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I. NOTAS EXPLICATIVAS DAS SECÇÕES A A M RESPEITANTES A 
FORNECIMENTOS E OBRAS 

 
O Vocabulário Suplementar (SV) é constituído por 19 secções (e 42 grupos). Algumas secções são 
habitualmente utilizadas para acrescentar descrições de fornecimentos e obras (secções A a M) e de serviços 
(secções P a U). 
 
Por exemplo, a Secção M "Atributos residuais para transportes" pode ser utilizada para fornecer uma 
descrição suplementar aos códigos de fornecimentos ou serviços.  
 
Os códigos suplementares são genéricos e não se destinam a ser enquadrados num código específico no 
Vocabulário Principal. Os utilizadores deverão utilizar o atributo mais próximo no Vocabulário 
Suplementar que melhor sirva as suas necessidades, desde que pertença a uma secção que seja consistente 
com o significado do código do Vocabulário Principal. 
 
SECÇÃO A — MATERIAIS 
 
Grupo A - Metais e ligas 

Este grupo inclui: 
- Metais de base, tais como alumínio, níquel e ouro 
- Ligas metálicas, tais como aço, latão 

 
Grupo B - Não-metais 

Este grupo inclui atributos para materiais não metálicos, tais como: 
- Plásticos, tais como poliéster, polieteno e PVC 
- Pedra, tal como mármore, ardósia 
- Madeira, tal como bambu, cortiça e madeira de conífera 
- Fibras naturais, tais como seda e lã 

 
Definições adicionais: 

- Ampolas de vidro: pequenos artefactos de vidro, geralmente de formato arredondado, destinados a 
serem contidos em qualquer aparelho para fins de isolamento, por exemplo, para recipientes 
isotérmicos ou acessórios para linhas de electricidade. 

 
SECÇÃO B — APRESENTAÇÃO, FORMA, EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO 
 
Grupo A - Apresentação 

Este grupo inclui: 
- Estado e propriedades físicas, tais como quente, frio, líquido, sólido, duro e macio. 
- Forma, tal como pulverulento, lingotes e varetas. 
- Preparação específica de um material de base, tal como revestido, em bruto e vulcanizado. 
 

Definições adicionais: 
- Em bruto: produto ou material que passou pela(s) primeira(s) fase(s) de um processo de transformação  
- Transformado: produto ou material que passou por um processo de transformação 
- Refinado: produto ou material que passou por um processo de transformação completo com vista à 

eliminação de impurezas 
 
Grupo B - Forma 

Este grupo inclui todas as formas geométricas, tais como redonda ou quadrada. 
 
Grupo C — Embalagem e acondicionamento 

Este grupo inclui: 
- Embalagem, por exemplo, em sacos, em caixas de cartão, engarrafado. Estes atributos descrevem o 

modo de fornecimento do produto ao utilizador final. 
- Acondicionamento, por exemplo, em salmoura, avulso. Estes atributos descrevem as condições em que 

o produto é fornecido ao utilizador final na embalagem. 
 

Este grupo não inclui: 
- Atributos residuais para alimentos, bebidas e refeições, incluídos na secção H. 
 

SECÇÃO C — MATERIAL/PRODUTO COM QUALIDADES E MODO DE 
FUNCIONAMENTO ESPECIAIS 

Esta secção não inclui: 
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- Atributos ambientais, tais como reciclagem e tratamento, classificados na secção D. 
 
Grupo A — Material/produto com qualidades especiais 

Este grupo inclui atributos relacionados com: 
- Características de resistência, tais como à prova de água, ignífugo, com arames e reforçado 
- Características de conforto/saúde, tais como ergonómico, sem amianto e estéril 
- Utilização específica, tais como submersível e portátil 
- Agricultura, tais como biológico, de criação e de cultivo 

 
Definições adicionais: 

- Descartável: produto concebido para ser utilizado uma vez e deitado fora, mas que pode ser reutilizado 
- Utilização única: produto concebido para ser utilizado uma única vez e que não pode ser reutilizado por 

ficar danificado após a sua primeira utilização 
- Reutilizável: produto concebido para ser reutilizado 

 
Grupo B — Modo de funcionamento 

Este grupo inclui: 
- Atributos de pressão e tensão 
- Tipo de energia utilizada por veículos, máquinas e outros aparelhos 
- Outras características de veículos, motores, máquinas e aparelhos como, por exemplo, quatro rodas 

motrizes, automático, com fase única 
 
SECÇÃO D — GENERALIDADES, ADMINISTRAÇÃO 
 
Grupo A — Atributos gerais e de administração 

Este grupo inclui: 
- Estado específico, sobretudo para serviços, tal como nacional/internacional, público/privado, etc. 
- Gestão, administrativo, etc. 
- Atributos sociais, tais como trabalho social, orientação, etc. 
- Atributos ambientais, tais como reciclagem, tratamento, etc. 

 
SECÇÃO E — UTILIZADORES/BENEFICIÁRIOS 
 
Grupo A — Utilizadores ou beneficiários 

 Este grupo inclui: 
- Qualquer tipo de utilizadores ou beneficiários, com indicação da faixa etária (bebé, criança, 

adolescente, etc.), sexo, utilizadores específicos (desempregado, consumidor de drogas, passageiros, 
etc.) 

- Uma lista de incapacidades, para utilizadores ou beneficiários incapacitados 
 
SECÇÃO G — ESCALA E DIMENSÕES 
 
Grupo A — Dimensões e potência 

Este grupo inclui atributos indicadores de peso, medida/tamanho, volume, potência ou pressão específicos 
exigidos. Para indicar peso, medida/tamanho, volume, potência ou pressão específicos, é necessário recorrer 
aos atributos adicionais incluídos no grupo C da secção G. 

 
Grupo B — Frequência 

Este grupo inclui: 
- Diariamente, semanalmente, etc. 

 
Grupo C — Outras indicações 

Este grupo inclui atributos adicionais para indicar peso, medida/tamanho, volume, potência ou pressão 
específicos, bem como dados e quantidades específicos ou de referência. 

 
SECÇÃO H — ATRIBUTOS RESIDUAIS PARA ALIMENTOS, BEBIDAS E REFEIÇÕES 
 
Grupo A - Atributos para alimentos, bebidas e refeições 
 

Este grupo inclui: 
- Atributos residuais para a descrição de uma preparação específica de alimentos. 
- Atributos para a descrição de alimentos de consumo com requisitos específicos (sem carne de porco, 

comida vegetariana, comida sem glúten). 
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SECÇÃO I — ATRIBUTOS RESIDUAIS PARA CONSTRUÇÃO/OBRAS 
 
Esta secção não inclui: 
- Utilização geral, classificada na secção F.  
 
Grupo A — Atributos para construção/obras 

Este grupo inclui: 
- Atributos para a descrição do tipo de obras ou das suas características específicas 
- Atributos para a descrição da finalidade das obras 

 
SECÇÃO J - ATRIBUTOS RESIDUAIS PARA COMPUTAÇÃO, TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO OU COMUNICAÇÃO 
 
Esta secção não inclui: 
- Utilização geral, classificada na secção F. 
 
Grupo A — Atributos residuais para computação, tecnologias da informação ou comunicação 

Este grupo inclui: 
- Atributos para a descrição de uma rede especial (Internet, intranet, etc.) 
- Atributos residuais para a definição de determinadas características de hardware e software 

 
SECÇÃO K — ATRIBUTOS RESIDUAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ÁGUA 
 
Esta secção não inclui: 
- Utilização geral, classificada na secção F. 
 
Grupo A - Atributos para distribuição de energia e água 

Este grupo inclui: 
- Atributos nos domínios do aquecimento, distribuição de água, electricidade, petróleo e gás 
- Atributos residuais para a descrição de utilizadores específicos no domínio da distribuição de energia e 

água 
 
SECÇÃO L — ATRIBUTOS RESIDUAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS 
 
Esta secção não inclui: 
- Utilização geral, classificada na secção F. 
 
Grupo A — Atributos para serviços médicos e laboratoriais 

Este grupo inclui a utilização geral nos seguintes domínios: 
- Cirurgia 
- Enfermagem 
- Exames e tratamentos médicos 
- Uso hospitalar ou laboratorial 
- Material médico 
- Medicina legal 
- Uso veterinário 

 
 
 


