
18110 Impressão de jornais

18120 Outra impressão

18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos média

18140 Encadernação e atividades relacionadas

18200 Reprodução de suportes gravados

20302 Fabricação de tintas de impressão

26110 Fabricação de componentes eletrónicos

26120 Fabricação de placas de circuitos eletrónicos

26200 Fabricação de computadores e de equipamento periférico

26300 Fabricação de aparelhos e equipamentos para comunicações

26400 Fabricação de recetores de rádio e de televisão e bens de consumo similares

26511 Fabricação de contadores de eletricidade, gás, água e de outros líquidos

26512 Fabricação de instrumentos e aparelhos de medida, verificação, navegação e outros fins…

26520 Fabricação de relógios e material de relojoaria

26600 Fabricação de equipamentos de radiação, electromedicina e eletroterapêutico

26700 Fabricação de instrumentos e de equipamentos, óticos e fotográficos

26800 Fabricação de suportes de informação magnéticos e óticos

27310 Fabricação de cabos de fibra ótica

27320 Fabricação de outros fios e cabos elétricos e eletrónicos

32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria

32200 Fabricação de instrumentos musicais

43390 Outras atividades de acabamento em edifícios

46430 Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão

46492 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais

46510 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas…

46520 Comércio por grosso de equipamentos eletrónicos, de telecomunicações e suas partes

47410 Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos…

47430 Comércio a retalho de equipamento audiovisual, em estabelecimentos especializados

47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados

47620 Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria…

47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares…

47784 Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e.

55111 Hotéis com restaurantes

55112 Pensões com restaurante

55113 Estalagens com restaurante

55114 Pousadas com restaurante

55115 Motéis com restaurante

55116 Hotéis- Apartamentos com restaurante

55117 Aldeamentos Turísticos com restaurante

55118 Apartamentos Turísticos com restaurante

55119 Outros estabelecimentos hoteleiros com restaurante

55121 Hotéis sem restaurante

55122 Pensões sem restaurante

55123 Apartamentos Turísticos sem restaurante

55124 Outros estabelecimentos hoteleiros sem restaurante

55201 Alojamento Mobilado para turistas

55202 Turismo no Espaço Rural

55203 Colónias e Campos de Férias

55204 Outros Locais de Alojamento de curta duração

55300 Parques de Campismo e de Caravanismo
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55900 Outros Locais de Alojamento

56101 Restaurantes tipo tradicional

56102 Restaurantes com lugares ao balcão

56103 Restaurantes sem serviço de mesa

56104. Restaurantes típicos

56105 Restaurantes com espaço de dança

56106 Confeção de refeições prontas a levar para casa

56107 Restaurantes, n. e. (inclui atividades de restauração em meios móveis)

56210 Fornecimento de Refeições para eventos

56290 Outras Atividades de Serviço de Refeições

56301 Cafés

56302 Bares

56303 Pastelarias e casas de chá

56304 Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo

56305 Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança

58110 Edição de livros

58130 Edição de jornais

58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas

58190 Outras atividades de edição

58210 Edição de jogos de computador

58290 Edição de outros programas informáticos

59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão

59120 Atividades técnicas de pós-produção para filmes, vídeos e programas de televisão

59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão

59140 Projeção de filmes e de vídeos

59200 Atividades de gravação de som e edição de música

60100 Atividades de rádio

60200 Atividades de televisão

61100 Atividades de telecomunicações por fio

61200 Atividades de telecomunicações sem fio

61300 Atividades de telecomunicações por satélite

61900 Outras atividades de telecomunicações

62010 Atividades de programação informática

62020 Atividades de consultoria em informática

62030 Gestão e exploração de equipamento informático

62090 Outras atividades relacionadas com as tecnologias da informação e informática

63110 Atividades de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades…

63120 Portais Web

63910 Atividades de agências de notícias

63990 Outras atividades dos serviços de informação, n.e.

71110 Atividades de arquitetura

71120 Atividades de engenharia e técnicas afins

72190 Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas e naturais

73110 Agências de publicidade

73120 Atividades de representação nos meios de comunicação

73200 Estudos de mercado e sondagens de opinião

74100 Atividades de design

74200 Atividades fotográficas

77220 Aluguer de videocassetes e discos

82300 Organização de feiras, congressos e outros eventos similares

82990 Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e.



85520 Ensino de atividades culturais

90010 Atividades das artes do espetáculo

90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo

90030 Criação artística e literária

90040 Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas

91011 Atividades das bibliotecas

91012 Atividades dos arquivos

91020 Atividades dos museus

91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos

94991 Associações culturais e recreativas


