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I. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DIVISÕES 01 A 44 E 48 RELATIVAS AOS 
FORNECIMENTOS 
 
O CPV é constituído por um Vocabulário Principal e um Vocabulário Suplementar. O Vocabulário Principal contém 
uma listagem de produtos, obras e serviços habitualmente utilizados no objecto dos contratos. O Vocabulário 
Suplementar foi concebido com vista a ajudar as entidades adjudicantes a descrever a natureza dos contratos de um 
modo completo. 
 
Para descrever o objecto de um anúncio de concurso, os utilizadores devem seleccionar quaisquer códigos existentes no 
Vocabulário Principal do CPV, podendo ainda adicionar códigos do Vocabulário Suplementar para, se necessário, 
apresentar uma informação mais descritiva. As descrições podem ser mais detalhadas através da utilização do 
Vocabulário Suplementar: secções A a M (para produtos), secções P a U (para serviços, sobretudo) e Secções D a F (para 
produtos ou serviços). 
 
Por exemplo, se um utilizador pretender comprar mesas, deverá seleccionar o código "39121200-8 Mesas" do 
Vocabulário Principal, a fim de definir o produto de base. Para apresentar uma informação mais detalhada do produto, o 
utilizador poderá utilizar o Vocabulário Suplementar: 
- A utilização do código "FA02-9 Para utilização em jardins infantis" indica que as mesas se destinam a crianças num 
estabelecimento escolar. 
- A utilização do código "FG19-6 Para campismo" indica que as mesas serão leves e/ou dobráveis para tal uso. 
- Caso as mesas se destinem a um evento especial, mas a entidade adjudicante não pretender a sua compra, então deverá 
seleccionar o código "PA01-7 Locação" para satisfazer tal necessidade. 
- O material de fabrico das mesas (por exemplo, por razões estéticas) pode ser definido através da utilização da Secção A 
do Vocabulário Suplementar. 
 
Nota: As divisões do CPV são baseadas numa estrutura hierárquica. Qualquer código de classificação pode ser 
potencialmente utilizado em anúncios de concursos, mas recomenda-se vivamente a não utilização de códigos no topo da 
estrutura hierárquica, a fim de evitar induzir potenciais fornecedores em erro. 
 
DIVISÃO 03: PRODUTOS DA AGRICULTURA, DA PESCA, DA SILVICULTURA E AFINS 
Esta divisão não inclui: 
- Serviços relacionados com a agricultura, horticultura e caça, incluídos nos grupos 771, 773 e 776 
- Serviços relacionados com zoologia e serviços de criação de animais, incluídos nos grupos 774 e 775 
- Serviços florestais e de exploração florestal, incluídos no grupo 772 
- Serviços relacionados com pesca, incluídos no grupo 777 
- Produtos à base de tabaco, incluídos na classe 1599 
- Maquinaria agrícola, incluída na divisão 16 
 
Grupo 031: Produtos agrícolas e hortofrutícolas 
 
Classe 0311: Cereais, produtos de culturas industriais e da horticultura 
Esta classe não inclui: 
- Produtos à base de tabaco, incluídos na classe 1599 
 
Classe 0312: Produtos hortofrutícolas e de viveiro 
Esta classe inclui qualquer tipo de flores e plantas da indústria hortofrutícola, vivas ou cortadas, transformadas ou 
não transformadas, bem como partes de plantas da indústria hortofrutícola (bolbos, raízes, estacas, etc.) 
Esta classe não inclui: 
- Sementes de flores, classificadas nas sementes na classe 0311 
- Bolbos de flores, classificados nos produtos de viveiros florestais na classe 0345 
- Plantas para ornamentação, da indústria da silvicultura, incluídas na classe 0344 
 
Classe 0313: Culturas destinadas à preparação de bebidas e de especiarias 
Esta classe não inclui: 
- Café, chá, mate ou ervas, preparados ou transformados, incluídos na classe 1586 
- Especiarias e condimentos, preparados ou transformados, incluídos na classe 1587 
 
Classe 0314: Produtos de origem animal e afins 
Esta classe não inclui: 
- Maquinaria agrícola, incluída na divisão 16 
- Mel transformado, classificado no açúcar e produtos afins na classe 1583 
- Ceras de petróleo, incluídas na classe 0922 
- Ceras vegetais, incluídas na classe 1542 
- Preparações odoríferas e ceras, incluídas na classe 3981 
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Grupo 032: Cereais, batatas, produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija 
 
Classe 0321: Cereais e batatas 
Esta classe não inclui: 
- Sementes, incluídas na classe 0311 
- Produtos à base de batata e batata transformada, incluídos no grupo 153 
 
Classe 0322: Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija 
Esta classe não inclui: 
- Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija, preparados ou transformados, incluídos na classe 1533 
 
Grupo 033: Produtos da agricultura, da caça e da pesca 
 
Classe 0331: Peixes, crustáceos e produtos aquáticos 
Esta classe não inclui: 
- Carne de peixe, preparada ou transformada, incluída no grupo 152 
- Preparações de peixe para outros animais, incluídas na classe 1571 
 
Classe 0332: Gado e outros animais, incluindo de pequeno porte 
Esta classe não inclui: 
- Ovos, incluídos na classe 0314 
- Carne, preparada ou transformada, incluída nas classes 1511 e 1513 
- Lacticínios, incluídos no grupo 155 
- Preparações de carne para outros animais, incluídas na classe 1571 
 
Classe 0333: Produtos de animais de criação 
Esta classe não inclui: 
- Leite conservado e lacticínios, incluídos no grupo 155 
- Peles com pêlo e artigos de peles com pêlo, incluídos no grupo 186 
- Lã, couro e peles de animais, transformados, para vestuário, incluídos na classe 1928 
 
Grupo 034: Produtos da silvicultura e da exploração florestal 
 
Classe 0341: Madeira 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo B da Secção A. 
Esta classe não inclui: 
- Pasta de madeira, incluída na classe 0346 
- Lenha, incluída na classe 0911 
- Madeira como material de construção transformado, incluída na classe 4419 (madeira contraplacada, painéis de 
parquet, etc.) 
 
Classe 0342: Gomas 
Esta classe não inclui: 
- Ceras 
 
Classe 0343: Cortiça 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo B da Secção A. 
 
Esta classe não inclui: 
- Rolhas, incluídas na classe 4461 
 
Classe 0344: Produtos da silvicultura 
Esta classe não inclui: 
- Plantas da indústria hortofrutícola, incluídas na classe 0312 
 
Classe 0345: Produtos de viveiros florestais 
Esta classe não inclui: 
- Produtos hortofrutícolas, incluídos na classe 0312 
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DIVISÃO 09: PRODUTOS PETROLÍFEROS, COMBUSTÍVEIS, ELECTRICIDADE E 
OUTRAS FONTES DE ENERGIA 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção K "Atributos residuais para distribuição 
de energia e água" do Vocabulário Suplementar. 
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de edificação, reparação e desmontagem de torres de perfuração, incluídos na categoria 
505315 
- Serviços relacionados com a extracção de petróleo e gás, serviços de liquefacção e regaseificação de 
gás natural para transporte, incluídos na divisão 76 
- Serviços de prospecção de petróleo e gás, incluídos nas categorias 71351 e 71352 
 
Grupo 091: Combustíveis 
 
Classe 0911: Combustíveis sólidos 
Esta classe não inclui: 
- Produtos derivados da hulha, incluídos na classe 0924 
- Combustíveis nucleares, incluídos na classe 0934 
 
Classe 0912: Combustíveis gasosos 
Esta classe não inclui: 
- Gás de petróleo liquefeito (GPL), classificado nos produtos petrolíferos na classe 0913 
- Gases para a propulsão de veículos espaciais, incluídos no grupo 241 
 
Classe 0913: Petróleo e destilados 
Esta classe não inclui: 
- Preparações lubrificantes, incluídas na classe 0921 
- Vaselina, ceras e essências especiais, incluídas na classe 0922 
- Petróleo bruto (crude), incluído na classe 0923 
 
Grupo 092: Petróleo, carvão e produtos petrolíferos 
 
Classe 0921: Preparações lubrificantes 
Esta classe não inclui: 
- Lubrificantes à base de outros produtos, excepto petróleo, incluídos na classe 2495 
 
Classe 0922: Vaselina, ceras e essências especiais 
Esta classe não inclui: 
- Ceras à base de outros produtos, excepto petróleo 
 
Grupo 093: Electricidade, aquecimento, energia solar e nuclear 
 
Classe 0932: Vapor, água quente e produtos afins 
Esta classe não inclui: 
- Equipamento para sistemas de aquecimento, incluídos no grupo 441 
- Equipamento para aquecimento central, incluído na classe 4462 
- Instalação e construção de aparelhos que utilizam vapor e/ou água quente, incluídas na divisão 45 
- Geradores e maquinaria de vapor, incluídos no grupo 421 
- Condutas, incluídas na classe 4416 
 
Classe 0933: Energia solar 
Esta classe não inclui: 
- Instalação e construção de painéis solares, incluídas na classe 4526 
 
Classe 0934: Combustíveis nucleares 
Esta classe não inclui: 
- Minérios de urânio, incluídos na classe 1461 
- Serviços de resíduos radioactivos, incluídos na classe 9052 
 
DIVISÃO 14: EXPLORAÇÃO MINEIRA, METAIS DE BASE E PRODUTOS AFINS 
Esta divisão não inclui: 



 6 

- Serviços de fundição de metais de base ou ligas, a partir de desenhos ou modelos, incluídos na classe 
7999 
- Serviços de revestimento metálico, incluídos na classe 7999 
- Serviços de revestimento não metálico (serviços de tratamento de revestimento plástico, fosfatação, 
esmaltagem, cimento, etc.), incluídos na classe 7999 
- Outros serviços de tratamento de superfícies metálicas, incluídos na classe 7999 
- Serviços de forjamento, estampagem e outros serviços de moldagem de metais, incluídos na classe 
7999 
- Metalurgia dos pós, incluída na classe 7999 
- Equipamento para mineração, incluído no grupo 431 
 
Grupo 142: Areia e argila 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo B da Secção A. 
 
Grupo 143: Minerais químicos e adubos minerais 
 
Classe 1431: Adubos minerais 
Esta classe não inclui: 
- Fertilizantes orgânicos, incluídos na classe 2443 
 
Grupo 144: Sal e cloreto de sódio puro 
Este grupo não inclui: 
- Sal de mesa, incluído na classe 1587 
 
Grupo 145: Produtos relacionados com as indústrias extractivas 
 
Classe 1452: Pedras preciosas e semipreciosas; pedra-pomes; esmeril; abrasivos naturais; outros 
minerais e metais preciosos 
Esta classe não inclui: 
- Pedras preciosas e semipreciosas para joalharia, incluídas na classe 1851 
 
Grupo 146: Minérios e ligas de metal 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo A da Secção A. 
 
Classe 1461: Minérios de metal 
Esta classe não inclui: 
- Produtos metálicos, classificados pelo nome do produto, com o material aditado através da utilização do 
Vocabulário Suplementar 
- Urânio preparado como combustível nuclear, incluído na classe 0934 
 
Classe 1462: Ligas 
Esta classe não inclui: 
- Produtos à base de ligas, classificados pelo nome do produto, com o material aditado através da utilização do 
Vocabulário Suplementar 
 
Grupo 147: Metais de base 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo A da Secção A. 
 
Grupo 148: Produtos minerais não metálicos diversos 
Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo B da Secção A. 
 
Grupo 149: Matérias-primas secundárias de recuperação 
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Esta secção só deve ser utilizada para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário. 
 
DIVISÃO 15: PRODUTOS ALIMENTARES, BEBIDAS, TABACO E PRODUTOS AFINS 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção H "Atributos residuais para alimentos, 
bebidas e refeições" do Vocabulário Suplementar. 
Esta divisão não inclui: 
- Máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco e respectivas peças, incluídas no 
grupo 422 
 
Grupo 151: Produtos de origem animal, carne e produtos à base de carne 
 
Classe 1511: Carne 
Esta classe não inclui: 
- Animais vivos, incluídos no grupo 033 
 
Grupo 152: Preparações e conservas à base de peixe 
Este grupo não inclui: 
- Peixe fresco, incluído na classe 0331 
- Preparações de peixe para outros animais, incluídas na classe 1571 
- Sopas de peixe, incluídas na classe 1589 
 
Grupo 153: Fruta, produtos hortícolas e produtos afins 
 
Classe 1531: Batata e produtos à base de batata 
Esta classe não inclui: 
- Batata não transformada, incluída na classe 0321 
 
Classe 1533: Frutos e produtos hortícolas transformados 
Esta classe não inclui: 
- Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija crus, incluídos na classe 032 
 
Grupo 154: Óleos e gorduras animais e vegetais 
Este grupo não inclui: 
- Óleo de milho, classificado nos produtos à base de amido e fécula na classe 1562 
- Manteiga, gordura ou óleo de cacau, classificados nos produtos à base de cacau na classe 1584 
- Óleos essenciais, incluídos na classe 2492 
 
Grupo 155: Lacticínios 
 
Classe 1551: Leite e natas 
Esta classe não inclui: 
- Leite fresco, incluído na classe 0333 
- Leite chocolatado, incluído na classe 1598 
 
Grupo 156: Produtos da transformação de cereais e leguminosas, amidos e féculas 
 
Classe 1562: Produtos à base de amido e fécula 
Esta classe não inclui: 
- Soluções à base de glucose para uso médico, incluídas na classe 3369 
 
Grupo 158: Produtos alimentares diversos 
 
Classe 1581: Produtos de panificação, produtos frescos de pastelaria e bolos 
Esta classe não inclui: 
- Produtos de panificação torrados, incluídos na classe 1582 
 
Classe 1583: Açúcar e produtos afins 
Esta classe não inclui: 
- Mel natural, incluído na classe 0314 
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Classe 1584: Cacau, chocolate e produtos de confeitaria 
Esta classe não inclui: 
- Grãos de cacau, incluídos na classe 0313 
- Leite chocolatado, incluído na classe 1598 
 
Classe 1585: Massas alimentícias 
Esta classe não inclui: 
- Sêmola, incluída na classe 1562. Nesta classe, entende-se por "Cuscuz" uma refeição completa. 
 
Classe 1586: Café, chá e produtos afins 
Esta classe não inclui: 
- Plantas de chá e mate, incluídos na classe 0313 
 
Classe 1587: Condimentos e temperos 
Esta classe não inclui: 
- Sementes de mostarda, incluídas na classe 0311 
- Culturas de especiarias e especiarias não transformadas, incluídas na classe 0313 
- Sal, excepto sal de mesa, incluído no grupo 144 
 
DIVISÃO 16: MAQUINARIA AGRÍCOLA 
 
Grupo 166: Máquinas especializadas para a agricultura ou a silvicultura 
Este grupo não inclui: 
- Secadores para produtos agrícolas, classificados nas máquinas para a transformação de alimentos na classe 4221 
 
Grupo 167: Tractores 
Este grupo não inclui: 
- Peças e acessórios para veículos agrícolas, incluídos no grupo 343 
 
Grupo 168: Peças para máquinas para agricultura e silvicultura 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de máquinas para agricultura e silvicultura, incluídos nas classes 
5053 e 5152 
 
DIVISÃO 18: VESTUÁRIO, CALÇADO, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, ACESSÓRIOS 
 
Grupo 181: Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios 
Este grupo não inclui: 
- Uniformes militares e para a polícia, incluídos na classe 3581 
- Vestuário e acessórios de protecção, incluídos na classe 3511 e 3581 
 
Grupo 182: Vestuário exterior 
Este grupo não inclui: 
- Artigos de peles com pêlo, incluídos no grupo 186 
- Uniformes militares e para a polícia, incluídos na classe 3581 
- Vestuário e acessórios de protecção, incluídos na classe 3511 e 3581 
 
Grupo 183: Peças de vestuário 
 
Classe 1831: Roupa interior 
Esta classe não inclui: 
- Soutiens e artigos similares, incluídos na classe 1832 
 
Grupo 184: Vestuário e acessórios especiais 
 
Classe 1841: Vestuário especial 
Esta classe não inclui: 
- Vestuário profissional, incluído no grupo 181 
- Uniformes militares e para a polícia, incluídos na classe 3581 
- Vestuário e acessórios de protecção, incluídos na classe 3511 e 3581 
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Classe 1842: Acessórios de vestuário 
Esta classe não inclui: 
- Acessórios para vestuário de trabalho, incluídos na classe 1814 
- Acessórios de chapelaria, incluídos na classe 1844 
 
Classe 1844: Chapéus e artigos para cobrir a cabeça 
Esta classe não inclui: 
- Chapelaria militar, incluída na classe 3581 
 
Grupo 185: Artigos de joalharia e relojoaria e afins 
 
Classe 1851: Joalharia e artigos afins 
Esta classe não inclui: 
- Pedras e metais preciosos e semipreciosos em bruto, incluídos na classe 1452 
 
Classe 1852: Artigos pessoais de horometria 
Esta classe não inclui: 
- Relógios, excepto de pulso ou de bolso, incluídos na classe 3925 
 
Classe 1853: Prendas e brindes 
Esta classe não inclui: 
- Medalhas, incluídas na classe 1851 
 
Grupo 186: Peles com pêlo e artigos de peles com pêlo 
Este grupo não inclui couro e peles, incluídos na divisão 19 
 
Grupo 188: Calçado 
Este grupo não inclui: 
- Calçado ortopédico, incluído na classe 3314 
 
DIVISÃO 19: MATERIAIS TÊXTEIS, DE COURO, DE PLÁSTICO E DE BORRACHA 
Esta divisão não inclui: 
- Matérias-primas vegetais usadas na produção de têxteis, incluídas na classe 0311 
- Vestuário, incluído na divisão 18, vestuário de protecção, incluído na classe 3511, vestuário médico, 
incluído na classe 3319 ou vestuário de desporto, não classificado na divisão 18 mas incluído no grupo 
374 
- Serviços de acabamento de têxteis, tais como tingimento de fibras, fios e tecidos, serviços de 
estampagem de tecidos e outros serviços de acabamento de têxteis, incluídos na classe 9839 
- Serviços de reparação de vestuário e têxteis, incluídos na classe 5083 
- Serviços de reparação e manutenção de equipamento para campismo, incluídos na classe 5088 
- Serviços de fabrico de peças de plástico, incluídos na classe 7999 
 
Grupo 191: Couro 
Este grupo não inclui: 
- Peles de animais, incluídas na classe 1928 
- Artigos em couro, referenciados pelo nome do produto 
 
Grupo 192: Tecidos têxteis e artigos afins 
Este grupo não inclui: 
- Lã de animais em bruto, incluída na classe 0333 
- Fios e linhas têxteis, incluídos no grupo 194 
- Trama de enchimento de matérias têxteis, fios e tecidos para usos técnicos, incluídos na classe 3956 
 
Grupo 194: Fios e linhas têxteis 
Este grupo não inclui: 
- Tecidos têxteis, incluídos no grupo 192 
- Trama de enchimento de matérias têxteis, fios e tecidos para usos técnicos, incluídos na classe 3956 
 
Grupo 195: Materiais de plástico e de borracha 
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Classe 1951: Artigos de borracha 
Esta classe não inclui: 
- Borracha natural, incluída na classe 0311 
- Artigos de borracha, referenciados pelo nome do produto 
 
Classe 1952: Produtos de plástico 
Esta classe não inclui: 
- Matérias plásticas em formas primárias, incluídas no grupo 245 
- Produtos à base de resina, incluídos na classe 2432 
 
Grupo 197: Borracha sintética e fibras sintéticas 
Este grupo não inclui: 
- Fios ou linhas sintéticas, incluídos na classe 1944 
 
DIVISÃO 22: MATERIAL IMPRESSO E AFINS 
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de impressão, incluídos na classe 7981 
- Serviços de encadernação e de acabamento, incluídos na classe 7997 
- Serviços de composição e de elaboração de chapas de impressão, incluídos na classe 7982 
- Serviços de reprodução de software, incluídos na classe 7226 
- Serviços de reprodução de gravações de vídeo e som, incluídos na classe 7999 
 
Grupo 221: Livros, brochuras e folhetos impressos 
Este grupo não inclui: 
- Jornais, revistas especializadas, publicações periódicas e revistas, incluída no grupo 222 
 
Grupo 224: Selos, cheques, notas de banco, certificados de acções, suportes de publicidade 
comercial, catálogos e manuais 
Este grupo não inclui: 
- Equipamento para estações de correio, incluído na classe 3013 
- Livros de selos e álbuns de filatelia, incluídos na classe 2284 
- Papel para a produção dos documentos atrás referidos, incluídos na classe 3019 
 
Grupo 225: Chapas, cilindros e outros meios utilizados na impressão 
Este grupo não inclui: 
- Máquinas para impressão por offset do tipo utilizado em escritório, incluídas na classe 3012 
- Máquinas para impressão, incluídas na classe 4299 
 
Grupo 226: Tinta 
Este grupo não inclui: 
- Tinta para uso em escritórios (almofadas de tinta, cartuchos de tinta, etc.), incluída na classe 3019 
 
Grupo 228: Livros de registo e de contabilidade, capas, formulários e outros artigos de papelaria 
impressos, de papel ou cartão 
 
Classe 2281: Livros de registo, de papel ou cartão 
Esta classe não inclui: 
- Livros impressos, incluídos na classe 2211 
 
DIVISÃO 24: PRODUTOS QUÍMICOS 
 
Grupo 242: Corantes e pigmentos 
 
Classe 2422: Extractos tanantes e tintórios, taninos e matérias corantes 
Esta classe não inclui: 
- Derivados de produtos vegetais para tinturaria, incluídos na classe 2432 
 
Grupo 244: Fertilizantes e compostos azotados 
Este grupo não inclui adubos minerais, incluídos na classe 1431 
 
Grupo 246: Explosivos 
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Classe 2461: Explosivos preparados 
Esta classe não inclui armas e munições, incluídas no grupo 353 
 
Grupo 249: Produtos químicos variados e de alta qualidade 
 
Classe 2495: Produtos químicos para fins específicos 
Esta classe não inclui: 
- Substâncias químicas de base, incluídas no grupo 243 
- Corantes e pigmentos, incluídos no grupo 242 
- Explosivos, incluídos no grupo 246 
- Colas, incluídas na classe 2491 
- Substâncias químicas para fotografia, incluídas na classe 2493 
 
Classe 2496: Produtos químicos diversos 
Esta classe não inclui: 
- Substâncias químicas de base, incluídas no grupo 243 
- Corantes e pigmentos, incluídos no grupo 242 
- Explosivos, incluídos no grupo 246 
- Colas, incluídas na classe 2491 
- Substâncias químicas para fotografia, incluídas na classe 2493 
 
DIVISÃO 30: MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE 
INFORMÁTICA, EXCEPTO MOBILIÁRIO E PACOTES DE PROGRAMAS (SOFTWARE) 
Esta divisão só deve ser utilizada para material de hardware. Para fornecer uma descrição mais 
detalhada, utilizar a Secção J "Atributos residuais para computação, tecnologias da informação ou 
comunicação" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 301: Máquinas, equipamento e material de escritório, excepto computadores, impressoras 
e mobiliário 
 
Classe 3012: Equipamento para fotocópia e impressão em offset 
Esta classe não inclui: 
- Consumíveis para aparelhos de fotocópia e termocópia, excepto cartuchos de tinta (toner), incluídos nas classes 
2261 e 3019 
- Equipamento para a indústria da impressão e para serviços de impressão, incluído no grupo 225 
 
Classe 3013: Equipamento para estações de correios 
Esta classe não inclui: 
- Selos, incluídos no grupo 224 
 
Classe 3014: Máquinas de calcular e de contabilidade 
Esta classe não inclui: 
- Fitas e tambores para calculadoras, incluídos na classe 3019 
 
Classe 3015: Máquinas de escrever 
Esta classe não inclui: 
- Fitas para máquinas de escrever, incluídas na classe 3019 
 
Classe 3016: Cartões magnéticos 
Esta classe não inclui outros cartões pessoais, magnéticos ou de outro tipo, que podem ser identificados pelo nome 
do produto no CPV e combinados com o código suplementar "CA16-8 Magnético", tais como cartões de 
identificação, incluídos na classe 3512. 
 
Classe 3017: Máquinas de etiquetagem 
Esta classe não inclui: 
- Chapas para marcação e identificação e etiquetas, incluídas nas classes 3019, 3512 e 3956 
 
Grupo 302: Equipamento e material informático 
Este grupo não inclui: 
- Máquinas de escritório, excepto computadores, incluídas no grupo 301 
 
Classe 3021: Máquinas de processamento de dados (hardware) 
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Esta classe não inclui: 
- Unidades de entrada e de saída, incluídas na classe 3023 
 
DIVISÃO 31: MAQUINARIA, APARELHAGEM, EQUIPAMENTO E CONSUMÍVEIS 
ELÉCTRICOS; ILUMINAÇÃO 
 
Grupo 311: Motores, geradores e transformadores eléctricos 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e rebobinagem de motores, geradores e transformadores eléctricos, incluídos 
nas classes 5053 e 5111 
 
Grupo 312: Aparelhos de controlo e distribuição de electricidade 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de instalação de aparelhos de controlo e distribuição de electricidade, incluídos na classe 5111 
- Instalação de cabos e acessórios eléctricos relacionados com a construção, incluída na classe 4531 
 
Grupo 313: Fios e cabos isolados 
 
Classe 3131: Linhas de alimentação 
Esta classe não inclui: 
- Linhas de alimentação, para outros fins não eléctricos, incluídas nas classes 4411, 4413 e 4416 
 
Classe 3134: Acessórios para cabos, isolados 
Esta classe não inclui: 
- Juntas isoladoras para condutas, incluídas na classe 4416 
 
Grupo 315: Equipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas 
 
Classe 3151: Lâmpadas eléctricas de incandescência 
Esta classe não inclui: 
- Candeeiros e acessórios e peças para iluminação, incluídos nas classes 3152 e 3153 
 
Classe 3152: Candeeiros e acessórios para iluminação 
Esta classe não inclui: 
- Lâmpadas eléctricas de incandescência, incluídas na classe 3151 
- Peças para candeeiros e equipamento para iluminação, incluídos na classe 3153 
 
Grupo 316: Equipamento e aparelhos eléctricos 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação e manutenção de equipamento e aparelhos eléctricos, classificados no código 50532000 
- Serviços de instalação de equipamento e aparelhos eléctricos, incluídos no grupo 511 
- Serviços de instalação de equipamento de iluminação ou sinalização em estradas, vias férreas, etc., incluídos na 
classe 4531 
 
Classe 3161: Equipamento eléctrico para motores e veículos 
Esta classe não inclui: 
- Fios, incluídos nos grupos 313 e 443 
 
Classe 3162: Aparelhos de sinalização acústica ou visual 
Esta classe não inclui: 
- Luzes de sinalização, incluídas na classe 3151 
- Semáforos, incluídos na classe 3499 
- Equipamento de controlo do tráfego ferroviário, incluído na classe 3463 
- Sinais de polícia, incluídos na classe 3526 
 
Grupo 317: Material electrónico, electromecânico e electrotécnico 
 
Classe 3171: Equipamento electrónico 
Esta classe não inclui: 
- Máquinas e aparelhos electrónicos de escritório, incluídos no grupo 301 
- Equipamento electrónico para uso exclusivamente médico, incluído na divisão 33 
- Equipamento electrónico para uso exclusivamente militar, policial e relacionado com segurança, incluído na 
divisão 35 
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DIVISÃO 32: EQUIPAMENTO DE RÁDIO, TELEVISÃO, COMUNICAÇÃO, 
TELECOMUNICAÇÕES E AFINS 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção J "Atributos residuais para computação, 
tecnologias da informação ou comunicação" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 322: Aparelhos emissores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão e televisão 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de aparelhos emissores para radiotelefonia, radiotelegrafia, 
radiodifusão e radiotelevisão, incluídos nas classes 5033, 5034, 5132 e 5133 
 
Grupo 323: Aparelhos receptores de rádio e televisão e aparelhos para gravação ou reprodução 
de som e imagem 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de aparelhos receptores de rádio e televisão e aparelhos para 
gravação ou reprodução de som e imagem, incluídos nas classes 5033, 5034 e 5131 
 
Classe 3232: Equipamento audiovisual e de televisão 
Esta classe não inclui: 
- Tubos catódicos, incluídos na classe 3167 
- Tubos catódicos para receptores de televisão, incluídos na classe 3171 
 
Grupo 324: Redes 
 
Classe 3242: Equipamento de rede 
Esta classe não inclui: 
- Interfaces de rede, incluídas na classe 3023 
- Servidores de rede, incluídos na classe 4882 
 
Grupo 325: Equipamento e material para telecomunicações 
 
Classe 3254: Quadros de comutação 
Esta classe não inclui: 
- Quadros eléctricos e quadros de comutação, excepto para telecomunicações, incluídos na classe 3121 
 
Classe 3255: Equipamento telefónico 
Esta classe não inclui: 
- Telefones móveis, incluídos na classe 3225 
 
Classe 3256: Material de fibra óptica 
Esta classe não inclui: 
- Aparelhos de fibra óptica, incluídos na classe 3862 
 
Classe 3257: Equipamento para comunicações 
Esta classe não inclui: 
- Redes de comunicação, incluída na classe 3241 
- Satélites de comunicação, incluídos na classe 3563 
 
DIVISÃO 33: EQUIPAMENTO MÉDICO, MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA 
CUIDADOS PESSOAIS 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção L "Atributos residuais médicos e 
laboratoriais" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 331: Equipamento médico 
 
Classe 3311: Equipamento de imagiologia para uso médico, dentário e veterinário 
Esta classe não inclui: 
- Material, reveladores e fixadores de raios X, incluídos na classe 2493 
- Aparelhos de ultra-sons, incluídos na classe 3312 
- Serviços de instalação de equipamento de formação de imagens, incluídos na classe 5141 
- Serviços de fotografia de raios X, incluídos na classe 7996 
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- Serviços de imagiologia médica, incluídos na classe 8515 
 
Classe 3312: Sistemas de registo e dispositivos de exploração 
Esta classe não inclui: 
- Sistema de diagnóstico radiológico, incluído na classe 3311 
 
Classe 3313: Instrumentos e dispositivos dentários e de subespecialidade 
Esta classe não inclui: 
- Cera para dentistas, incluída na classe 2495 
- Radiografia dentária, incluída na classe 3311 
- Produtos de odontologia, incluídos na classe 3314 
- Postos de trabalho odontológicos, incluídos na classe 3319 
- Artigos e preparações para higiene oral ou dentária, incluídos na classe 3371 
- Serviços de medicina dentária e serviços conexos, incluídos na classe 8513 
 
Classe 3314: Material médico de consumo 
Esta classe inclui: 
- Material médico não químico descartável e produtos hematológicos 
Esta classe não inclui: 
- Gases médicos, incluídos na classe 2411 
- Aparelhos e instrumentos para transfusão, incluídos na classe 3319 
- Artigos de papel para uso hospitalar, incluídos na classe 3319 
 
Classe 3315: Dispositivos de radioterapia, mecanoterapia, electroterapia e fisioterapia 
Esta classe não inclui: 
- Gases médicos, incluídos na classe 2411 
 
Classe 3316: Técnicas cirúrgicas 
Esta classe não inclui: 
- Tendas de oxigénio, incluídas na classe 3315 
- Material médico de consumo para os aparelhos e instrumentos atrás referidos, incluído na classe 3314 
- Dispositivos e aparelhos utilizados em cirurgia, tais como próteses, incluídos na classe 3318 
 
Classe 3318: Apoio funcional 
Esta classe não inclui: 
- Sistemas de monitorização dos doentes, incluídos na classe 3319 
 
Grupo 336: Produtos farmacêuticos 
 
Classe 3362: Medicamentos para o sangue, para os órgãos hematopoiéticos e para o aparelho 
cardiovascular 
Esta classe não inclui: 
- Soluções para diálise, incluídas na classe 3369 
 
Grupo 337: Produtos para cuidados pessoais 
 
Classe 3371: Perfumes, produtos de toucador e preservativos 
Esta classe não inclui: 
- Estojos de pedicura, incluídos na classe 3372 
 
Classe 3372: Lâminas e estojos para manicura ou pedicura 
Esta classe não inclui: 
- Produtos e loções para o cuidado dos pés, incluídos na classe 3371 
- Produtos para o cuidado das unhas, incluídos na classe 3374 
 
Classe 3373: Produtos para o cuidado dos olhos e lentes de correcção 
Esta classe não inclui: 
- Instrumentos ópticos e de astronomia, incluídos na classe 3863 
 
Classe 3374: Produtos para o cuidado das mãos e das unhas 
Esta classe não inclui: 
- Estojos de manicura e pedicura, incluídos na classe 3372 
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Grupo 339: Equipamento e material post mortem e mortuário 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de instalação, reparação e manutenção de equipamento e aparelhos médicos e cirúrgicos, incluídos no 
grupo 514 e na classe 5042 
- Equipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos), incluído na divisão 38 
- Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios, incluídos no grupo 181 
 
DIVISÃO 34: EQUIPAMENTO E PRODUTOS AUXILIARES DE TRANSPORTE 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção M "Atributos residuais para transportes" 
do Vocabulário Suplementar. 
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e demolição de veículos automóveis, incluídos no grupo 501 
- Serviços de reparação, manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves, vias férreas, 
estradas e marinha, incluídos na classe 502 
 
Grupo 341: Veículos a motor 
Este grupo não inclui: 
- Veículos militares, incluídos no grupo 354 
 
Classe 3414: Veículos a motor pesados 
Esta classe não inclui: 
- Gruas montadas em veículos, incluídas na classe 4241 
 
Classe 3415: Simuladores 
Esta classe não inclui: 
- Simuladores de voo, incluídos na classe 3474 
- Simuladores de pontes de comando de navios, incluídos na classe 3493 
- Simuladores de combate, incluídos na classe 3574 
 
Grupo 343: Peças e acessórios para veículos e seus motores 
 
Classe 3431: Motores e peças para motores 
Esta classe não inclui: 
- Equipamento eléctrico para motores e veículos, incluído na classe 3161 
 
Classe 3432: Peças sobresselentes mecânicas, excepto motores e peças para motores 
Esta classe não inclui: 
- Velocímetros para veículos, incluídos na classe 3856 
 
Classe 3435: Pneus para utilização intensiva e não-intensiva 
Esta classe não inclui: 
- Pneus para motociclos, incluídos na classe 3441 
- Pneus para bicicletas, incluídos na classe 3443 
- Pneus para aeronaves, incluídos na classe 3473 
 
Grupo 345: Navios e barcos 
Este grupo não inclui: 
- Navios de guerra, incluídos no grupo 355 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com equipamento marinho e outro, 
incluídos na classe 5024 
 
Grupo 346: Locomotivas e material circulante para vias férreas e respectivas peças 
Este grupo não inclui: 
- Veículos de lagartas, incluídos no grupo 435 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com vias férreas e outro equipamento, 
incluídos na classe 5022 
 
Grupo 347: Aeronaves e veículos espaciais 
Este grupo não inclui: 
- Aeronaves e naves espaciais militares, incluídas nas classes 3561 e 3563 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves e outro equipamento, 
incluídos na classe 5021 
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Grupo 349: Equipamento e peças sobressalentes diversas para transportes 
 
Classe 3492: Equipamento rodoviário 
Esta classe não inclui: 
- Semáforos e equipamento de iluminação, incluídos na classe 3499 
 
DIVISÃO 35: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA, COMBATE A INCÊNDIOS, POLÍCIA E 
DEFESA 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção F "Utilização designada" do Vocabulário 
Suplementar. 
 
Grupo 358: Equipamento individual e de apoio  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de armas e sistemas de armas, incluídos na classe 5084 
- Serviços de eliminação de armas e munições, incluídos na classe 9052  
- Vestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios, incluídos no grupo 181 
 
Classe 3581: Equipamento individual 
Esta classe não inclui: 
- Pára-quedas, incluídos na classe 3952 
 
DIVISÃO 37: INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE DESPORTO, JOGOS, 
BRINQUEDOS, MATERIAL PARA ARTESANATO E ACTIVIDADES ARTÍSTICAS E 
ACESSÓRIOS 
 
Grupo 374: Equipamento e artigos de desporto 
Neste grupo, os desportos estão classificados pelo nome da bola de jogo 
 
Classe 3741: Equipamento para desportos ao ar livre 
Esta classe não inclui: 
- Pára-quedas, incluídos na classe 3952 
 
Grupo 378: Material para actividades artísticas e artesanato 
 
Classe 3782: Material para actividades artísticas 
Esta classe não inclui: 
- Papel não específico para actividades artísticas e artesanato, papel para fotocopiadoras, etc., incluídos nas 
divisões 22 ou 30 
 
DIVISÃO 38: EQUIPAMENTO LABORATORIAL, ÓPTICO E DE PRECISÃO (EXC. 
ÓCULOS) 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção L "Atributos residuais médicos e 
laboratoriais" do Vocabulário Suplementar.  
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de instrumentos e aparelhos para medição, controlo, 
ensaio, navegação e outros fins, serviços de reparação, manutenção e instalação de equipamento de 
contabilização do tempo, serviços de manutenção e reparação de equipamento óptico, incluídos na 
classe 5041 e nos grupos 508 e 512 
 
Grupo 383: Instrumentos de medição  
Este grupo não inclui: 
- Aparelhos e básculas para pesar, excepto balanças de precisão, incluídos na classe 4292 
- Instrumentos de medição para navegação, incluídos no grupo 381 
- Instrumentos de medição para geologia e geofísica, incluídos no grupo 382 
- Instrumentos para controlo de propriedades físicas, incluídos no grupo 384 
 
Grupo 385: Aparelhos de controlo e ensaio 
 
Classe 3851: Microscópios  
Esta classe não inclui: 
- Microscópios ópticos, incluídos na classe 3863 
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Classe 3852: Scanners  
Esta classe não inclui: 
- Scanners para computadores, incluídos na classe 3021 
- Scanners para uso médico, tais como scanners de ultra-sons, scanners de ressonância magnética ou aparelhos 
para tomografia, incluídos na classe 3311 
- Dosímetros de radiações, incluídos na classe 3834 
- Sistemas de dosimetria, incluídos na classe 3854 
 
Classe 3854: Máquinas e aparelhos para ensaios e medição  
Esta classe não inclui: 
- Dispositivos para ensaio de temperatura e humidade, incluídos na classe 3893 
- Velocímetros para veículos, incluídos na classe 3856 
- Aparelhos electrónicos de detecção, incluídos na classe 3164 
- Instrumentos para controlo de propriedades físicas, incluídos no grupo 384 
- Outros instrumentos de avaliação ou ensaio, não listados aqui, incluídos no grupo 389 
 
Classe 3855: Contadores  
Esta classe não inclui: 
- Instrumentos para controlo de propriedades físicas, incluídos no grupo 384 
 
Classe 3857: Instrumentos e aparelhos para regulação e controlo  
Esta classe não inclui: 
- Velocímetros para veículos, incluídos na classe 3856 
 
Classe 3858: Equipamento radiológico não médico  
Esta classe não inclui: 
- Dispositivos médicos de raios X, incluídos nas classes 3311 (para uso geral) e 3318 (para cirurgia cardíaca) 
- Microanalisadores de raios X, incluídos na classe 3894 
 
Grupo 386: Instrumentos ópticos 
 
Classe 3863: Instrumentos ópticos e de astronomia  
Esta classe não inclui: 
- Lasers médicos, incluídos nas classes 3316 (para uso cirúrgico) e 3312 (para usos não-cirúrgicos) 
- Máquinas-ferramentas operadas por laser, incluídas na classe 4261 
 
Classe 3865: Equipamento para fotografia  
Esta classe não inclui: 
- Câmaras Web, incluídas na classe 3023 
- Câmaras de segurança, incluídas na classe 3512 
- Câmaras de televisão de circuito fechado, incluídas na classe 3223 
- Papel e substâncias químicas para fotografia, incluídos nas classes 2299 e 2493 
- Películas, incluídas na classe 3235 
 
Grupo 387: Registadores e gravadores de tempo, parquímetros  
Este grupo não inclui: 
- Equipamento para horários de trabalho flexíveis, sistemas de relógio de ponto e sistemas de controlo do tempo ou 
registadores do tempo de trabalho, incluídos na classe 3512 
 
Grupo 388: Equipamento de controlo de processos industriais e equipamento de telecomando  
Este grupo não inclui: 
- Dispositivos de sirene de controlo remoto, incluídos na classe 3882 
- Unidades de controlo remoto digitais, incluídas na classe 4296 
 
Grupo 389: Instrumentos diversos de avaliação ou ensaio 
 
Classe 3894: Instrumentos de avaliação nuclear  
Esta classe não inclui: 
- Contadores Geiger, aparelhos para controlo da contaminação e monitores de radiação, incluídos na classe 3834 
 
DIVISÃO 39: MOBILIÁRIO (INCL. DE ESCRITÓRIO), ACESSÓRIOS, APARELHOS 
DOMÉSTICOS (EXCL. ILUMINAÇÃO) E PRODUTOS DE LIMPEZA  
Esta divisão não inclui: 
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- Equipamento para iluminação, incluído no grupo 315 
 
Grupo 391: Mobiliário 
 
Classe 3911: Assentos, cadeiras e produtos afins e peças associadas  
Esta classe não inclui: 
- Assentos para veículos, incluídos no grupo 343 
 
Classe 3912: Mesas, aparadores, secretárias e estantes  
Esta classe não inclui: 
- Mesas médicas e outras mesas para uso hospitalar ou paramédico, incluídas nas classes 3319 e 3393 
- Mesas para jogos de mesa, incluídas na classe 3746 
 
Grupo 392: Fornecimentos 
 
Classe 3922: Equipamento de cozinha, artigos domésticos e refeições fornecidas (catering)  
Esta classe não inclui: 
- Equipamento para fornecimento de refeições (catering) (incluindo equipamento para cantina e cozinha 
industrial), incluído na classe 3931 
- Produtos alimentares, incluídos nas divisões 03 e 15 
 
Categoria 39254: Horometria  
Esta categoria não inclui: 
- Artigos pessoais de horometria, incluídos na classe 1852 
 
Grupo 393: Equipamento diverso 
 
Classe 3931: Equipamento para fornecimento de refeições (catering)  
Esta classe não inclui: 
- Material para fornecimento de refeições (catering), incluído na classe 3922 
 
Grupo 398: Produtos de limpeza e polimento 
 
Classe 3981: Preparações odoríferas e ceras  
Esta classe não inclui: 
- Plantas utilizadas em perfumaria, incluídas na classe 0311 
- Perfumes, incluídos na classe 3371 
 
DIVISÃO 41: ÁGUA CAPTADA E TRATADA 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção K "Atributos residuais para distribuição 
de energia e água" do Vocabulário Suplementar. 
Esta divisão não inclui:  
- Serviços de distribuição de água e serviços conexos, incluídos no grupo 651  
- Águas minerais ou água sob forma sólida, incluídas na classe 1598 
- Água destilada, incluída na classe 2431 
 
DIVISÃO 42: MÁQUINAS INDUSTRIAIS 
 
Grupo 421: Máquinas para a produção e utilização de energia mecânica  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de instalação de geradores de vapor, turbinas, compressores e queimadores, incluídos na classe 5113 
- Serviços de instalação, reparação e manutenção de compressores, incluídos nas classes 5053 e 5113 
- Serviços de reparação e manutenção de torneiras e válvulas, incluídos na classe 5051 
- Serviços de instalação de geradores de vapor, incluídos na classe 5113 
 
 
Classe 4211: Turbinas e motores  
Esta classe não inclui: 
- Motores de tracção, incluídos na classe 1673 
- Motores eléctricos, incluídos na classe 3111 
- Alternadores, incluídos na classe 3113 
- Turbinas eólicas e geradores de turbina, incluídos na classe 3112 
- Motores hidráulicos e pneumáticos, incluídos na classe 4212 
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Classe 4215: Reactores nucleares e respectivas peças  
Esta classe não inclui: 
- Combustíveis nucleares, incluídos na classe 0934 
- Sistema de protecção de reactores nucleares e equipamento de protecção e segurança nuclear, incluídos na classe 
3511 
 
Grupo 422: Máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco e respectivas peças 
Este grupo não inclui: 
- Equipamento para fornecimento de refeições (catering), incluído na classe 3931 
- Equipamento de cozinha, artigos domésticos e refeições fornecidas (catering), incluídos na classe 3922 
 
Grupo 423: Fornos, fornalhas e incineradores industriais ou de laboratório  
Este grupo não inclui: 
- Instalação de fornos, incluída na classe 4526 
- Serviços de instalação de fornos e queimadores para alimentar fornalhas, incluídos na classe 5113 
- Serviços de limpeza de fornos, incluídos na classe 9091 
 
Grupo 424: Equipamento de elevação e de movimentação e suas partes  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de manutenção de elevadores, incluídos na classe 5075 
- Serviços de instalação de equipamento de elevação e movimentação, excepto elevadores e escadas rolantes, 
incluídos na classe 5151  
- Serviços de instalação de elevadores e escadas rolantes, incluídos na classe 4531 
 
Classe 4241: Equipamento de elevação e de movimentação  
Esta classe não inclui: 
- Equipamento elevatório para o sector dos cuidados de saúde, incluído na classe 3319 
- Dispositivos para elevação ou transferência de cadáveres, incluídos na classe 3394 
 
Grupo 425: Equipamento de refrigeração e ventilação  
Este grupo não inclui: 
- Instalação de equipamento de arrefecimento e de ventilação, incluída na classe 4533 
 
Classe 4251: Permutadores de calor, equipamento de ar condicionado e de refrigeração, aparelhos de filtragem  
Esta classe não inclui: 
- Aquecimento (vapor, água quente, etc.), incluído no grupo 093 
- Frigoríficos para morgues, incluídos na classe 3394 
- Barcos frigoríficos, incluídos na classe 3451 
- Aparelhos de ar condicionado, aquecedores de água e aquecimento central para edifícios e equipamento para 
aquecimento, frigoríficos e congeladores (para uso doméstico e industrial), incluídos na classe 3971 
- Aquecedores de ar, aquecedores a gás e frigoríficos a gás, incluídos na classe 3972 
- Máquinas para tratamento térmico de materiais, circuladores de refrigeração e de refrigeração/aquecimento, 
incluídos na classe 4294 
- Compressores para equipamento frigorífico, incluídos na classe 4212 
- Materiais para aquecimento, incluídos na classe 4411 
- Condutas de aquecimento, incluídas na classe 4416 
- Caldeiras, radiadores e respectivas peças para aquecimento central, incluídos na classe 4462 
 
Grupo 426: Máquinas-ferramentas  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de máquinas-ferramentas, incluídos na classe 5153 
 
Grupo 427: Máquinas para as indústrias têxtil, do vestuário e do couro  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de instalação de máquinas para produção de têxteis, vestuário e artigos em couro e de máquinas para 
produção de têxteis, incluídos na classe 5154 
- Serviços de lavagem e de limpeza a seco, incluídos na classe 9831 
 
Grupo 428: Máquinas de fabricar papel e cartão  
Este grupo não inclui: 
- Máquinas de fabricar papel, máquinas para impressão e encadernação e secadores para madeira, pasta de papel, 
papel ou cartão e respectivas peças, incluídos na classe 4299 
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- Serviços de instalação de máquinas para produção de papel e cartão, incluídos na classe 5154 
 
Grupo 429: Maquinaria diversa genérica ou de finalidade específica  
Este grupo não inclui:  
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de outras máquinas de uso geral, incluídos nas classes 5053 e 
5151 
- Serviços de reparação, manutenção e instalação de máquinas para usos especiais, incluídos nas classes 5053 e 
5154 
- Serviços gerais de engenharia mecânica, incluídos na classe 7133 
 
DIVISÃO 43: MAQUINARIA PARA EXTRACÇÃO MINEIRA E PEDREIRAS, 
EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇÃO 
 
Grupo 431: Equipamento para mineração  
Este grupo não inclui: 
- Aparelhos para empurrar vagonetas de minas, incluídos na classe 4241 
- Construção de oleodutos e gasodutos, incluída na classe 4523 
- Construção relacionada com centrais eléctricas e as indústrias extractiva e transformadora e construção 
relacionada com a indústria do petróleo e do gás (refinaria de petróleo, terminal petrolífero), incluídas na classe 
4525 
- Serviços relacionados com as indústrias do gás e do petróleo, incluídos na divisão 76 
 
Grupo 433: Maquinaria e equipamento de construção  
Este grupo não inclui: 
- Construção com a utilização desta maquinaria, incluída na divisão 45 
- Produtos e materiais para esta maquinaria, incluídos na divisão 44 
 
Grupo 434: Máquinas para transformação de minérios e máquinas de moldes para fundição  
Este grupo não inclui: 
- Construção com a utilização destas máquinas, incluída na divisão 45 
- Produtos e materiais para estas máquinas, incluídos na divisão 44 
 
Grupo 436: Peças para máquinas para as indústrias extractivas e da construção  
Este grupo não inclui: 
- Máquinas para as indústrias de extracção de produtos energéticos, de extracção de pedra e da construção, 
incluídas nos grupos 431, 432 e 433 
 
Grupo 437: Máquinas para metalurgia e respectivas peças  
Este grupo não inclui: 
- Máquinas de moldes, incluídas no grupo 434 
 
DIVISÃO 44: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRODUTOS AUXILIARES DE 
CONSTRUÇÃO 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção I "Atributos residuais para construção/obras" do 
Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 441: Materiais de construção e artigos afins 
 
Classe 4411: Materiais de construção 
Esta classe não inclui: 
- Madeira, excepto para a construção, incluída na classe 0341 
- Saibro, areia, brita e agregados, incluídos na classe 1421 
- Materiais para a construção de vias férreas, incluídos na classe 3494 
- Equipamento para construção, incluído na classe 4332 
- Artigos utilizados em construção, incluídos na classe 4442 
- Pedra para construção, incluída na classe 4491 
 
Classe 4413: Canos de esgoto 
Esta classe não inclui: 
- Condutas de esgotos, incluídas na classe 4416 
 
Classe 4416: Condutas de longa distância, condutas, canos, tubagem de revestimento, tubos e artigos afins 
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Esta classe não inclui: 
- Equipamento para condutas de longa distância, incluído na classe 4299 
- Suportes para condutas de longa distância, incluídos na classe 4421 
 
Classe 4419: Materiais de construção diversos 
Esta classe não inclui: 
- Madeira, excepto para a construção, incluída na classe 0341 
- Saibro, areia, brita e agregados, incluídos na classe 1421 
- Materiais para a construção de vias férreas, incluídos na classe 3494 
- Equipamento para construção, incluído na classe 4332 
- Pedra para construção, incluída na classe 4491 
 
Grupo 442: Produtos estruturais 
 
Classe 4421: Estruturas e partes de estruturas 
Esta classe não inclui: 
- Antenas de satélite e antenas de televisão, incluídas na classe 3232 
- Mobiliário urbano, incluído na classe 3492 
 
Classe 4422: Carpintaria de limpos 
Esta classe não inclui: 
- Portas blindadas ou reforçadas, incluídas na classe 4442 
- Fechaduras para portas, incluídas na classe 4452 
- Instalação de portas e janelas e de componentes afins, incluída na classe 4542 
 
Grupo 443: Cabos, arame e produtos afins 
 
Classe 4431: Produtos de arame 
Esta classe não inclui: 
- Fios e cabos isolados, incluídos no grupo 313 
- Fio metálico utilizado em construção, incluídos na classe 4433 
 
Classe 4432: Cabos e produtos afins 
Esta classe não inclui: 
- Componentes de circuitos eléctricos (incluindo cabos de ligação e cabos de extensão), incluídos na classe 3122 
- Fios e cabos isolados (incluindo cabos de distribuição de energia eléctrica), incluídos no grupo 313 
- Cablagem para telecomunicações, incluída na classe 3252 
- Cabos telefónicos, incluídos na classe 3255 
- Cabos de fibra óptica, incluídos na classe 3256 
- Cabos para comunicações, incluídos na classe 3257 
- Cabos para transmissão de dados, incluídos na classe 3258 
 
Grupo 444: Produtos fabricados diversos e artigos afins 
 
Classe 4442: Artigos utilizados em construção 
Esta classe não inclui: 
- Materiais de construção, incluídos no grupo 441 
- Artigos para casa-de-banho e cozinha, incluídos na classe 4441 
 
Classe 4448: Equipamento diverso de protecção contra incêndios 
Esta classe não inclui: 
- Pó para extintores de incêndios, agentes extintores de incêndios e cargas para extintores de incêndios, incluídos 
na classe 2495 
- Alarmes contra incêndios, incluídos na classe 3162 
- Equipamento de combate a incêndios (incluindo extintores de incêndios), incluído na classe 3511 
- Cobertores de protecção contra as chamas, incluídos na classe 3952 
- Bombas para combate a incêndios, incluídas na classe 4212 
- Portas corta-fogos, incluídas na classe 4422 
 
Grupo 445: Ferramentas, fechaduras, chaves, dobradiças, fixadores, correntes e molas 
 
Classe 4452: Fechaduras, chaves e dobradiças 
Esta classe não inclui: 
- Fechaduras para veículos, incluídas na classe 3491 
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Grupo 446: Tanques, reservatórios e contentores; radiadores e caldeiras para aquecimento 
central 
 
Classe 4462: Caldeiras, radiadores e respectivas peças para aquecimento central 
Esta classe não inclui: 
- Aquecimento urbano, incluído na classe 0932 
- Equipamento para aquecimento central, incluído na classe 3971 
- Caldeiras de água quente e caldeiras para produção de vapor, incluídas na classe 4216 
- Caldeiras para aquecimento urbano, incluídas na classe 4251 
 
Grupo 449: Pedra para construção, calcário, gesso e ardósia 
Este grupo só deve ser utilizado para a aquisição de matérias-primas. Para especificar um material com vista à 
descrição mais detalhada de um produto, os utilizadores devem recorrer ao Vocabulário Suplementar, 
nomeadamente no Grupo B da Secção A. 
Este grupo não inclui: 
- Pedra de calçada, incluída na classe 4419 
- Brita para construção de estradas, incluída na classe 4411 
- Saibro, areia, brita e agregados, incluídos na classe 1421 
 
DIVISÃO 48: PACOTES DE SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
Esta divisão só deve ser utilizada para a compra de pacotes de software "fora da loja", a qual é 
considerada como fornecimento.  
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software, incluídos na divisão 72000000 
 
Grupo 481: Pacotes de software para sectores específicos  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para sectores específicos, incluídos nas subcategorias 722121 
- Serviços de desenvolvimento de software para pontos de venda (POS), serviços de desenvolvimento de software 
para comandos de voo, serviços de desenvolvimento de software para apoio terrestre à aviação e ensaios de 
aviação, serviços de desenvolvimento de software para controlo do tráfego ferroviário, serviços de 
desenvolvimento de software para controlo industrial, serviços de desenvolvimento de software para bibliotecas, 
serviços de desenvolvimento de software para conformidade, serviços de desenvolvimento de software para 
medicina, serviços de desenvolvimento de software para ensino, incluídos na subcategoria 722121 
 
Grupo 482: Pacotes de software para ligações em rede, Internet e intranet  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para ligações em rede, Internet e intranet, incluídos na subcategoria 
722122 
 
Grupo 483: Pacotes de software para criação de documentos, desenho, imagens, gestão de tarefas 
e produtividade  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para criação de documentos, desenho, imagens, gestão de tarefas e 
produtividade, incluídos na subcategoria 722123 
 
Grupo 484: Pacotes de software para transacções comerciais e pessoais  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para transacções comerciais e pessoais, incluídos na subcategoria 
722124 
- Serviços de desenvolvimento de software para gestão de investimentos e apoio fiscal, serviços de 
desenvolvimento de software para gestão de instalação, séries de serviços de desenvolvimento de software, 
serviços de desenvolvimento de software para gestão de inventários, serviços de desenvolvimento de software para 
análise financeira e contabilidade, serviços de desenvolvimento de software para contabilização do tempo de 
trabalho ou recursos humanos, serviços de desenvolvimento de software analítico, científico, matemático ou 
previsional, serviços de desenvolvimento de software para leilões, serviços de desenvolvimento de software para 
vendas, marketing e apoio a decisões empresariais (business inteligence), serviços de desenvolvimento de software 
para adjudicação de contratos, incluídos na subcategoria 722124 
 
Grupo 485: Pacote de software para comunicações e multimédia  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para comunicações e multimédia, incluídos nas subcategorias 722125 
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Grupo 486: Pacote de software para bases de dados e de software operativo  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software para bases de dados e de software operativo, incluídos nas 
subcategorias 722126 
- Serviços de desenvolvimento de software para bases de dados, serviços de desenvolvimento de software para 
sistemas operativos de unidades centrais, serviços de desenvolvimento de software para sistemas operativos de 
minicomputadores, serviços de desenvolvimento de software para sistemas operativos de microcomputadores, 
serviços de desenvolvimento de software para sistemas operativos de computadores pessoais (PC), serviços de 
desenvolvimento de software para conglomerados (clustering), serviços de desenvolvimento de software para 
sistemas operativos em tempo real, incluídos na subcategoria 722126 
 
Grupo 487: Utilitários para pacotes de software  
Este grupo não inclui: 
- Utilitários para serviços de desenvolvimento de software, incluídos na subcategoria 722127 
- Serviços de desenvolvimento de software para cópia de segurança (back-up) ou recuperação, serviços de 
desenvolvimento de software para codificação de barras, serviços de desenvolvimento de software de segurança, 
serviços de desenvolvimento de software para tradução de línguas estrangeiras, serviços de desenvolvimento de 
software para carregamento de meios de armazenamento, serviços de desenvolvimento de software para protecção 
antivírus, serviços de desenvolvimento de software para utilitário geral, de compressão e de impressão, serviços de 
desenvolvimento de software para gestão de sistemas, de armazenamento e de conteúdos, serviços de 
desenvolvimento de software para verificador de versões, incluídos na subcategoria 722127  
 
Grupo 488: Sistemas de informação e servidores 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de servidores Web, incluídos na subcategoria 722122 
- Serviços de desenvolvimento de aplicações para servidores de Internet ou intranet, incluídos na classe 7242 
 
Grupo 489: Pacote de software e sistemas informáticos diversos  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de desenvolvimento de software e sistemas informáticos diversos, incluídos na subsecção 722129 
- Serviços de desenvolvimento de software para jogos de computador, jogos electrónicos para toda a família e 
protectores de ecrã, serviços de desenvolvimento de software para burótica, serviços de desenvolvimento de 
software para formação e entretenimento, serviços de desenvolvimento de software para concepção de padrões e 
calendário, serviços de desenvolvimento de software para pilotos (drivers) e sistemas, serviços de 
desenvolvimento de software para tipografia, serviços de desenvolvimento de linguagens e ferramentas de 
programação, serviços de desenvolvimento de software para folhas de cálculo e melhorias, incluídos na subsecção 
722129 
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II. NOTAS EXPLICATIVAS DA DIVISÃO 45 RELATIVA À CONSTRUÇÃO 
 
DIVISÃO 45: CONSTRUÇÃO  
 
Os trabalhos de construção incluem: 
- Obras de montagem 
- Novas construções e obras de reparação, alteração, restauro e manutenção em edifícios residenciais, edifícios não 
residenciais ou obras de engenharia civil. Os trabalhos de construção aqui classificados são o tipo de obras essenciais para 
o processo de produção de diferentes tipos de construção, correspondendo ao resultado final das actividades de 
construção. 
 
Se o Vocabulário Principal do CPV não indicar explicitamente um código para obras de reparação, alteração, restauro ou 
manutenção em edifícios residenciais, edifícios não residenciais ou obras de engenharia civil, a sua descrição pode ser 
completada através da utilização de um código do Vocabulário Suplementar do CPV. 
Exemplos:  
IA41-9 Restauro + 45215140-0 Construção de instalações hospitalares  
IA40-6 Renovação + 45223310-2 Construção de parque de estacionamento subterrâneo 
 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção I "Atributos residuais para 
construção/obras" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 451: Preparação dos locais para construção 
 
Classe 4511: Demolição e destruição de edifícios e movimento de terras 
Esta classe não inclui: 
- Obras de construção para drenagem, incluídas na categoria 45232 
- Demolição de carris, incluída na categoria 45234 
- Construção de canal de drenagem, incluída na subcategoria 452471 
- Trabalhos de perfuração e prospecção, incluídos na classe 4525 
- Demolição de plataformas petrolíferas, incluída na categoria 45255 
- Construção de fundações e perfuração de poços de água e submarina, incluídas na classe 4526 
- Serviços de desmontagem de torres de perfuração, incluídos na categoria 50531 
- Serviços de perfuração, incluídos no grupo 763 
- Serviços de recuperação de terras, incluídos na classe 9072 
 
Classe 4512: Perfuração e sondagem por perfuração  
Esta classe não inclui: 
- Trabalhos de perfuração e prospecção, incluídos na classe 4525 
- Construção de fundações e perfuração de poços de água e submarina, incluídas na classe 4526 
- Serviços de perfuração, incluídos no grupo 763 
 
Grupo 452: Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil  
 
Classe 4521: Construção de edifícios  
Esta classe não inclui: 
- Construção geral de armaduras de betão especiais para edifícios de grande altura, incluída na classe 4526 
- Nivelamento do terreno para instalações desportivas, tais como campos desportivos, instalações recreativas, 
cemitérios, etc., incluído na classe 4523  
 
Classe 4522: Obras de engenharia civil e construção de estruturas  
Esta classe não inclui: 
- Construção geral de vias rápidas, vias rápidas em passagem superior, estradas, vias férreas e pistas de aeroportos, 
incluída na classe 4523 
- Construção relacionada com engenharia hidráulica, incluída na classe 4524 
- Edificação de componentes estruturais em aço, incluída na classe 4526 
 
Classe 4523: Construção de condutas de longa distância, de linhas de comunicação e transporte de 
energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento do terreno  
Esta classe não inclui: 
- Terraplanagens prévias, incluídas na classe 4511 
- Construção geral de estruturas e instalações e de campos de desportos, incluída na classe 4521 
 
Se a construção de uma estrada ou via rápida/auto-estrada numa zona geográfica específica ou complexa (que 
necessite da construção de pontes ou de outros componentes específicos) for coberta por um único anúncio de 
concurso, bastará indicar um único código genérico para cobrir o objecto principal do contrato (por exemplo, 
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"construção de estradas"), salvo se a entidade adjudicante pretender destacar a complexidade da obra através da 
indicação dos componentes secundários. Se o anúncio de concurso for dividido numa série de lotes 
correspondentes aos componentes secundários, as entidades adjudicantes deverão fornecer uma lista completa de 
códigos relacionados com os referidos componentes. 
 
Classe 4524: Construção relacionada com projectos de engenharia hidráulica 
Esta classe não inclui: 
- Obras gerais de construção de condutas de longa distância, de condutas para água e de canos de esgoto, incluídas 
na classe 4523 
- Colocação de cabos submarinos, incluída na classe 4523 
 
Classe 4525: Construção relacionada com centrais eléctricas e as indústrias extractiva e transformadora 
e construção relacionada com a indústria do petróleo e do gás  
Esta classe não inclui: 
- Construção geral de armazéns e de edifícios industriais, incluída na classe 4521 
 
Grupo 453: Instalações em edifícios 
 
Classe 4531: Obras de instalação eléctrica  
Esta classe não inclui: 
- Instalação de motores eléctricos, geradores e transformadores em centrais eléctricas, incluída na classe 5111 
- Instalação de equipamento para ensaio, incluída no grupo 512 
- Reparação e manutenção de elevadores e escadas rolantes, incluídas nas classes 5011, 5053, 5074 e 5075 
- Instalação de equipamento de elevação e movimentação, excepto elevadores e escadas rolantes, incluída na classe 
5511 
 
Classe 4532: Obras de isolamento  
Esta classe não inclui: 
- Impermeabilização, incluída na classe 4526 
 
Classe 4533: Instalação de canalizações  
Esta classe não inclui: 
- Sistemas eléctricos de aquecimento, incluídos na classe 4531 
- Reparação e manutenção de caldeiras e queimadores, incluídas na classe 5053 
- Reparação e manutenção de aquecimento central, incluídas na classe 5072 
- Limpeza de chaminés, incluída na classe 9061 
- Reparação e manutenção de equipamento de ventilação, de refrigeração ou de ar condicionado, incluídas no 
grupo 507 
- Construção de condutas para águas residuais, incluída na classe 4523 
 
Classe 4534: Instalações, n.e.  
Esta classe não inclui: 
- Instalação de sistemas de iluminação e de sinalização para estradas, vias férreas, aeroportos e portos, incluída nas 
classes 4523 e 4531 
 
Grupo 454: Obras de acabamento de edifícios 
 
Classe 4542: Instalação de artigos de marcenaria e carpintaria  
Esta classe não inclui: 
- Instalação de vedações metálicas e barreiras de protecção, incluída na classe 4534 
 
Classe 4543: Obras de revestimento de solos e paredes  
Esta classe não inclui: 
- Instalação de solos de betão (excepto ladrilhos de betão), incluída na classe 4526 
- Decoração de exteriores, incluída na classe 4526 
 
Classe 4545: Outras obras de acabamento de edifícios  
Esta classe não inclui: 
- Limpeza interior de edifícios e de outras estruturas, incluída na classe 9061 
 
Classe 4550: Aluguer de máquinas e equipamento para construção e engenharia civil, com operador  
Esta classe não inclui: 
- Aluguer de maquinaria e equipamento de construção ou demolição, sem operador, incluído no grupo 433, com o 
aditamento do código PA01-7 "Locação", do Vocabulário Suplementar 



 26 

III. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DIVISÕES 50 A 99 RELATIVAS A 
SERVIÇOS 
 
DIVISÃO 50: SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Esta divisão não inclui: 
- Manutenção e reparação de software para as tecnologias da informação, incluídas na classe 7226 
 
Grupo 501: Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim, e serviços 
conexos  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves, vias férreas, estradas e 
marinha, incluídos no grupo 502 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com veículos militares, incluídos no grupo 
506 
 
Grupo 502: Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves, 
vias férreas, estradas e marinha 
 
Classe 5021: Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves e 
outro equipamento  
Esta classe não inclui:  
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com aeronaves militares, incluídos na classe 
5065 
 
Classe 5024: Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com equipamento 
marinho e outro  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com vasos de guerra, incluídos na classe 
5064 
 
Grupo 505: Serviços de reparação e manutenção de bombas, válvulas, torneiras, contentores de 
metal e equipamento 
 
Classe 5051: Serviços de reparação e manutenção de bombas, válvulas, torneiras e contentores de metal  
Esta classe não inclui: 
- Instalação de canalizações em edifícios, classificada no código 45330000 
 
DIVISÃO 51: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)  
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de instalação de software, incluídos na divisão 72 
 
Grupo 511: Serviços de instalação de equipamento eléctrico e mecânico  
Este grupo não inclui: 
- Instalação de cabos e acessórios eléctricos relacionados com a construção, incluída na classe 4531 
- Instalação de caldeiras para aquecimento central por água quente, para grandes blocos residenciais e aquecimento 
urbano, incluída na classe 4533 
 
Grupo 512: Serviços de instalação de equipamento para medição, controlo, ensaio e navegação  
Este grupo não inclui: 
- Ligação e instalação de contadores domésticos de água, gás e electricidade, incluídas no grupo 453 
 
Grupo 513: Serviços de instalação de equipamento para comunicação  
Este grupo não inclui: 
- Instalação de cabos e acessórios eléctricos relacionados com a construção, incluída na classe 4531 
- Instalação de antenas, incluída na classe 4531 
 
Grupo 515: Serviços de instalação de máquinas e equipamento 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de instalação de elevadores, escadas rolantes e tapetes/passadeiras rolantes, incluídos na classe 4531 
 
Grupo 516: Serviços de instalação de computadores e equipamento para escritório  
Este grupo não inclui: 
- Trabalhos relacionados com fios e cabos eléctricos, incluídos na classe 4531 
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DIVISÃO 55: SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO 
Para fornecer uma descrição mais detalhada do grupo 559 "Serviços de comércio a retalho", utilizar a 
Secção U "Atributos residuais para serviços de comércio a retalho" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 551: Serviços de hotelaria  
Este grupo inclui: 
Serviços de alojamento e serviços conexos prestados por hotéis, motéis, estalagens e estabelecimentos de 
alojamento similares. Os serviços conexos incluem serviços normalmente prestados e incluídos no preço do 
alojamento, tais como pequeno-almoço, serviços de quarto, serviços de recepção, serviços de correio e serviços de 
paquete. Habitualmente, os hotéis também disponibilizam outros serviços tais como estacionamento, alimentação e 
bebidas, entretenimento, piscinas e espaços para a realização de banquetes, convenções, reuniões e conferências. 
Os hotéis de tipo resort podem disponibilizar amplos espaços recreativos. Estes diversos serviços incluem-se aqui, 
se fizerem parte do preço do alojamento. Se o seu preço for em separado, a classificação destes serviços será 
baseada no serviço prestado. Os serviços prestados por hotéis são geralmente mais completos do que os prestados 
por motéis, estalagens e outros estabelecimentos de alojamento. 
 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de preparação e provimento de refeições, incluídos no grupo 553 
- Serviços de provimento de bebidas, incluídos no grupo 554 
- Serviços de arrendamento ou locação de propriedades residenciais próprias, incluídos na classe 7021 
 
Grupo 552: Parques de campismo e outros tipos de alojamento não hoteleiro 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de arrendamento de longa duração de parques de caravanismo, incluídos no grupo 702 
- Serviços de arrendamento de caravanas e atrelados para utilização fora de parques de caravanismo, incluídos na 
classe 3422 (juntamente com o código PA01-7 Locação, do Vocabulário Suplementar) 
- Serviços de alojamento em hotéis, incluídos no grupo 551 
- Serviços de aluguer de alojamentos mobilados de longa duração, incluídos no grupo 702 
 
Classe 5521: Serviços de pousadas de juventude 
Esta classe inclui: 
- Serviços de alojamento e serviços conexos prestados por pousadas de juventude, abrigos de montanha e 
estabelecimentos similares. Estes serviços distinguem-se dos serviços completos de hotel pela sua maior limitação. 
 
Classe 5522: Serviços relacionados com parques de campismo 
Esta classe inclui: 
- Serviços relacionados com parques de campismo, incluindo serviços de parques de caravanismo (serviços de 
alojamento e serviços conexos prestados por parques de caravanismo, parques de campismo e espaços similares. 
Tais serviços poderão incluir apenas a disponibilização do parque, ou do parque e da tenda ou do atrelado nele 
localizado). 
 
Classe 5524: Serviços relacionados com centros e alojamento privado de férias 
Esta classe inclui: 
- Serviços de alojamento e serviços conexos prestados por colónias de férias para crianças, colónias de férias para 
adultos ou famílias, bungalós para férias e casas de férias similares. Também se incluem todos os outros serviços 
prestados por tais estabelecimentos relacionados com o fornecimento de alojamento. 
 
Classe 5525: Serviços de aluguer de alojamentos mobilados de curta duração 
Esta classe inclui: 
- Serviços de alojamento e serviços conexos prestados por pensões, chalés, apartamentos e residências privados, 
casas de turismo rural, dormitórios para estudantes e estabelecimentos de alojamento similares. A maioria destas 
unidades prestam apenas serviços de alojamento, embora algumas possa incluir serviços de provimento de 
refeições. 
 
Grupo 555: Serviços de cantinas e de fornecimento de refeições (catering) 
 
Classe 5551: Serviços de cantinas 
Esta classe inclui: 
- Serviços de cantinas, que consistem em serviços de provimento de refeições e bebidas, normalmente a preços 
reduzidos, destinados a grupos de pessoas claramente definidas e geralmente unidas por laços de natureza 
profissional, tais como serviços para instalações desportivas, fábricas, escritórios, cantinas escolares, etc. 
 
Classe 5552: Serviços de fornecimento de refeições (catering) 
Esta classe inclui: 
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- Serviços de fornecimento de refeições (catering) a agregados privados, constituídos por serviços de preparação e 
entrega de refeições prestados por empresas de fornecimento de refeições (catering) a agregados privados, em 
instalações ou noutros locais; poderão incluir-se serviços de provimento de refeições e de bebidas 
- Serviços de fornecimento de refeições (catering) a empresas de transporte, que incluem serviços de preparação e 
entrega de refeições prestados por empresas de fornecimento de refeições (catering) a empresas de transporte 
como, por exemplo, companhias aéreas  
- Serviços de fornecimento de refeições (catering) a outras empresas e instituições 
- Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas 
 
DIVISÃO 60: SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS) 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção M "Atributos residuais para transportes" 
do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 601: Serviços de transporte rodoviário  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de carruagem-cama, incluídos na classe 5526 
- Serviços de carruagem-restaurante, incluídos na classe 5532 
- Locação de veículos de transporte de passageiros sem condutor, incluída no grupo 341, com o aditamento do 
código PA01-7 "Locação" do Vocabulário Suplementar do CPV 
- Serviços de ambulâncias, incluídos na classe 8514 
- Locação de veículos de transporte de mercadorias sem condutor, incluída na classe 3413, com o aditamento do 
código PA01-7 "Locação" do Vocabulário Suplementar do CPV 
 
Grupo 603: Serviços de transporte por condutas de longa distância  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de liquefacção e regaseificação de gás natural, incluídos na classe 7611 
- Serviços de distribuição de gás e serviços conexos, incluídos no grupo 652 
 
DIVISÃO 63: SERVIÇOS ANEXOS E AUXILIARES DOS TRANSPORTES; SERVIÇOS DE 
AGÊNCIAS DE VIAGENS 
 
Grupo 631: Serviços de movimentação e armazenagem de carga  
Este grupo inclui: 
- Serviços de movimentação de carga para transporte em contentores especiais 
- Serviços de movimentação de carga para transporte não contentorizado ou para bagagens de passageiros 
- Serviços de terminal de mercadorias para todos os modos de transporte, incluindo serviços de estiva (ou seja, 
carga e descarga de cargas não contentorizadas de navios em portos) 
- Serviços de movimentação de bagagens em aeroportos e terminais de autocarros, ferroviários ou rodoviários 
- Serviços de armazenagem e depósito de mercadorias congeladas ou refrigeradas, incluindo produtos alimentares 
perecíveis 
- Serviços de armazenagem ou de depósito de líquidos e gases, incluindo petróleo e produtos petrolíferos, vinho e 
afins 
- Serviços de armazenagem de cereais  
 
Grupo 635: Serviços de agências de viagens, de operadores turísticos e de assistência a turistas  
Este grupo inclui: 
- Serviços de agências de viagens e serviços similares, tais como organização de serviços de pacotes turísticos, 
venda de bilhetes de viagem, alojamento e circuitos organizados (à comissão ou por contrato), serviços de 
informação turística, serviços de guias turísticos, serviços de gestão de viagens 
- Serviços de agências de transportes, tais como serviços de agências de transporte de mercadorias, serviços de 
corretagem marítima, serviços de agências portuárias e de expedição, serviços de preparação de documentos de 
transporte (incluindo serviços locais de recolha e entrega)  
 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de interpretação, incluídos na classe 7954 
- Serviços de guias de caça e de montanha, incluídos na classe 9261 
 
Grupo 637: Serviços de apoio a transportes por terra, água e ar 
 
Classe 6371: Serviços auxiliares dos transportes terrestres  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de movimentação de cargas ferroviárias, incluídos no grupo 631 
- Serviços de movimentação de bagagens e carga, incluídos no grupo 631 
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- Serviços de arrendamento ou locação de garagens fechadas ou garagens para veículos, numa base mensal ou 
anual, incluídos no grupo 702 
- Serviços de limpeza de autocarros e de outros veículos de transporte, incluídos na classe 9091 
 
Classe 6372: Serviços auxiliares dos transportes por vias navegáveis  
Esta classe inclui: 
- Serviços de exploração de portos e vias navegáveis, tais como molhes, docas, cais e outros serviços relacionados 
com terminais portuários, incluindo serviços de terminal de passageiros relacionados com o transporte por vias 
navegáveis; serviços de exploração e manutenção de canais para barcos, barcaças e navios, rios com comportas e 
outras vias navegáveis interiores artificiais; serviços de reabastecimento de navios 
- Serviços de acostagem, que incluem serviços de rebocadores para a acostagem e desacostagem de embarcações 
de todos os tipos 
- Serviços de navegação, tais como serviços de posicionamento em alto mar, de barcos-faróis e de bóias, serviços 
relacionados com faróis e meios de ajuda à navegação similares 
- Serviços de salvamento e de reflutuação, que consistem na recuperação de embarcações em perigo e naufragadas 
e das suas cargas, incluindo o içamento de embarcações naufragadas, o endireitamento de embarcações viradas de 
quilha e a reflutuação de embarcações encalhadas 
- Serviços diversos auxiliares dos transportes por vias navegáveis directamente relacionados com a exploração de 
navios, n.e., e não directamente relacionados com operações de navios, tais como serviços relacionados com 
quebra de gelo, de registo de embarcações, de desarmamento e armazenagem de embarcações, etc. 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de desinfecção e exterminação em embarcações, incluídos na classe 9092 
- Serviços de limpeza de embarcações, incluindo contaminação por combustível e óleo, incluídos na classe 9091 
- Serviços de combate a derrames de petróleo, incluídos na classe 9051 
 
Classe 6373: Serviços auxiliares dos transportes aéreos  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de limpeza de aeronaves, incluídos na classe 9091 
- Serviços de socorro aero-naval, incluídos na classe 7524 
- Serviços gerais de escolas de pilotagem, incluídos na classe 8041 
 
DIVISÃO 64: SERVIÇOS POSTAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES 
 
Grupo 641: Serviços postais e de correio rápido 
 
Classe 6411: Serviços postais  
Esta classe não inclui: 
- Serviços prestados por serviços de correio privado, incluídos na classe 6412 
- Serviços de intermediação financeira prestados por caixas económicas postais e agências postais, incluídos na 
divisão 66 
- Serviços relacionados com contas em agências postais e caixas económicas postais, incluídos no grupo 66100000 
 
Grupo 642: Serviços de telecomunicações 
 
Classe 6421: Serviços telefónicos e de transmissão de dados  
Esta classe inclui: 
- Serviços relacionados com telefones públicos, que consistem em serviços de comutação e transmissão 
necessários ao estabelecimento e manutenção de comunicações entre áreas locais e de uma área local para a rede 
internacional 
- Serviços de telefonia móvel, incluindo serviços de radiotelefonia que, através da utilização de equipamento 
transportável, fornece acesso bidireccional à rede telefónica pública ou a outros telefones móveis; algumas versões 
deste serviço, com equipamento terminal adequado, podem ser utilizadas para a transmissão de telecópias, bem 
como para comunicações de voz  
- Serviços de rede telefónica comercial de circuitos partilhados, que incluem serviços de rede necessários ao 
estabelecimento de comunicações telefónicas entre locais (terminais) (ponto-a-ponto ou multiponto) seleccionados 
através de uma rede pública (partilhada); este tipo de serviço é essencialmente utilizado para o estabelecimento de 
comunicações de voz de longa distância, embora algumas versões possam igualmente fornecer serviços de 
transmissão de telecópias e de dados 
- Serviços de rede telefónica comercial de circuitos alugados, que incluem serviços de rede destinados ao 
estabelecimento de comunicações telefónicas entre locais seleccionados através de linhas privadas; este tipo de 
serviço é essencialmente utilizado para o estabelecimento de comunicações de voz entre PBX distantes (linha 
privada), entre um local distante e uma PBX (extensão fora das instalações), entre uma PBX e uma central 
telefónica distante (central estrangeira) ou entre determinados aparelhos telefónicos, podendo igualmente fornecer 
serviços de transmissão de dados  
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- Serviços de mensagens electrónicas, que incluem serviços de rede e serviços conexos (hardware e software) 
necessários ao envio e recepção de mensagens electrónicas (serviços telegráficos e de telex/TWX) e/ou ao acesso a 
informações em bases de dados (designados serviços de rede de valor acrescentado) 
 
Classe 6422: Serviços de telecomunicações, excepto serviços telefónicos e de transmissão de dados  
Esta classe inclui: 
- Serviços de interconexão, que incluem serviços de rede prestados por um operador de rede a outro, quando a 
comunicação oriunda do território do operador tem de passar por uma outra rede do operador para chegar ao seu 
destino 
- Serviços de teletrabalho 
- Serviços de chamada de pessoas (paging), que consistem na chamada de uma pessoa por telefone através da 
utilização de um pager electrónico; isto inclui serviços de chamada de pessoas (paging) por suporte sonoro, vocal 
ou de visualização digital 
- Serviços de teleconferência, que consistem em serviços de rede e serviços conexos destinados à realização de 
videoconferências totalmente interactivas, de carácter unidireccional ou bidireccional 
- Serviços de telecomunicações ar-terra 
- Serviços de telemática 
- Serviços integrados de telecomunicações, que consistem em serviços de redes privadas ponto-a-ponto ou 
multiponto destinados a permitir aos utilizadores a transmissão simultânea ou alternada de voz, dados e/ou 
imagens; este tipo de serviço disponibiliza capacidade de banda larga, bem como reconfiguração de rede flexível e 
controlada pelo utilizador para albergar padrões de tráfego mutáveis 
- Serviços de transmissão de programas televisivos e emissões de rádio, que incluem serviços de rede para a 
transmissão de sinais de rádio e televisão, independentemente do tipo de tecnologia (rede) empregue 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de produção radiofónica e televisiva, mesmo relacionados com a difusão, incluídos no grupo 922 
 
DIVISÃO 65: SERVIÇOS PÚBLICOS  
Esta divisão não inclui: 
- Produção de água, gás, electricidade e outras fontes de energia, incluída nas divisões 09 e 41 
- Serviços de transporte de petróleo e gás natural por condutas de longa distância, à comissão ou por 
contrato, incluídos no grupo 603 
 
Grupo 651: Serviços de distribuição de água e serviços conexos  
Este grupo não inclui: 
- Construção de condutas para água e águas residuais, construções relacionadas com o transporte de água e obras 
relacionadas com condutas para abastecimento de água, incluídas nas classes 4521 e 4523 
- Serviços de tratamento de águas residuais, incluídos na classe 9042 
- Serviços relacionados com a poluição da água, incluídos na classe 9073 
 
Grupo 652: Serviços de distribuição de gás e serviços conexos 
Este grupo não inclui: 
- Construção de gasodutos, incluída na classe 4523 
 
Grupo 653: Serviços de distribuição de electricidade e serviços conexos  
Este grupo não inclui: 
- Construção de linhas para o transporte de electricidade, incluída na classe 4523 
 
DIVISÃO 66: SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção S "Atributos residuais para serviços 
financeiros" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 661: Serviços de banca e investimentos 
 
Classe 6611: Serviços bancários  
Os serviços prestados por bancos centrais incluem: 
- Serviços prestados por um banco central, que consistem na aceitação de depósitos utilizados para operações de 
compensação entre instituições financeiras 
- Serviços de banqueiro junto do governo 
- Serviços de supervisão de operações bancárias 
- Serviços de manutenção de reservas cambiais nacionais 
- Serviços de emissão e gestão de moeda nacional 
 
Os serviços de depósito incluem: 
- Serviços de aceitação de grandes depósitos, nomeadamente de outras instituições financeiras 
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- Serviços de depósitos bancários de particulares, empresas, etc. 
- Serviços de depósitos não bancários de particulares, empresas, etc.  
 
Os serviços de concessão de crédito incluem serviços de concessão de empréstimos por instituições não ligadas à 
intermediação financeira, tais como: 
- Serviços de crédito hipotecário, que consistem na concessão de empréstimos contra garantia de bens específicos 
em terrenos e edifícios 
- Serviços de empréstimo pessoal a prestações, que consistem na concessão de crédito ao consumo, nomeadamente 
para o financiamento da compra de bens e serviços 
- Serviços de cartões de crédito, que consistem no financiamento para a compra de produtos através da concessão 
de crédito no ponto de venda via cartões de plástico ou vales 
- Outros serviços de concessão de crédito, que consistem na concessão de outros empréstimos por instituições não 
ligadas à intermediação financeira 
 
Serviços de leasing financeiro, que incluem serviços de leasing em que o prazo cobre aproximadamente o tempo 
de vida útil previsto do bem e o titular do leasing adquire substancialmente todos os benefícios da sua utilização e 
assume todos os riscos associados à sua posse. 
 
Classe 6612: Serviços de banca de investimentos e serviços afins  
Esta classe inclui: 
- Serviços de fusões e aquisições (serviços de consultores e negociadores no domínio das fusões e aquisições) 
- Serviços de financiamento de empresas e de capital de risco, que incluem a concessão de financiamento às 
empresas, incluindo financiamento de dívidas, de capital próprio e de capital de risco 
 
Classe 6613: Serviços de corretagem e serviços relacionados com títulos e mercadorias  
Esta classe inclui: 
- Serviços de corretagem de títulos, que consistem em serviços de corretagem (reunião de compradores e 
vendedores do mesmo instrumento) de títulos; serviço de agente de vendas de unidades, acções ou outros juros 
num fundo (de investimento) mútuo; serviços de venda, entrega e resgate de obrigações de dívida pública; opções 
de corretagem 
- Serviços de corretagem de mercadorias, que consistem em serviços de corretagem de mercadorias e de futuros de 
mercadorias, incluindo futuros financeiros e derivados financeiros de corretagem, excepto opções 
 
Classe 6614: Serviços de gestão de carteiras  
Esta classe inclui: 
- Serviços de gestão de carteiras, que consistem na gestão de carteiras de produtos de terceiros, à comissão, em que 
os gestores decidem sobre os investimentos a comprar ou vender. Exemplos de carteiras geridas: carteiras de 
fundos mútuos e outros fundos ou títulos de investimento, de fundos de pensões e de particulares. 
 
Classe 6616: Serviços fiduciários e de custódia 
Esta classe inclui: 
- Serviços fiduciários, que consistem em serviços de gestão e administração de património e fideicomissos; serviço 
de administrador de fundos de investimento ou fundos de pensões; serviço de administrador de valores mobiliários 
(serviços administrativos relacionados com a emissão e o registo de título e o pagamento de juros e dividendos)  
- Serviços de custódia, que consistem na prestação, mediante instruções, de serviços de guarda de bens de valor e 
de bens pessoais habitualmente com rendimentos associados, incluindo valores; serviços de guarda, de depósito em 
cofres-fortes e de custódia de valores; serviços de confirmação de auditoria de valores guardados de clientes 
 
Classe 6617: Serviços de consultoria financeira, de processamento de transacções financeiras e das 
câmaras de compensação 
- Serviços de consultoria financeira, que consistem em serviços de assessoria financeira, análise e informação de 
mercados 
- Serviços de processamento de transacções financeiras e serviços das câmaras de compensação, que consistem em 
serviços, tais como verificação de balanços financeiros, autorização de transacções, transferência de dinheiro 
de/para contas dos transaccionadores, comunicação de transacções individuais a bancos (ou entidades emissoras de 
cartões de crédito) e fornecimento de extractos diários; serviços de compensação de cheques, letras e outras ordens 
de pagamento 
 
Classe 6618: Serviços de câmbio de divisas 
Esta classe inclui:  
- Serviços de câmbio de divisas prestados por agências de câmbio, etc. 
 
Grupo 665: Serviços de seguros e pensões 
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Classe 6651: Serviços de seguros 
Esta classe inclui: 
- Serviços de corretagem e de agências de seguros 
- Serviços de venda de produtos de seguros e pensões 
- Serviços de subscrição de apólices de seguros prestados para o pagamento de seguros a beneficiários, por morte 
do segurado ou por sobrevivência do segurado até ao vencimento da apólice. As apólices poderão facultar mera 
protecção ou ainda conter uma componente de salvaguarda. As apólices podem cobrir pessoas individuais ou 
membros de grupos. 
- Serviços de seguros de acidentes e de saúde (serviços de seguros médicos, serviços de seguros voluntários de 
saúde, etc.) 
- Serviços de seguros contra todos os riscos 
- Serviços de seguros de protecção jurídica 
- Serviços de seguros relacionados com transportes, tais como serviços de seguro automóvel, serviços de seguros 
marítimos, aéreos e de outro tipo de transporte, serviços de seguros ferroviários, serviços de seguros de aeronaves, 
serviços de seguros de embarcações 
- Serviços de seguros de frete 
- Serviços de seguros contra danos ou perdas (nesta categoria incluem-se os serviços de seguros de incêndios, 
serviços de seguros de bens e serviços de seguros contra as intempéries e perdas financeiras) 
- Serviços de seguros de responsabilidade civil para automóveis, aeronaves e embarcações e serviços de seguros de 
responsabilidade civil global 
- Serviços de seguros de crédito e de caução, que incluem igualmente serviços de seguros de gestão de riscos 
- Outros serviços de seguros não vida, tais como serviços de seguros de plataformas petrolíferas ou de gás, serviços 
de seguros de riscos técnicos, serviços de seguro complementar 
- Serviços de regularização de sinistros, que consistem em serviços de investigação de sinistros, determinação do 
montante de perdas ou danos cobertos pelas apólices de seguros e negociação de pagamentos; serviços de análise 
de sinistros investigados e de autorização de pagamentos; serviços de avaliação de danos 
- Serviços de avaliação e regularização de sinistros (o termo "avaria" é utilizado em seguro marítimo para a 
cobertura de uma perda parcial de navio ou carga) 
- Serviços de avaliação e regularização de sinistros 
- Serviços de cálculo de riscos e prémios de seguros 
- Serviços administrativos de salvados, excepto serviços administrativos de salvados marítimos 
 
Classe 6652: Serviços de pensões 
Esta classe inclui: 
- Serviços de subscrição de planos que providenciam pagamentos regulares de benefícios a pessoas individuais. Os 
planos podem requerer uma contribuição única ou uma série de contribuições, podem ser obrigatórios ou 
facultativos, podem ter benefícios nominais determinados antecipadamente ou em função do valor de mercado dos 
activos que suportam o plano e, se relacionado com o emprego, podem ou não ser transferíveis com uma mudança 
de emprego. A vigência do período para o pagamento de benefícios pode ser estipulada em períodos mínimos ou 
máximos e poderá haver ou não benefícios de sobrevivente. 
- Serviços de subscrição de planos que providenciam pagamentos regulares de benefícios a membros de grupos. Os 
planos podem requerer uma contribuição única ou uma série de contribuições, podem ser obrigatórios ou 
facultativos, podem ter benefícios nominais determinados antecipadamente ou em função do valor de mercado dos 
activos que suportam o plano e, se relacionado com o emprego, podem ou não ser transferíveis com uma mudança 
de emprego. A vigência do período para o pagamento de benefícios pode ser estipulada em períodos mínimos ou 
máximos e poderá haver ou não benefícios de sobrevivente. 
 
Grupo 667: Serviços de resseguros 
 
Classe 6671: Serviços de resseguros de vida 
Esta classe inclui: 
- Serviços que se responsabilizam pela totalidade ou parte das apólices de seguros inicialmente subscritas por 
outras seguradoras 
 
Classe 6672: Serviços de resseguros de acidentes e de saúde 
Esta classe inclui: 
- Serviços que se responsabilizam pela totalidade ou parte das apólices de seguros inicialmente subscritas por 
outras seguradoras 
 
DIVISÃO 70: SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS 
 
Grupo 701: Serviços imobiliários relacionados com bens imóveis próprios 
 
Classe 7011: Serviços de promoção imobiliária 
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Esta classe inclui: 
- Promoção de bens imobiliários residenciais, que consiste na mobilização de meios financeiros, técnicos e físicos 
para a realização de projectos imobiliários residenciais para venda posterior 
- Promoção de bens imobiliários não residenciais, que consiste na mobilização de meios financeiros, técnicos e 
físicos para a realização de projectos imobiliários não residenciais para venda posterior 
 
Classe 7012: Compra e venda de bens imobiliários 
Esta classe inclui: 
- Serviços de compra e venda de edifícios e terrenos, que consistem na venda, por conta própria, de edifícios e 
terrenos, caso esta seja considerada pelo vendedor como vendas de existências e não como abates no imobilizado 
da entidade vendedora  
- Venda de propriedades residenciais com terreno, edifícios com várias habitações, com terreno, e unidades 
individuais de habitação nesses edifícios, tais como condomínios ou apartamentos individuais. Estas propriedades 
podem encontrar-se em regime de direito real de uso de um bem imóvel ou de direito de propriedade plena 
- Compra ou venda de terrenos vagos, que consistem na venda, por conta própria, de terrenos, caso esta seja 
considerada pelo vendedor como vendas de existências; os terrenos vagos podem incluir terrenos vagos 
subdivididos e a venda pode incluir vendas de terrenos vagos subdivididos fisicamente pela própria entidade 
vendedora 
 
Grupo 702: Serviços de arrendamento ou locação de bens imóveis próprios 
 
Classe 7021: Serviços de arrendamento ou locação de propriedades residenciais próprias 
Esta classe inclui: 
- Serviços de arrendamento ou locação de propriedades residenciais por proprietários ou locatários, a terceiros, de: 
moradias, apartamentos, edifícios de apartamentos ou edifícios multiusos essencialmente residenciais 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de alojamento prestados por hotéis, motéis, pensões, dormitórios de escolas, parques de campismo e 
outros locais de alojamento, incluídos nos grupos 551 e 552 
 
Classe 7022: Serviços de arrendamento ou locação de propriedades não residenciais próprias 
Esta classe inclui: 
- Serviços de arrendamento ou locação de edifícios ou propriedades industriais, comerciais e não residenciais, por 
proprietários ou locatários, a terceiros; entre os exemplos incluem-se: fábricas, edifícios de escritórios, armazéns, 
teatros, cinemas, espaços de exposições e edifícios multiusos essencialmente não residenciais, ou propriedades 
agrícolas, florestais e similares 
- Serviços de arrendamento ou locação, numa base mensal ou anual, de garagens fechadas ou outros locais para 
estacionamento de veículos 
- Serviços de arrendamento de espaços para funções específicas 
 
Grupo 703: Serviços de mediação imobiliária à comissão ou por contrato 
 
Classe 7031: Serviços de venda ou arrendamento de edifícios 
Esta classe inclui: 
- Venda de moradias, apartamentos, edifícios de apartamentos, escritórios, fábricas, lojas e outras propriedades 
residenciais e não residenciais, e serviços de intermediação similares que incluem a compra, venda, arrendamento 
e avaliação de edifícios residenciais ou não residenciais, à comissão ou por contrato 
 
Classe 7032: Serviços de venda ou arrendamento de terrenos 
Esta classe inclui: 
- Venda de terrenos residenciais ou não residenciais e serviços de intermediação similares que incluem a compra, 
venda, arrendamento e avaliação de terrenos residenciais ou não residenciais, à comissão ou por contrato 
 
Classe 7033: Serviços de administração de bens imobiliários à comissão ou por contrato 
Esta classe inclui: 
- Serviços de administração de propriedades residenciais, à comissão ou por contrato, que consistem em serviços 
de gestão de: instituições, blocos de apartamentos, serviços de cobrança de rendas ou habitações em regime de co-
propriedade 
- Serviços de administração de propriedades não residenciais, à comissão ou por contrato, que consistem em 
serviços de gestão de: terrenos, propriedades comerciais, propriedades industriais, edifícios multiusos 
essencialmente não residenciais, etc., ou propriedades agrícolas, florestais e similares 
- Serviços relacionados com a habitação 
 
DIVISÃO 71: SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E 
INSPECÇÃO 
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Grupo 713: Serviços de engenharia 
Este grupo inclui: 
- Serviços de consultoria em matéria de engenharia civil, que consistem em serviços de assistência, auxiliares e de 
recomendação em matéria de engenharia e assuntos conexos 
- Serviços de consultoria em matéria de engenharia relacionados com ambiente, energia, edifícios, 
telecomunicações, segurança e saúde 
- Serviços de concepção técnica de instalações mecânicas e eléctricas para edifícios, obras de engenharia civil, 
processos e produção industriais, etc. 
- Outros serviços de engenharia, tais como serviços de engenharia em matéria de lamas de perfuração, serviços de 
engenharia geotécnica, serviços de engenharia mecânica, serviços de engenharia da corrosão, etc. 
- Serviços integrados de engenharia para a construção de projectos "chave-na-mão", tais como infra-estruturas de 
transportes, obras de abastecimento de água e saneamento, instalações de fabrico e outras obras de construção  
- Estudos de planeamento e de pré-investimento 
- Concepção preliminar e final, incluindo todos os necessários serviços de concepção estrutural, mecânica e 
eléctrica 
- Co-estimativa, calendarização de trabalhos de construção, elaboração de cadernos de encargos 
- Inspecção e aceitação de obras contratadas ou serviços técnicos 
- Quaisquer outros serviços de engenharia incluídos num pacote integrado de serviços para um projecto "chave-na-
mão" 
- Serviços de prospecção geológica, geofísica e outros serviços de prospecção científica, incluindo serviços 
topográficos 
- Serviços de levantamento subterrâneo por métodos sismográfico, gravimétrico e magnetométrico e outros 
métodos de levantamento subterrâneo 
- Serviços de levantamento de superfície, que consistem na recolha de informações sobre o formato, a posição e os 
limites de uma porção de terra para fins de elaboração de mapas 
- Serviços de redacção cartográfica, que consistem na elaboração e revisão de mapas de todos os tipos, através da 
utilização dos resultados dos levantamentos topográficos, de outros mapas e de outras fontes de informação 
- Serviços de levantamento topográfico (incluindo serviços de fotogrametria) e serviços técnicos (serviços de 
controlo técnico, serviços de assistência técnica, etc.) 
 
Grupo 714: Serviços de arquitectura paisagística e planeamento urbano 
Este grupo inclui: 
- Serviços de planeamento urbano, incluindo serviços de desenvolvimento urbano coordenado 
- Serviços de arquitectura paisagística, que incluem serviços de planeamento e concepção para paisagismo de 
parques, terrenos comerciais e residenciais, etc. 
 
Grupo 716: Serviços técnicos de ensaio, análise e consultoria 
Este grupo inclui: 
- Serviços de ensaio e análise da composição e da pureza, que consistem em: ensaio e análise das propriedades 
químicas e biológicas de matérias, tais como ar, água, resíduos, combustíveis, metais, solo, minerais, alimentos e 
substâncias químicas; serviços de ensaio e análise em domínios científicos conexos, tais como microbiologia, 
bioquímica, bacteriologia, etc., ou ensaio e análise das propriedades físicas de tracção, dureza, resistência ao 
impacto, resistência à fadiga e efeitos de altas temperaturas 
- Serviços técnicos de inspecção e ensaio, que consistem em: - serviços de ensaio e análise das características 
mecânicas e eléctricas de máquinas, motores, ferramentas, aparelhos e outro equipamento que incorpora 
componentes mecânicos e eléctricos, ou serviços técnicos de inspecção automóvel de automóveis, motociclos, 
autocarros, camiões e outros veículos de transporte rodoviário 
- Serviços técnicos de inspecção e ensaio de edifícios, estruturas de engenharia, etc. 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de avaliação de danos em representação de companhias de seguros, incluídos na classe 6721 
- Serviços de análises e exames médicos, incluídos na classe 8514 
 
DIVISÃO 72: SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, 
INTERNET E APOIO 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção J "Atributos residuais para computação, 
tecnologias da informação ou comunicação" do Vocabulário Suplementar.  
Esta divisão não inclui: 
- Pacotes de software e sistemas de informação, incluídos na divisão 48 
 
 
Grupo 721: Serviços de consultoria em matéria de hardware 
Este grupo inclui consultoria e assistência em assuntos relacionados com a gestão de recursos informáticos de 
empresas e instituições 
Este grupo não inclui: 
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- Consultoria em assuntos técnicos relacionados com sistemas informáticos, incluída na classe 7222 
 
Grupo 722: Serviços de consultoria e de programação de software 
 
Classe 7221: Serviços de programação de pacotes de software  
Esta classe inclui: 
- Serviços de programação de sistemas e de software para o utilizador, que consistem no desenvolvimento e 
marketing de pacotes de software de sistemas e de ferramentas para o utilizador 
- Serviços de programação de software de aplicação, que consistem no desenvolvimento e marketing de pacotes de 
software de aplicação  
Esta classe não inclui: 
- Venda a retalho de pacotes de software, incluída no grupo 527 
 
Classe 7222: Serviços de consultoria técnica e em matéria de sistemas  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de consultoria em matéria de venda a retalho, incluídos no grupo 555 
- Formação de pessoal em matéria de sistemas informáticos, incluída na classe 8042 
 
Classe 7223: Serviços de desenvolvimento de software à medida  
Esta classe inclui o desenvolvimento (análise, concepção e programação) de software destinado a um determinado 
cliente, e a satisfazer as necessidades deste, e a modificação de pacotes de software 
 
Classe 7224: Serviços de programação e análise de sistemas  
Esta classe inclui serviços de analistas de sistemas e/ou programadores, numa base diária, para a sua participação 
numa das fases de desenvolvimento de um sistema. O cliente supervisiona e detém os direitos desse trabalho.  
Esta classe não inclui: 
- Entrega de software encomendado pelo cliente, incumbindo ao fabricante supervisionar e acompanhar todas as 
fases (análise, concepção e programação) do projecto de desenvolvimento, incluída na classe 7223 
 
Classe 7225: Serviços de sistemas e de apoio  
Esta classe inclui serviços de assistência destinados a manter os sistemas informáticos (software) em boas 
condições de funcionamento. A manutenção poderá ser correctiva ou preventiva. 
 
Classe 7226: Serviços relacionados com software  
Esta classe inclui serviços relacionados com software, n.e., tais como serviços de implementação de software, 
serviços de reprodução de software (que consistem em serviços de reprodução de cópias originais de software em 
todos os tipos de discos e bandas), etc. 
 
Grupo 723: Serviços relacionados com dados 
Nota: não se encontram nesta classe os serviços em que o fornecedor utiliza o computador como uma simples 
ferramenta, que são classificados de acordo com a natureza do serviço prestado 
 
Classe 7232: Serviços relacionados com bases de dados  
Esta classe inclui serviços de valor acrescentado relacionados com bases de dados e serviços de gestão de dados. 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de rede de telecomunicações necessários para o acesso a bases de dados, incluídos na classe 6421 
- Serviços de pesquisa documental, incluídos na classe 9251 
 
DIVISÃO 73: SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA CONEXOS 
Para fornecer uma descrição mais detalhada, utilizar a Secção R "Atributos residuais para serviços de 
investigação" do Vocabulário Suplementar.  
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de estudos de mercado, incluídos na classe 7931 
 
Grupo 731: Serviços de desenvolvimento experimental e de investigação  
Este grupo inclui:  
- Serviços de desenvolvimento experimental e de investigação em ciências sociais e humanas, economia, direito, 
linguística, línguas, etc. 
- Serviços relacionados com laboratórios de investigação 
- Serviços de investigação marinha 
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DIVISÃO 75: SERVIÇOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A 
DEFESA E A SEGURANÇA SOCIAL 
 
Grupo 751: Serviços relacionados com a administração pública 
 
Classe 7511: Serviços públicos gerais  
Esta classe inclui: 
- Serviços legislativos e executivos prestados por diversos organismos a diferentes níveis governamentais, ou seja, 
a nível central, regional ou local, ou por ministérios e outro pessoal administrativo ou consultivo ligado a 
organismos legislativos ou executivos 
- Serviços administrativos relacionados com actividades comerciais, que consistem em serviços de administração 
pública nas áreas de agricultura, silvicultura, pesca e caça, combustíveis e energia, indústrias extractivas e recursos 
minerais, indústrias transformadoras e construção, transportes e comunicações, distribuição e fornecimento de 
refeições (catering), hotelaria e restauração ou economia, comércio e trabalho 
 
Grupo 752: Prestação de serviços à comunidade 
 
Classe 7521: Serviços relacionados com os negócios estrangeiros e serviços afins  
Esta classe inclui: 
- Serviços administrativos relacionados com os negócios estrangeiros, serviços diplomáticos e consulares, que 
consistem em serviços administrativos, operacionais e de apoio relacionados com ministérios dos Negócios 
Estrangeiros e missões diplomáticas e consulares no estrangeiro ou junto de organizações internacionais, ou 
serviços de informação e cultura destinados à divulgação para além das fronteiras nacionais, incluindo bibliotecas, 
salas de leitura e serviços de consulta no estrangeiro 
- Serviços relacionados com a ajuda económica aos outros países, que consistem em serviços administrativos 
relacionados com a ajuda económica aos países em vias de desenvolvimento, serviços de assistência técnica e 
formação ou serviços de apoio conexos  
- Serviços relacionados com o auxílio militar aos outros países, que consistem em serviços administrativos 
relacionados com missões de auxílio militar, subsídios ou empréstimos para auxílio militar, contribuições para as 
forças internacionais de manutenção da paz 
 
Classe 7524: Serviços de segurança e ordem pública  
Esta classe inclui: 
- Serviços de segurança pública, que consistem em serviços administrativos e operacionais prestados por forças 
policiais financiadas pelas autoridades públicas, e por forças policiais portuárias, fronteiriças, costeiras e outras 
forças policiais especiais; serviços policiais relacionados com o controlo do tráfego, registo de estrangeiros, 
funcionamento dos laboratórios da polícia e manutenção de registos criminais  
- Serviços de policiamento e ordem pública, que consistem em serviços de administração, controlo e apoio de 
actividades destinadas à promoção da segurança e ordem públicas e ao desenvolvimento da política global neste 
domínio 
 
Classe 7525: Serviços de socorro e de incêndios  
Esta classe inclui: 
- Serviços de combate a incêndios, que consistem em serviços administrativos e operacionais relacionados com 
prevenção e combate a incêndios por corporações de bombeiros regulares e auxiliares financiadas pelas 
autoridades públicas 
- Serviços de socorro 
 
Grupo 753: Serviços relacionados com a segurança social obrigatória 
 
Classe 7532: Regimes de pensões dos funcionários públicos  
Esta classe inclui: 
- Serviços de administração pública relacionados com regimes de pensões dos funcionários públicos 
- Serviços administrativos e operacionais relacionados com planos de reforma, pensões de velhice e de invalidez 
dos funcionários públicos e seus descendentes, incluindo sistemas de segurança social da administração pública 
destinados a compensar a perda permanente de rendimentos devido a invalidez total ou parcial 
 
Classe 7533: Abonos de família  
Esta classe inclui serviços de administração pública, operacionais e de apoio para assistência às famílias. 
 
Classe 7534: Abono por filho a cargo  
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Esta classe inclui serviços de administração pública, operacionais e de apoio para assistência às famílias com 
crianças a cargo. 
 
DIVISÃO 76: SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS INDÚSTRIAS DO GÁS E DO 
PETRÓLEO  
Esta divisão não inclui: 
- Serviços de prospecção de petróleo e gás, incluídos na classe 7135 
- Serviços de edificação, reparação e desmontagem de torres de perfuração, incluídos nas classes 4525 
e 5053 
 
DIVISÃO 77: SERVIÇOS DE AGRICULTURA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, 
AQUICULTURA E APICULTURA 
 
Grupo 771: Serviços relacionados com a agricultura  
Este grupo inclui serviços relacionados com produção agrícola, sobretudo realizados no local da produção agrícola, 
tais como preparação de terrenos, escolha, plantação e tratamento de culturas, poda de árvores de fruto e vinhedos, 
transplantação de arroz e desbaste de beterrabas, serviços de descaroçamento de algodão, colheita e preparação de 
culturas para mercados primários, outros serviços necessários à produção agrícola. 
 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de pulverização aérea, incluídos na classe 6044 
 
Grupo 772: Serviços florestais  
Este grupo inclui: 
- Serviços de exploração florestal e serviços relacionados com exploração florestal, tais como serviços de produção 
de madeira, transporte de toros no interior da floresta, serviços de desbravamento, serviços de abate de árvores, 
serviços de manutenção de árvores 
- Serviços de impregnação de madeira, que consistem em serviços de impregnação ou tratamento químico de 
madeira com conservantes ou outro material (incluindo a secagem de madeira) 
- Serviços relacionados com produção silvícola, tais como transplantação, replantação, desbaste, inventários 
florestais, avaliação de madeira, serviços de gestão florestal, incluindo serviços de avaliação de danos florestais 
 
Grupo 773: Serviços relacionados com horticultura  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de arquitectura paisagística, incluídos na classe 7142 
 
Grupo 775: Serviços de criação de animais  
Este grupo inclui serviços necessários à criação de animais, tais como inseminação artificial, tosquia de ovelhas, 
cuidados e gestão de grupos de animais, serviços de repovoação cinegética. 
 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de veterinária, incluídos no grupo 852 
 
DIVISÃO 79: SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, 
CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA 
Para fornecer uma descrição mais detalhada do grupo 791 "Serviços jurídicos", utilizar a Secção Q 
"Atributos residuais para serviços de publicidade e assessoria jurídica" do Vocabulário Suplementar. 
Para fornecer uma descrição mais detalhada da categoria 79341 "Serviços de publicidade", utilizar a 
Secção Q "Atributos residuais para serviços de publicidade e assessoria jurídica" do Vocabulário 
Suplementar. 
Para fornecer uma descrição mais detalhada da classe 7981 "Serviços de impressão", utilizar a Secção 
T "Atributos residuais para serviços de impressão" do Vocabulário Suplementar. 
Para fornecer uma descrição mais detalhada do grupo 793 "Pesquisa económica", utilizar a Secção R 
"Atributos residuais para serviços de investigação" do Vocabulário Suplementar. 
 
Grupo 791: Serviços jurídicos 
Este grupo inclui: 
- Serviços de assessoria e representação jurídicas, que consistem em serviços de assessoria, representação, 
elaboração de documentos e serviços conexos no âmbito do direito criminal e de outros ramos de direito, dos 
procedimentos estatutários de tribunais de natureza parajudicial, conselhos de administração, etc. 
- Serviços de consultoria em matéria de direitos de autor e patentes, que consistem em serviços de preparação, 
elaboração e certificação de patentes e direitos de autor; prestação de uma série de serviços jurídicos conexos, 
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incluindo assessoria e execução de diversas tarefas necessárias à elaboração ou certificação de patentes e direitos 
de autor 
- Serviços de certificação e documentação legal, que consistem em serviços de preparação, elaboração e 
certificação de documentos legais, excepto patentes e direitos de autor; prestação de uma série de serviços jurídicos 
conexos, incluindo assessoria e execução de diversas tarefas necessárias à elaboração ou certificação de tais 
documentos; elaboração de testamentos, contratos de casamento, contratos comerciais, estatutos sociais, etc. 
- Serviços de assessoria e informação jurídicas, que incluem serviços de assessoria prestados a clientes no âmbito 
dos seus direitos e obrigações legais; serviços de informação sobre questões jurídicas, n.e.; serviços, tais como 
serviços de tutela e de sucessão 
 
Grupo 792: Serviços de contabilidade, de auditoria e fiscais 
Este grupo inclui: 
- Serviços de contabilidade, que consistem em serviços, tais como: serviços de escrituração contabilística para 
classificação e registo de transacções comerciais, em termos pecuniários ou em qualquer outra unidade de medida, 
nos livros de contabilidade, ou serviços de compilação de demonstrações financeiras, incluindo a compilação de 
demonstrações financeiras a partir de informações fornecidas pelo cliente, preparação de declarações fiscais de 
empresas, quando fornecidos e cobrados juntamente com a preparação de demonstrações financeiras 
- Serviços de auditoria, que consistem em serviços, tais como: serviços de auditoria financeira, incluindo o exame 
de registos de contas e de outros documentos de uma organização, para elaborar um parecer quanto aos resultados 
financeiros da mesma, ou outros serviços de auditoria, tais como serviços de auditoria interna, serviços de revisão 
legal de contas, serviços de auditoria em matéria de controlo das fraudes ou serviços de revisão de contas, que 
consistem em serviços de revisão de demonstrações financeiras anuais e intercalares e outras informações 
contabilísticas; o âmbito de uma revisão é mais restrito do que o de uma auditoria e, consequentemente, o nível de 
garantia fornecido é também inferior 
- Serviços fiscais, que consistem em serviços de consultoria fiscal, incluindo assessoria a empresas e particulares, 
tendo por objectivo reduzir os impostos; elaboração e defesa das demonstrações financeiras ou de documentos 
perante as autoridades fiscais; serviços de apoio a empresas no âmbito do planeamento e controlo fiscais e 
preparação de toda a documentação requerida, ou serviços de preparação de declarações fiscais 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de contabilidade integrados em serviços de gestão, incluídos na classe 7941 
 
Grupo 793: Pesquisa de mercado e económica; sondagem e estatísticas 
 
Classe 7931: Serviços de estudos de mercado 
Esta classe inclui: 
- Serviços de estudos de mercado, que consistem em análise de mercados, análise da concorrência e dos hábitos de 
consumo, utilização de monografias de estudos, estatísticas, modelos econométricos, inquéritos, etc., estudos de 
viabilidade, serviços de avaliação dos resultados 
 
Classe 7932: Serviços de sondagens de opinião 
Esta classe inclui: 
- Serviços de sondagens de opinião, que consistem em serviços de investigação destinados a obter informação 
sobre a opinião pública em assuntos sociais, económicos, políticos e outros 
 
Classe 7934: Serviços de publicidade e marketing 
Esta classe inclui: 
- Serviços de publicidade, tais como serviços de venda ou locação de espaço ou tempo publicitário; serviços de 
planeamento, criação e afixação de publicidade; serviços de publicidade exterior e por meios aéreos; serviços de 
entrega de amostras e outro material publicitário 
- Serviços de marketing, tais como serviços de promoção, serviços prestados a clientes, serviços de estudo da 
clientela, estudos do índice de satisfação da clientela, serviços de atendimento a clientes, programas de fidelização 
da clientela 
 
Grupo 794: Serviços de consultoria em matéria comercial e de gestão e serviços conexos 
Este grupo não inclui: 
- Pesquisa em sistemas de processamento de dados de gestão, incluída no grupo 721 
- Serviços de assessoria em matéria de gestão de carteiras de curto prazo, incluídos no grupo 661 
- Serviços de publicidade, incluídos na categoria 79341 
- Serviços de representação em nome de uma das partes envolvidas num litígio e serviços de consultoria em 
matéria de relações laborais, incluídos na classe 9811 
 
Classe 7941: Serviços de consultoria em matéria comercial e de gestão 
Esta classe inclui: 



 39 

- Serviços gerais de consultoria em matéria de gestão geral, que consistem em serviços de assessoria, orientação e 
apoio operacional relacionados com políticas e estratégias empresariais e planeamento, estruturação e controlo 
globais de uma organização 
- Serviços de consultoria em matéria de gestão financeira (excepto fiscalidade das sociedades comerciais), que 
consistem em serviços de assessoria, orientação e apoio operacional relacionados com áreas de decisão de natureza 
financeira (análise de propostas de investimento de capital, avaliação comercial antes de fusões e aquisições, etc.) 
- Serviços de consultoria em matéria de gestão de marketing, que consistem em serviços de assessoria, orientação e 
apoio operacional relacionados com estratégias de marketing e actividades de marketing de uma organização 
- Serviços de consultoria em matéria de gestão de recursos humanos, que consistem em serviços de assessoria, 
orientação e apoio operacional relacionados com a gestão de recursos humanos de uma organização 
- Serviços de consultoria em matéria de gestão da produção, que incluem serviços de assessoria, orientação e apoio 
operacional relacionados com métodos para aumento da produtividade, redução dos custos de produção e melhoria 
da qualidade de produção. Os serviços de consultoria em matéria de produção poderão tratar de assuntos, tais 
como normas de controlo da qualidade, concepção, desempenho, etc. 
- Serviços de relações públicas, que consistem em serviços de assessoria, orientação e apoio operacional 
relacionados com métodos destinados a melhorar a imagem e as relações de uma organização ou de um indivíduo 
junto do público em geral, do governo, dos eleitores, dos accionistas e de terceiros 
- Outros serviços de consultoria em matéria de gestão relacionados com outros assuntos, tais como serviços de 
consultoria em matéria de segurança, serviços de consultoria em matéria de aquisições, serviços de consultoria em 
matéria de impacto ambiental 
 
Classe 7942: Serviços relacionados com a gestão 
Esta classe inclui: 
- Serviços de gestão de projectos, que consistem em serviços de coordenação e supervisão de recursos destinados à 
preparação, execução e conclusão de projectos em nome do cliente (os serviços de gestão de projectos podem 
incluir orçamentação, contabilidade e controlo de custos, aquisições, planeamento de calendários e outras acções 
operacionais, coordenação e trabalhos do subcontratante, inspecção e controlo da qualidade, etc.) 
- Serviços de arbitragem e conciliação, que consistem em serviços de apoio à arbitragem ou mediação da resolução 
de litígios entre a classe trabalhadora e a gerência, entre empresas e indivíduos 
- Serviços de gestão de projectos de construção e de engenharia civil, que também se incluem nesta categoria 
 
Grupo 796: Serviços de recrutamento 
Este grupo não inclui: 
- Serviços domésticos especializados prestados por pessoal afecto ao fornecedor do serviço, classificados de 
acordo com os serviços prestados (por exemplo, serviços de limpeza), incluídos no grupo 909 
- Serviços de agentes e agências, a título personalizado, envolvendo normalmente a obtenção de contratos no 
domínio cinematográfico, da produção teatral ou de outras áreas do espectáculo, ou do desporto, incluídos no 
grupo 799 
 
Classe 7961: Serviços de colocação de pessoal 
Esta classe inclui serviços de colocação de pessoal, que consistem na procura, selecção e envio de pessoal 
executivo para trabalharem para terceiros 
 
Classe 7962: Serviços de fornecimento de pessoal, inclusive temporário 
Esta classe inclui o fornecimento a clientes de pessoal contratado e remunerado pelo fornecedor. 
 
Grupo 797: Serviços de investigação e segurança 
 
Classe 7971: Serviços de segurança 
Esta classe inclui: 
- Serviços de controlo de alarmes, que consistem no controlo de dispositivos de sistemas de segurança 
- Serviços de guarda, que consistem em serviços de protecção prestados por pessoal contratado responsável pela 
segurança de pessoas ou propriedades privadas, industriais ou comerciais, protegendo-as contra incêndios, roubo, 
vandalismo ou acesso ilegal 
- Serviços de vigilância, tais como serviços de localização 
- Serviços de patrulha 
 
Classe 7972: Serviços de pesquisa e investigação 
Esta classe inclui: 
- Serviços de investigação de casos apresentados pelo cliente relacionados com crimes, roubos, fraudes, furtos em 
lojas, pessoas desaparecidas e outras acções lícitas ou ilícitas 
- Investigação interna e secreta 
- Serviços de protecção contra furtos em lojas 
- Serviços de agência de detectives 
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Grupo 799: Serviços empresariais diversos e afins 
 
Classe 7991: Serviços de gestão de sociedades de participações financeiras (holdings) 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de gestão relacionados com a operação de sociedades de participações financeiras (holdings), incluídos 
na divisão 66 
 
Classe 7992: Serviços de embalagem e afins 
Esta classe inclui serviços de embalagem de produtos para terceiros, tais como produtos alimentares, produtos 
farmacêuticos, produtos para limpeza doméstica, produtos e equipamento para casa de banho, através da utilização 
de uma diversidade de técnicas de embalagem automatizadas ou manuais. Incluem-se igualmente a embalagem de 
encomendas e o embrulho de prendas. 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de empacotamento e de colocação em grades, relacionados com transporte, incluídos na divisão 63 
- Serviços de concepção de embalagens, incluídos na classe 7993 
Se os serviços de embalagem incluírem igualmente a transformação, num produto diferente, de materiais 
pertencentes ao cliente (por exemplo, misturar água e concentrados para produzir bebidas refrigerantes, cozer 
peixe antes do enlatamento, misturar cremes e materiais corantes para obter cosméticos), os mesmos serão 
classificados na secção pertinente. 
 
Classe 7993: Serviços de concepção de modelos especializados 
Esta classe inclui serviços de criação e preparação de modelos para uma diversidade de produtos, através da 
harmonização dos aspectos estéticos com requisitos técnicos e outros requisitos, tais como: 
- Serviços de decoração de interiores 
- Serviços de arquitectura de interiores 
- Serviços de assistência em matéria de design 
- Serviços de design de mobiliário 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de concepção técnica de produtos industriais, incluídos na classe 7132 
- Serviços de concepção gráfica, incluídos na classe 7982 
- Serviços de concepção gráfica para publicidade, incluídos na classe 7934 
 
Classe 7994: Serviços das agências de cobrança 
Esta classe inclui serviços de cobrança de contas, cheques, contratos ou letras e entrega dos pagamentos ao cliente; 
serviços de cobrança de contas e dívidas e serviços de recuperação posterior de pagamentos vencidos, aquisição de 
contas irregulares e de dívidas e respectiva recuperação ulterior. 
 
Classe 7995: Serviços de organização de exposições, feiras e congressos 
Esta classe inclui serviços de organização de eventos (feiras ou exposições); organização de reuniões e congressos 
científicos ou culturais; fornecimento e instalação de equipamento para exposições, associados à organização de 
exposições. 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de exploração de instalações para fins artísticos, incluídos na classe 9232 
- Serviços de organização de manifestações desportivas, incluídos na classe 9262 
 
Classe 7996: Serviços de fotografia e auxiliares 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de fotogrametria e recolha de dados por satélite, incluídos na classe 7135 
 
DIVISÃO 80: SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO 
 
Grupo 801: Serviços de ensino primário  
Este grupo inclui: 
- Serviços de ensino pré-escolar, geralmente prestados por escolas infantis, jardins de infância ou secções especiais 
junto das escolas primárias, com o principal objectivo de familiarizar as crianças com o ambiente escolar 
- Outros serviços de ensino primário (1.º ciclo); estes serviços destinam-se a facultar ensino básico sobre diversos 
assuntos, caracterizando-se por um nível de especialização relativamente baixo 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de centros de dia para crianças, incluídos na classe 8531 
 
Grupo 802: Serviços de ensino secundário  
Este grupo inclui: 
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- Serviços de ensino secundário técnico e profissional (excepto os destinados especificamente aos alunos com 
deficiência), que consistem em serviços de ensino técnico e profissional ao nível pré-universitário. Estes serviços 
de ensino consistem em programas que realçam uma especialização e formação temática destinada a dotar os 
alunos de conhecimentos teóricos e práticos; em geral, concentram-se em aplicações específicas de uma profissão. 
 
Grupo 803: Serviços de ensino superior  
Este grupo inclui: 
- Serviços do ensino pós-secundário técnico e profissional de pré-licenciatura. Estes serviços de ensino visam uma 
grande variedade de programas temáticos; realçam o ensino de especializações práticas, embora possam implicar 
formação de base teórica substancial (por exemplo, serviços de ensino médico, serviços de ensino em matéria de 
segurança, serviços de ensino especial). 
- Outros serviços de ensino superior, que consistem em serviços de ensino conducentes a um diploma universitário 
ou equivalente; estes serviços do ensino são ministrados por universidades ou escolas profissionais especializadas; 
os programas realçam não só a formação teórica, como também preparam os estudantes para a participação na 
investigação. 
 
Grupo 804: Serviços de ensino para adultos e outros serviços relacionados com educação 
 
Classe 8043: Serviços de ensino de nível superior para adultos  
Esta classe inclui: 
- Serviços de ensino para adultos que não frequentam o sistema de ensino regular ou universitário; esses serviços 
de ensino podem ser ministrados em regime diurno ou nocturno por escolas ou estabelecimentos especiais de 
ensino para adultos 
- Serviços de ensino prestados via radiodifusão, radiotelevisão ou correspondência, e formação assistida por 
computador; os programas poderão cobrir disciplinas gerais e profissionais 
 
DIVISÃO 85: SERVIÇOS DE SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 
 
Grupo 851: Serviços de saúde 
 
Classe 8511: Serviços hospitalares e afins  
Esta classe inclui serviços hospitalares, sob a direcção de pessoal médico, prestados, sobretudo, a doentes internos, 
com o objectivo de curar, restabelecer e/ou manter a saúde de um doente, tais como: 
- Serviços médicos e paramédicos 
- Serviços técnicos de laboratório 
- Serviços de radiologia e anestesia, etc. 

Esta classe não inclui: 
- Serviços de clínicas hospitalares para doentes ambulatórios, incluídos na classe 8512 
- Serviços de medicina dentária, incluídos na classe 8513 
- Serviços de ambulâncias, incluídos na classe 8514 
 
Classe 8512: Serviços de prática médica e serviços conexos 
 
Esta classe inclui: 
- Consulta e tratamento por médicos de clínica geral, que consistem na prevenção, diagnóstico e tratamento, 
efectuados por pessoal médico, de doenças físicas e/ou mentais de carácter geral. Estes serviços não se limitam a 
condições, doenças ou regiões anatómicas específicas ou especiais. Podem ser prestados em consultórios de 
médicos de clínica geral e, igualmente, em clínicas para doentes ambulatórios, clínicas ligadas a empresas, escolas, 
etc. 
- Consulta e tratamento por médicos e cirurgiões especialistas em pediatria, ginecologia/obstetrícia, neurologia, 
etc.; serviços de consultas em cirurgia; serviços de tratamento em clínicas para doentes ambulatórios; exploração 
funcional e interpretação de imagens médicas 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de laboratórios médicos, incluídos na classe 8514 
 
Classe 8513: Serviços de medicina dentária e serviços conexos  
Esta classe inclui: 
- Serviços de ortodôncia (por exemplo, tratamento de prognatismo dental, anomalias verticais ou horizontais da 
dentadura, etc.), mesmo quando prestados em hospitais a doentes internos; serviços de cirurgia oral; outros 
serviços de medicina dentária especializados (por exemplo, nas áreas de paradontologia, endodôncia, etc.) 
- Outros serviços de medicina dentária, que consistem em serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento de 
doenças estomatológicas que afectam o doente. Estes serviços de medicina dentária podem ser prestados em 
clínicas de saúde, tais como as ligadas a escolas, empresas, etc., bem como em consultórios particulares de 



 42 

dentista. Cobrem serviços na área da medicina dentária geral, tais como exames dentários de rotina, cuidados 
dentários de prevenção, tratamento de cáries, etc. 
 
Classe 8514: Serviços de saúde diversos  
Esta classe inclui: 
- Serviços prestados pelo pessoal médico, tais como serviços prestados por parteiras, tais como controlo durante a 
gravidez e o nascimento e supervisão das parturientes após o parto; serviços prestados pelo pessoal de 
enfermagem, que consistem em serviços de enfermagem no domicílio do doente ou em centros de enfermagem e 
prestação de cuidados maternos, higiene infantil, etc. 
- Serviços paramédicos, tais como serviços de fisioterapia, serviços de homeopatia, serviços de higiene, entrega ao 
domicílio de produtos para incontinência 
- Serviços de ambulâncias, que consistem em serviços médicos gerais e especializados prestados em ambulâncias 
- Serviços de saúde com alojamento, excepto hospitais, incluindo serviços combinados de alojamento e cuidados 
médicos prestados sem equipamento de reanimação ou pessoal médico 
- Serviços prestados por laboratórios médicos 
- Serviços prestados por bancos de sangue, bancos de esperma, bancos de órgãos 
- Serviços de medicina do trabalho 
- Serviços de análises clínicas 
- Serviços farmacêuticos 
 
Grupo 852: Serviços de veterinária  
Este grupo inclui: 
- Serviços de veterinária para animais de estimação e outros animais (incluindo animais em jardins zoológicos e 
animais criados para produção de peles e outros produtos), que consistem em serviços médicos hospitalares e não 
hospitalares, de cirurgia e de medicina dentária; estes serviços visam curar, restabelecer e/ou manter a saúde dos 
animais. 
- Serviços laboratoriais e técnicos, alimentação e outras instalações e recursos 
 
Este grupo não inclui: 
- Serviços de criação de animais, tais como inseminação artificial, incluídos no grupo 775 
 
Grupo 853: Serviços de acção social e serviços conexos 
 
Classe 8531: Serviços de acção social  
Esta classe inclui: 
- Serviços de acção social com alojamento, tais como serviços de assistência social a pessoas idosas, pessoas com 
deficiência, crianças e jovens; estes serviços incluem serviços de cuidados permanentes prestados por instituições 
que fornecem alojamento 
- Serviços de acção social sem alojamento, tais como serviços de centros de dia para crianças, crianças com 
deficiência e jovens, serviços de orientação e aconselhamento, serviços de planeamento familiar, serviços de 
assistência social não prestados por instituições que fornecem alojamento, serviços de reabilitação 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de ensino, incluídos na divisão 80 
- Serviços de reabilitação profissional, nos casos em que a componente pedagógica é predominante, incluídos na 
divisão 80 
 
DIVISÃO 90: SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E 
AMBIENTE 
 
Grupo 904: Serviços relacionados com águas residuais  
Este grupo não inclui: 
- Captação, depuração e distribuição de água, incluídas na divisão 41 e no grupo 651 
- Construção, reparação e modificação de esgotos, incluídas na classe 4523 
 
DIVISÃO 92: SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 
 
Grupo 921: Serviços cinematográficos e de vídeo 
 
Classe 9211: Serviços de produção de filmes e fitas de vídeo e afins  
Esta classe inclui: 
- Serviços de produção cinematográfica e de vídeo, que consistem em serviços de produção de filmes e 
videocassetes para formação, filmes e videocassetes para publicidade, propaganda e informação, filmes e 
videocassetes recreativos  



 43 

- Serviços relacionados com a produção de filmes e videocassetes, tais como revelação, dobragem, legendagem, 
tiragem de cópias, montagem, corte, etc. 
 
Classe 9212: Serviços de distribuição de filmes e videocassetes  
Esta classe inclui serviços de distribuição de filmes e videocassetes para outras indústrias, excepto para o grande 
público. Envolve a venda ou o aluguer de filmes ou videocassetes para outras indústrias, bem como serviços 
relacionados com a distribuição de filmes e videocassetes, tais como reserva, armazenagem, entrega de filmes e 
videocassetes, etc. 
 
Classe 9213: Serviços de projecção de filmes  
Esta classe inclui: 
- Serviços de projecção de filmes em salas de cinema, cinemas ao ar livre, salas de projecção privadas ou outras 
instalações de projecção 
 
Classe 9214: Serviços de projecção de videocassetes  
Esta classe inclui: 
- Serviços de projecção de videocassetes em salas de cinema, cinemas ao ar livre, salas de projecção privadas ou 
outras instalações de projecção  
Este grupo não inclui: 
- Locação de artigos e equipamento (câmaras, cenários, etc.) para as indústrias de entretenimento, classificada na 
secção "Fornecimentos"; por exemplo: locação de câmaras cinematográficas, incluídas na classe 3865, com o 
aditamento do código PA01-7 "Locação" do Vocabulário Suplementar 
- Serviços das agências por conta de artistas individuais, incluídos no grupo 799 
- Serviços das agências de casting e de venda de bilhetes, incluídos no grupo 923 
 
Grupo 922: Serviços de rádio e televisão 
 
Classe 9221: Serviços de rádio  
Esta classe inclui: 
- Serviços de produção de programas de rádio, em directo, em fita ou noutro suporte de gravação, para posterior 
difusão; estes programas podem ser recreativos, promocionais, educativos, informativos, etc. 
- Produções, tais como reportagens desportivas, apresentação de previsões meteorológicas, entrevistas, etc. 
- Serviços combinados de produção e transmissão de programas de rádio 
 
Classe 9222: Serviços de televisão  
Esta classe inclui: 
- Produção de programas de televisão, em directo, em fita ou noutro suporte de gravação, para posterior difusão; 
estes programas podem ser recreativos, promocionais, educativos, informativos, etc. 
- Produções, tais como reportagens desportivas, apresentação de previsões meteorológicas, entrevistas, etc. 
- Serviços combinados de produção e transmissão de programas de televisão  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de transmissão de programas de rádio e de televisão produzidos por terceiros, incluídos na classe 6422 
 
Grupo 923: Serviços recreativos  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de agentes e agências, a título personalizado, envolvendo a produção teatral ou artística, incluídos no 
grupo 799 
- Serviços de desporto, incluídos no grupo 926 
 
Grupo 924: Serviços das agências noticiosas  
Este grupo inclui: 
- Serviços de fornecimento de notícias (através de meios orais, por escrito ou em imagens), prestados a meios de 
comunicação social, tais como rádio, televisão, jornais, publicações periódicas ou outros clientes 
- Serviços de jornalistas e repórteres fotográficos independentes 
 
Grupo 925: Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros serviços culturais 
 
Classe 9251: Serviços de bibliotecas e arquivos  
Esta classe não inclui: 
- Locação de videocassetes e livros, incluída na classe 3925 e no grupo 221, com o aditamento do código PA01-7 
"Locação" do Vocabulário Suplementar 
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Classe 9253: Serviços relacionados com jardins botânicos e zoológicos e com reservas naturais  
Esta classe inclui: 
- Serviços de conservação e manutenção de jardins botânicos e zoológicos 
- Serviços de supervisão, conservação e manutenção de parques nacionais e reservas naturais 
- Serviços de visita a jardins botânicos e zoológicos 
- Serviços de preservação da vida selvagem 
 
Grupo 926: Serviços de desporto  
Este grupo inclui: 
- Serviços de exploração de instalações desportivas para a prática de todos os tipos de manifestações desportivas; 
essas instalações poderão ser arenas ou estádios, fechados ou cobertos, com ou sem área reservada a espectadores  
- Serviços relacionados com o desporto, tais como serviços de organização de manifestações desportivas e serviços 
de promoção de manifestações desportivas  
Este grupo não inclui: 
- Locação de equipamento de desporto, incluída no grupo 374, com o aditamento do código PA01-7 "Locação" do 
Vocabulário Suplementar 
 
DIVISÃO 98: OUTROS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, SOCIAIS E PESSOAIS 
 
Grupo 981: Serviços das organizações associativas  
Este grupo não inclui: 
- Serviços de ensino, incluídos na divisão 80 
- Serviços de saúde, incluídos no grupo 851 
- Serviços de acção social, incluídos no grupo 853 
- Serviços de desporto, incluídos no grupo 926 
- Serviços de relações públicas prestados por terceiros por conta de uma associação, incluídos na classe 7941 
 
Classe 9811: Serviços prestados por organizações empresariais, profissionais e especializadas  
Esta classe inclui: 
- Serviços prestados por organizações empresariais (serviços de divulgação de informações, serviços de 
representação junto da administração pública, serviços de relações públicas e outros serviços, prestados por 
associações cujos membros se interessam primordialmente pelo desenvolvimento e prosperidade dos negócios ou 
do comércio em geral, ou de um dos seus ramos em particular) 
- Serviços prestados por organizações profissionais (serviços de divulgação de informações, estabelecimento e 
controlo de normas deontológicas relativamente a profissões específicas, serviços de representação junto da 
administração pública, serviços de relações públicas e outros serviços prestados por associações cujos membros se 
interessam primordialmente por disciplinas académicas, profissões liberais ou domínios técnicos em geral, ou por 
uma área em particular) 
- Serviços prestados por organizações especializadas (por exemplo, serviços relacionados com a segurança 
nuclear) 
 
Classe 9812: Serviços prestados por organizações sindicais  
Esta classe inclui serviços prestados por representantes das opiniões dos membros em matéria de situação laboral, 
e serviços organizacionais prestados por associações cujos membros são, predominantemente, trabalhadores, com 
vista à realização de uma acção concertada. 
 
Classe 9813: Serviços diversos prestados por organizações associativas  
Este grupo inclui: 
- Serviços prestados por organizações religiosas (culto religioso, serviços de formação e estudo prestados 
directamente por igrejas, mesquitas, templos, sinagogas, etc.; serviços religiosos especiais, tais como serviços de 
baptismo, serviços de crisma, serviços de casamentos, serviços funerários, etc.; serviços religiosos, incluindo 
serviços de retiro prestados por estabelecimentos de ordens religiosas) 
- Serviços prestados por organizações políticas (serviços de divulgação de informações, serviços de relações 
públicas, serviços de angariação de fundos e serviços similares, prestados por partidos políticos e organizações 
similares, relacionadas com partidos ou candidatos políticos; estas organizações visam essencialmente a colocação 
de membros ou simpatizantes do partido em cargos políticos)  
- Serviços prestados por organizações associativas de carácter social (serviços de apoio à educação cívica e a 
instalações colectivas, que consistem em serviços prestados por associações de educação cívica e organizações 
similares, constituídas, essencialmente, por indivíduos que pretendem defender causas de interesse geral através de 
iniciativas de sensibilização da opinião pública, exercício de influência política, etc., ou serviços prestados por 
associações para o apoio a instalações colectivas, sociais e educativas, ou serviços prestados por organizações e 
movimentos ambientais e ecológicos) 
- Serviços prestados por outras organizações associativas de carácter social, tais como serviços de protecção de 
grupos especiais, serviços prestados por organizações de juventude, serviços comunitários de carácter social, 
serviços das associações para a prática das actividades culturais ou recreativas, excepto desportivas 
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Grupo 983: Serviços diversos 
 
Classe 9831: Serviços de lavagem e de limpeza a seco  
Esta classe inclui: 
- Serviços de recolha de roupa por lavandarias (inclui serviços de lavandarias, envolvendo a recepção ou a entrega 
de vestuário sem a prestação de serviços de lavagem ou limpeza, serviços de gestão e exploração de lavandarias) 
- Serviços de limpeza de têxteis (serviços de lavagem, limpeza a seco e outros serviços de limpeza de têxteis, 
serviços de impregnação de têxteis) 
- Serviços de limpeza de artigos de peles com pêlo (serviços de lavagem, limpeza a seco e outros serviços de 
limpeza de artigos de peles com pêlo) 
- Serviços de coloração (serviços de coloração de vestuário e de têxteis, não relacionados com a produção destes 
artigos) 
- Serviços de engomagem (serviços de engomagem de vestuário e de têxteis, incluindo roupa de cama e de mesa, 
após o processo de limpeza) 
- Serviços de tinturaria (serviços de tinturaria de vestuário e de têxteis, não relacionados com a produção destes 
artigos) 
 
Classe 9832: Serviços de cabeleireiro e de tratamento estético  
Esta classe inclui: 
- Serviços de cabeleireiro (lavagem, corte, penteado, pintura, ondulação, desfrisagem e serviços similares para 
homem, rapaz, senhora e rapariga, serviços de barbearia) 
- Serviços de tratamento estético (serviços de tratamento facial e estético, de tratamento cosmético, de manicura e 
pedicura) 
 
Classe 9834: Serviços de escritório e de alojamento  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de limpeza de alojamentos, escritórios, residências e outros edifícios, incluídos na classe 9061 
 
Classe 9836: Serviços marítimos  
Esta classe não inclui: 
- Serviços de reparação e manutenção e serviços conexos relacionados com equipamento marinho e outro, 
incluídos na classe 5024 
- Serviços de investigação marinha, incluídos na classe 7311 
- Serviços de estudos marítimos, incluídos na classe 7135 
 
Classe 9837: Serviços funerários e afins  
Esta classe inclui: 
- Serviços de cemitérios, que incluem a venda ou aluguer de locais, serviços de manutenção de cemitérios, campas  
- Serviços de crematórios 
- Serviços das agências funerárias, que consistem em serviços de enterro ou cremação, transporte de defuntos 
Esta classe não inclui: 
- Serviços de jardinagem em cemitérios, incluídos na classe 7731 
 
Grupo 989: Serviços prestados por organizações e entidades extraterritoriais 
 
Classe 9891: Serviços específicos às organizações e entidades extraterritoriais  
Esta classe inclui: 
- Serviços prestados pelas Nações Unidas, pelas respectivas agências especializadas, ou até mesmo regionais, etc., 
pela União Europeia, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, pela Organização 
Mundial do Comércio, pela Organização Aduaneira Mundial, pela Organização dos Países Produtores e 
Exportadores de Petróleo e por outros organismos internacionais ou unidades extraterritoriais 
- Serviços prestados por embaixadas e representações de outros países 


