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CÓDIGOS NACE-Rev. 1 - CAMPO 604 DO QUADRO 06 DO ANEXO D - ARTIGO 36.º DO EBF 
Código 
NACE Designação 

0141 Actividades dos serviços relacionados com a agricultura 

0142 Actividades dos serviços relacionados com a produção animal, excepto serviços de 
veterinária 

0202 Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e a exploração florestal 
0501 Pesca e actividades dos serviços relacionados 
0502 Aquacultura  
1511 Abate de gado (produção de carne) 
1512 Abate de aves e de coelhos (produção de carne) 
1513 Fabricação de produtos à base de carne 
1520 Indústria transformadora da pesca e da aquacultura 
1531 Preparação e conservação de batatas 
1532 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas 
1533 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas, n.e. 
1541 Produção de óleos e gorduras brutos 
1542 Refinação de óleos e gorduras 
1543 Fabricação de margarinas e de gorduras alimentares similares 
1551 Indústrias do leite e derivados 
1552 Fabricação de gelados e sorvetes 
1561 Transformação de cereais e leguminosas 
1562 Fabricação de amidos, féculas e produtos afins 
1571 Fabricação de alimentos para animais de criação 
1572 Fabricação de alimentos para animais de estimação 
1581 Panificação e pastelaria 
1582 Fabricação de bolachas, biscoitos, tostas e pastelaria de conservação 
1583 Indústria do açúcar 
1584 Indústria do cacau, do chocolate e dos produtos de confeitaria 
1585 Fabricação de massas alimentícias, cuscuz e similares 
1586 Indústria do café e do chá  
1587 Fabricação de condimentos e temperos 
1588 Fabricação de alimentos homogeneizados e dietéticos 
1589 Fabricação de outros produtos alimentares, n.e. 
1591 Fabricação de bebidas alcoólicas destiladas 
1592 Fabricação de álcool etílico de fermentação 
1593 Indústria do vinho 
1594 Fabricação de cidra e de outras bebidas fermentadas de frutos  
1595 Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não destiladas  
1596 Fabricação de cerveja 
1597 Fabricação de malte 
1598 Produção de águas minerais e de bebidas refrescantes não alcoólicas 
1600 Indústria do tabaco 
1711 Preparação e fiação de fibras do tipo algodão 
1712 Preparação e fiação de fibras  do tipo lã cardada 
1713 Preparação e fiação de fibras do tipo lã  penteada 
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1714 Preparação e fiação de fibras de tipo linho 

1715 Preparação e fiação da seda e preparação e texturização de filamentos sintéticos e 
artificiais 

1716 Fabricação de linhas de costura 
1717 Preparação e fiação de outras fibras têxteis 
1721 Tecelagem de fio do tipo algodão 
1722 Tecelagem de fio do tipo lã cardada 
1723 Tecelagem de fio do tipo lã penteada 
1724 Tecelagem de fio do tipo seda 
1725 Tecelagem de fio de outros têxteis 
1730 Acabamentos de têxteis 
1740 Fabricação de artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário 
1751 Fabricação de tapetes e carpetes 
1752 Fabricação de cordoaria e redes 
1753 Fabricação de não tecidos e respectivos artigos, excepto vestuário 
1754 Outras indústrias têxteis, n.e. 
1760 Fabricação de tecidos de malha 
1771 Fabricação de meias e artigos similares de malha 
1772 Fabricação de pulôveres, casacos e artigos similares de malha 
1810 Confecção de artigos de vestuário em couro 
1821 Confecção de vestuário de trabalho e de uniformes 
1822 Confecção de outro vestuário exterior 
1823 Confecção de vestuário interior 
1824 Confecção de outros artigos e acessórios de vestuário, n.e. 
1830 Preparação, tingimento e fabricação de artigos de peles com pêlo 
1910 Curtimenta e acabamento de peles sem pêlo 

1920 Fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal, de marroquinaria, de correeiro e 
de seleiro 

1930 Indústria do calçado 
2010 Serração, aplainamento e impregnação da madeira 

2020 Fabricação de folheados, contraplacados, painéis lamelados, de partículas, de fibras e 
de outros painéis 

2030 Fabricação de obras de carpintaria para a construção 
2040 Fabricação de embalagens de madeira 
2051 Fabricação de outras obras de madeira 
2052 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 
2111 Fabricação de pasta 
2112 Fabricação de papel e de cartão (excepto canelado) 
2121 Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens de papel e cartão  
2122 Fabricação de artigos de papel para uso doméstico e sanitário 
2123 Fabricação de artigos de papel para papelaria 
2124 Fabricação de papel de parede 
2125 Fabricação de artigos de pasta de papel, de papel e de cartão, n.e. 
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2211 Edição de livros 
2212 Edição de jornais 
2213 Edição de revistas e de outras publicações periódicas  
2214 Edição de gravações de som 
2215 Edição, n.e. 
2221 Impressão de jornais 
2222 Impressão, n.e. 
2223 Encadernação 
2224 Actividades de preparação da impressão  
2225 Actividades auxiliares relacionadas com a impressão, n.e. 
2231 Reprodução de gravações de som  
2232 Reprodução de gravações de vídeo 
2233 Reprodução de suportes informáticos 
2310 Fabricação de coque 
2320 Fabricação de produtos petrolíferos refinados 
2330 Tratamento de combustível nuclear 
2411 Fabricação de gases industriais 
2412 Fabricação de corantes e pigmentos 
2413 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base 
2414 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base 
2415 Fabricação de adubos e de compostos azotados 
2416 Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias 
2417 Fabricação de borracha sintética sob formas primárias 
2420 Fabricação de pesticidas e de outros produtos agro-químicos 
2430 Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares 
2441 Fabricação de produtos farmacêuticos de base 
2442 Fabricação de preparações farmacêuticas 
2451 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e de polimento  
2452 Fabricação de perfumes, cosméticos e de produtos de higiene 
2461 Fabricação de explosivos e artigos de pirotecnia 
2462 Fabricação de colas e gelatinas 
2463 Fabricação de óleos essenciais 
2464 Fabricação de produtos químicos para fotografia 
2465 Fabricação de suportes de informação não gravados 
2466 Fabricação de outros produtos químicos, n.e. 
2470 Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais 
2511 Fabricação de pneus e de câmaras-de-ar 
2512 Reconstrução de pneus 
2513 Fabricação de produtos de borracha, n.e. 
2521 Fabricação de chapas, folhas, tubos e perfis de plástico 
2522 Fabricação de embalagens de plástico 
2523 Fabricação de artigos de plástico para a construção 
2524 Fabricação de artigos de plástico, n.e. 
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2611 Fabricação de vidro plano  
2612 Moldagem e transformação de vidro plano 
2613 Fabricação de vidro de embalagem e cristalaria (vidro oco) 
2614 Fabricação de fibras de vidro 
2615 Fabricação e transformação de outro vidro (inclui vidro técnico) 
2621 Fabricação de artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental  
2622 Fabricação de artigos cerâmicos para usos sanitários  
2623 Fabricação de isoladores e peças isolantes em cerâmicas 
2624 Fabricação de outros produtos em cerâmica para usos técnicos 

2625 Fabricação de outros produtos cerâmicos não refractários (excepto os destinados à 
construção) 

2626 Fabricação de produtos cerâmicos refractários  
2630 Fabricação de azulejos, ladrilhos, mosaicos e placas de cerâmica 
2640 Fabricação de tijolos, telhas e de outros produtos de barro para a construção  
2651 Fabricação de cimento 
2652 Fabricação de cal 
2653 Fabricação de gesso 
2661 Fabricação de produtos de betão para a construção 
2662 Fabricação de produtos de gesso para a construção 
2663 Fabricação de betão pronto 
2664 Fabricação de argamassas 
2665 Fabricação de produtos de fibrocimento 
2666 Fabricação de outros produtos de betão, gesso, cimento e marmorite 

2670 Serragem, corte e acabamento de rochas ornamentais e de outras pedras de 
construção 

2681 Fabricação de produtos abrasivos 
2682 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos, N. E. 
2710 Siderurgia e fabricação de ferro ligas  
2721 Fabricação de tubos de ferro fundido 
2722 Fabricação de tubos de aço 
2731 Estiragem a frio 
2732 Laminagem a frio de arco ou banda  
2733 Perfilagem a frio 
2734 Trefilagem  
2741 Obtenção e primeira transformação de metais preciosos 
2742 Obtenção e primeira transformação de alumínio 
2743 Obtenção e primeira transformação de chumbo, zinco e estanho 
2744 Obtenção e primeira transformação de cobre 
2745 Obtenção e primeira transformação de metais não ferrosos, n.e. 
2751 Fundição de ferro fundido  
2752 Fundição de aço 
2753 Fundição de metais leves 
2754 Fundição de metais não ferrosos, n.e. 
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2811 Fabricação de estruturas de construção metálicas 
2812 Fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal 
2821 Fabricação de reservatórios e de recipientes metálicos  
2822 Fabricação de caldeiras e radiadores para aquecimento central 
2830 Fabricação de geradores de vapor (excepto caldeiras para aquecimento central) 
2840 Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados 
2851 Tratamento e revestimento de metais 
2852 Actividades de mecânica em geral  
2861 Fabricação de cutelaria 
2862 Fabricação de ferramentas 
2863 Fabricação de fechaduras, dobradiças e de outras ferragens  
2871 Fabricação de embalagens metálicas pesadas  
2872 Fabricação de embalagens metálicas ligeiras 
2873 Fabricação de produtos de arame 
2874 Fabricação de rebites, parafusos, molas e correntes metálicas 
2875 Fabricação de outros produtos metálicos, n.e. 
2911 Fabricação de motores e turbinas 
2912 Fabricação de bombas e compressores 
2913 Fabricação de torneiras e de válvulas 
2914 Fabricação de rolamentos, de engrenagens e de outros órgãos de transmissão 
2921 Fabricação de fornos e queimadores 
2922 Fabricação de equipamento de elevação e de movimentação 
2923 Fabricação de equipamento não doméstico para refrigeração e ventilação 
2924 Fabricação de outras máquinas de uso geral, n.e. 
2931 Fabricação de tractores agrícolas 
2932 Fabricação de outras máquinas para a agricultura, pecuária e silvicultura 
2941 Fabricação de máquinas-ferramentas portáteis com motor 
2942 Fabricação de outras máquinas-ferramentas para metais 
2943 Fabricação de outras máquinas-ferramentas, n.e. 
2951 Fabricação de máquinas para a metalurgia 
2952 Fabricação de máquinas para as indústrias extractivas e para a construção 
2953 Fabricação de máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco 
2954 Fabricação de máquinas para as indústrias têxtil, do vestuário e do couro 
2955 Fabricação de máquinas para as indústrias do papel e do cartão 
2956 Fabricação de outras máquinas e de equipamento para uso específico, n.e. 
2960 Fabricação de armas e munições 
2971 Fabricação de electrodomésticos 
2972 Fabricação de aparelhos não eléctricos para uso doméstico 
3001 Fabricação de máquinas de escritório 
3002 Fabricação de computadores e de outro equipamento informático 
3110 Fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos 
3120 Fabricação de material de distribuição e de controlo para instalações eléctricas 
3130 Fabricação de fios e cabos isolados 
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3140 Fabricação de acumuladores e de pilhas eléctricas 
3150 Fabricação de lâmpadas eléctricas e de outro material de iluminação 
3161 Fabricação de equipamento eléctrico  para motores e veículos 
3162 Fabricação de outro equipamento eléctrico, n.e. 
3210 Fabricação de componentes electrónicos  

3220 Fabricação de aparelhos emissores de rádio e de televisão e aparelhos de telefonia e 
telegrafia por fios 

3230 Fabricação de aparelhos receptores e material de rádio e de televisão, aparelhos de 
gravação ou de reprodução de som e imagens e de material associado  

3310 Fabricação de material médico-cirúrgico e ortopédico 

3320 Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação, controlo, navegação 
e outros fins (excepto controlo de processos industriais) 

3330 Fabricação de equipamento de controlo de processos industriais 
3340 Fabricação de material óptico, fotográfico e cinematográfico 
3350 Fabricação de relógios e material de relojoaria 
3410 Fabricação de veículos automóveis 
3420 Fabricação de carroçarias, reboques e  semi-reboques 
3430 Fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis e seus motores 
3511 Construção e reparação de embarcações, excepto de recreio e desporto 
3512 Construção e reparação de embarcações de recreio e de desporto 
3520 Fabricação e reparação de material circulante para caminhos de ferro 
3530 Fabricação de aeronaves e de veículos espaciais 
3541 Fabricação de motociclos 
3542 Fabricação de bicicletas 
3543 Fabricação de veículos para inválidos 
3550 Fabricação de outro material de transporte, n.e. 
3611 Fabricação de cadeiras e assentos 
3612 Fabricação de mobiliário para escritório e comércio 
3613 Fabricação de mobiliário de cozinha 
3614 Fabricação de mobiliário para outros fins 
3615 Fabricação de colchoaria 
3621 Cunhagem de moedas  
3622 Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares, n.e. 
3630 Fabricação de instrumentos musicais 
3640 Fabricação de artigos de desporto 
3650 Fabricação de jogos e brinquedos 
3661 Fabricação de bijuterias 
3662 Fabricação de vassouras, escovas e pincéis 
3663 Outras indústrias transformadoras, n.e. 
3710 Reciclagem de sucata e de desperdícios metálicos 
3720 Reciclagem de desperdícios não metálicos 
4011 Produção de electricidade 
4012 Transporte de electricidade 
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4013 Distribuição e comércio de electricidade 
4021 Produção de gás  
4022 Distribuição e comércio de combustíveis gasosos por conduta 
4030 Produção e distribuição de vapor e de água quente 
5010 Comércio de veículos automóveis  
5020 Manutenção e reparação de veículos automóveis 
5030 Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis 
5040 Comércio, manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios 
5050 Comércio a retalho de combustível para veículos a motor 

5111 Agentes do comércio por grosso de matérias primas agrícolas e têxteis, animais vivos 
e produtos semi-acabados 

5112 Agentes do comércio por grosso de combustíveis, minérios, metais e de produtos 
químicos para a indústria 

5113 Agentes do comércio por grosso de madeira e materiais de construção 

5114 Agentes do comércio por grosso de máquinas, equipamento industrial, embarcações 
e aeronaves 

5115 Agentes do comércio  por grosso de mobiliário, artigos para uso doméstico e 
ferragens 

5116 Agentes do comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro 
5117 Agentes do comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco 
5118 Agentes especializados do comércio por grosso de produtos, n.e. 
5119 Agentes do comércio por grosso misto sem predominância 
5121 Comércio por grosso de cereais, sementes e alimentos para animais 
5122 Comércio por grosso de flores e plantas 
5123 Comércio por grosso de animais vivos 
5124 Comércio por grosso de peles e couro 
5125 Comércio por grosso de tabaco em bruto 
5131 Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas 
5132 Comércio por grosso de carne e de produtos à base de carne 
5133 Comércio por grosso de leite e derivados, ovos, azeite, óleos e gorduras alimentares 
5134 Comércio por grosso de bebidas 
5135 Comércio por grosso de tabaco 
5136 Comércio por grosso de açúcar, de chocolate e de produtos de confeitaria 
5137 Comércio por grosso café, chá, cacau e especiarias  
5138 Comércio por grosso de outros produtos alimentares 
5139 Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco 
5141 Comércio por grosso de têxteis 
5142 Comércio por grosso de vestuário e de calçado 
5143 Comércio por grosso de electrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 

5144 Comércio por grosso de cutelaria, de louças em cerâmica, e em vidro, de papel de 
parede e de produtos de limpeza 

5145 Comércio por grosso de perfumes e de produtos de higiene 
5146 Comércio por grosso de produtos farmacêuticos 
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5147 Outro comércio por grosso de bens de consumo 
5151 Comércio por grosso de combustíveis líquidos, sólidos, gasosos e produtos derivados 
5152 Comércio por grosso de minérios e de metais 
5153 Comércio por grosso de madeira, materiais de construção e equipamento sanitário 

5154 Comércio por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e 
aquecimento 

5155 Comércio por grosso de produtos químicos 
5156 Comércio por grosso de bens intermédios (não agrícolas), n.e. 
5157 Comércio por grosso de desperdícios e sucatas 
5181 Comércio por grosso de máquinas-ferramentas  

5182 Comércio por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e 
engenharia civil 

5183 Comércio por grosso de máquinas para a indústria têxtil, máquinas de costura e de 
tricotar 

5184 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas 
informáticos 

5185 Comércio por grosso de outras máquinas e material de escritório 
5186 Comércio por grosso de outros componentes e equipamentos electrónicos 

5187 Comércio por grosso de outras máquinas e equipamentos para a indústria, comércio 
e navegação 

5188 Comércio por grosso de máquinas agrícolas e outros equipamentos agrícolas 
5190 Comércio por grosso, n.e. 
6010 Caminhos de ferro 
6021 Outros transportes terrestres regulares de passageiros 
6022 Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros 
6023 Outros transportes terrestres de passageiros  
6024 Transportes rodoviários de mercadorias 
6030 Transportes por oleodutos e gasodutos 
6110 Transportes marítimos 
6120 Transportes por vias navegáveis interiores 
6210 Transportes aéreos regulares 
6220 Transportes aéreos não regulares 
6230 Transportes espaciais 
6311 Manuseamento de carga 
6312 Armazenagem 
6321 Outras actividades auxiliares dos transportes terrestres 
6322 Outras actividades auxiliares dos transportes por água 
6323 Outras actividades auxiliares dos transportes aéreos 
6330 Agências de viagens e de turismo e de outras actividades de apoio turístico 
6340 Actividades dos agentes transitários, aduaneiros e similares de apoio ao transporte 
6411 Actividades dos Correios Nacionais 
6412 Actividades postais independentes dos correios nacionais 
6420 Telecomunicações 
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7011 Promoção imobiliária  
7012 Compra e venda de bens imobiliários 
7020 Arrendamento de bens imobiliários 
7031 Mediação e avaliação imobiliária 
7032 Administração de imóveis por conta de outrem  
7110 Aluguer de veículos automóveis 
7121 Aluguer de outro meio de transporte terrestre 
7122 Aluguer de meio de transporte marítimo e fluvial 
7123 Aluguer de meio de transporte aéreo 
7131 Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas 
7132 Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e engenharia civil 
7133 Aluguer de máquinas e equipamento de escritório (inclui computadores) 
7134 Aluguer de máquinas e equipamento, n.e. 
7140 Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e. 
7210 Consultoria em equipamento informático 
7221 Edição de programas informáticos  
7222 Outras actividades de consultoria em programação informática 
7230 Processamento de dados 
7240 Actividades de bancos de dados e disponibilização de informação em contínuo 

7250 Manutenção e reparação de máquinas de escritório, de contabilidade e de material 
informático 

7260 Outras actividades conexas à informática 
7310 Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais  
7320 Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e humanas  
7411 Actividades jurídicas 
7412 Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria fiscal 
7413 Estudos de mercado e sondagens de opinião 
7414 Actividades de consultoria para os negócios e a gestão 
7415 Actividades das sociedades gestoras de participações sociais  
7420 Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins 
7430 Actividades de ensaios e análises técnicas 
7440 Publicidade 
7450 Selecção e colocação de pessoal 
7460 Actividades de investigação e de segurança 
7470 Actividades de limpeza industrial 
7481 Actividades fotográficas 
7482 Actividades de embalagem  
7485 Actividades de secretariado, tradução e endereçagem   
7486 Actividades dos centros de chamadas 
7487 Outras actividades de serviços prestados principalmente às empresas, n.e. 
8030 Ensino superior 
8041 Escolas de condução e pilotagem 
8042 Ensino para adultos e outras actividades educativas, n.e. 
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9001 Recolha e tratamento de águas residuais  
9002 Recolha e tratamento de outros resíduos 
9003 Limpeza pública, despoluição e actividades similares 
9211 Produção de filmes e de vídeos e actividades técnicas de pós-produção 
9212 Distribuição de filmes e de vídeos 
9213 Projecção de filmes e de vídeos 
9220 Actividades de rádio e de televisão 
9231 Actividades de teatro, música e outras actividades artísticas e literárias 
9232 Gestão de salas de espectáculo e actividades conexas  
9233 Parques de diversão 
9234 Outras actividades de espectáculo, n.e. 
9240 Actividades de agências de notícias 
9251 Actividades das bibliotecas e arquivos 
9252 Actividades dos museus e conservação de locais e de monumentos históricos 
9253 Actividades dos jardins botânicos, zoológicos e das reservas naturais 
9261 Gestão de instalações desportivas 
9262 Outras actividades desportivas 
9271 Lotarias e outros jogos de aposta 
9272 Outras actividades recreativas, n.e. 
9301 Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles 

 


