74810 da CAE-Rev.2.1.

93050 Outras actividades de 
serviços, n.e.

+ p92720 Outras actividades 
recreativas, n.e.   

A p (parte) de 92720 incluída em 93050 da 
CAE-Rev.2.1 refere-se ao treino de animais 
de estimação. A parte restante inclui-se em 
71400, 92620 e 92720 da CAE-Rev.2.1.

93050 Outras actividades de 
serviços, n.e.

+ 93050 Outras actividades de 
serviços, n.e.


