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MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL
E DO TRABALHO

Decreto-Lei n.o 48/2003

de 20 de Março

O Tratado que institui a Comunidade Europeia carac-
teriza o mercado interno como um espaço sem fron-
teiras, tendo a União como um dos objectivos primeiros
a abolição dos obstáculos à livre circulação de pessoas
e serviços.

Assim, os nacionais de um Estado membro podem
exercer uma dada actividade num Estado membro dife-
rente daquele em que adquiriram as qualificações pro-
fissionais para tal necessárias ou em que tinham exer-
cido, enquanto trabalhadores independentes ou traba-
lhadores por conta de outrem, no exercício do direito
de livre prestação de serviços ou do direito de esta-
belecimento.

Para reconhecimento dessas qualificações profissio-
nais ou da experiência adquiridas, houve necessidade
de instituir sistemas que fossem aplicados por todos os
Estados membros.

A Directiva n.o 89/48/CEE, do Conselho, de 21 de
Dezembro, introduziu um primeiro sistema geral, rela-
tivo ao reconhecimento de diplomas de ensino superior
que sancionam formações com a duração mínima de
três anos, que o Decreto-Lei n.o 289/91, de 10 de Agosto,
transpôs para a ordem jurídica nacional.

Posteriormente, foi estabelecido pela Directiva
n.o 92/51/CEE, do Conselho, de 18 de Junho, transposta
pelo Decreto-Lei n.o 242/96, de 18 de Dezembro, um
segundo sistema geral, referente ao reconhecimento das
formações profissionais cuja duração corresponde a um
ciclo de estudos pós-secundário ou equivalente.

O presente diploma visa transpor para a ordem jurí-
dica nacional a Directiva n.o 1999/42/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 7 de Junho, que cria um
mecanismo de reconhecimento dos diplomas para as
actividades profissionais abrangidas pelas directivas de
liberalização e de medidas transitórias, completando o
sistema geral de reconhecimento de diplomas.

Esta directiva, tendo como fim facilitar o exercício
do direito de estabelecimento e da livre prestação de
serviços numa série de actividades, cria um sistema que
permite não só o reconhecimento de diplomas, certi-
ficados e outros títulos, aplicável a actividades não
abrangidas pelos sistemas anteriores, mas também o
reconhecimento da experiência profissional naquelas
actividades em que se considera qualificação suficiente
o seu exercício durante um período de tempo razoável
e suficientemente recente.

Contudo, a complementaridade entre os sistemas ins-
tituídos não obsta a que à maioria das actividades pro-
fissionais incluídas na segunda parte do anexo A da
directiva e do presente decreto-lei se aplique, no que
diz respeito apenas ao reconhecimento dos diplomas,
o sistema decorrente da Directiva n.o 92/51/CEE.

Na elaboração do diploma teve-se na devida conta
os efeitos do Acordo sobre o Espaço Económico Euro-
peu e, particularmente, a Decisão do Comité Misto do
EEE n.o 88/2000, de 27 de Outubro, que integra no
Acordo a Directiva n.o 1999/42/CE, e a altera parcial-
mente quanto à definição do âmbito.

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas.

O projecto correspondente ao presente diploma foi
publicado, para apreciação pública, na separata n.o 8
do Boletim do Trabalho e Emprego, de 13 de Novembro
de 2001, não tendo suscitado comentários críticos.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.o da

Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.o

Objecto e âmbito

1 — O presente diploma estabelece o regime aplicável
ao reconhecimento de diplomas, certificados e outros
títulos ou qualificações profissionais de que sejam pos-
suidores os nacionais de um Estado do Espaço Eco-
nómico Europeu (EEE) que pretendam exercer, no ter-
ritório nacional, quer como trabalhadores independen-
tes, quer como trabalhadores subordinados, uma acti-
vidade regulamentada.

2 — Este regime aplica-se ao exercício, no território
nacional, dos direitos de livre prestação de serviços ou
de estabelecimento numa actividade regulamentada, por
parte das seguintes pessoas singulares e colectivas titu-
lares desses direitos:

a) Do direito de livre prestação de serviços, na
condição de o serviço ser prestado, ou pela pes-
soa que tenha celebrado para esse efeito o con-
trato, ou por uma das suas agências ou sucursais
estabelecidas no EEE, os cidadãos europeus
estabelecidos no EEE e as sociedades, consti-
tuídas em conformidade com a legislação de um
Estado do EEE e que tenham a sua sede social,
a administração central ou o estabelecimento
principal no EEE, bem como as sociedades
quando apenas a sede social se situe no EEE,
desde que a sua actividade apresente uma rela-
ção real e contínua com a economia de um
Estado do EEE, não podendo tal relação depen-
der da nacionalidade, quer dos membros da
sociedade, quer das pessoas que ocupam lugares
de gestão ou de fiscalização na sociedade, quer
dos detentores do capital;

b) Do direito de estabelecimento, os cidadãos
europeus que desejem estabelecer-se a fim de
exercer actividade como independentes no ter-
ritório nacional ou que estejam estabelecidos
num Estado do EEE e as sociedades, consti-
tuídas em conformidade com a legislação de um
Estado do EEE e com a sede social, a admi-
nistração central ou o estabelecimento principal
no EEE, que desejem estabelecer-se no terri-
tório nacional, a fim de exercer actividade como
independentes, ou nele desejem criar agências,
sucursais ou filiais, bem como as sociedades de
que apenas a sede social se situe no EEE, desde
que a sua actividade apresente uma relação real
e contínua com a economia de um Estado do
EEE, não podendo tal relação considerar-se
dependente da nacionalidade, quer dos mem-
bros da sociedade, quer das pessoas que ocupam
lugares de gestão ou de direcção nessa socie-
dade, quer, ainda, dos detentores do capital.
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Artigo 2.o

Definições

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) «Actividade regulamentada», a actividade ou o
conjunto de actividades, de entre as referidas
no anexo A, cujo acesso ou exercício esteja
subordinado, no ordenamento jurídico nacional,
ou à posse de um diploma, certificado ou outro
título emitido por autoridade competente, ou
a certas condições de qualificação reconhecidas
por autoridade competente;

b) «Dirigente da empresa», qualquer pessoa que
exerça ou tenha exercido, numa empresa do sec-
tor de actividade em causa, uma das seguintes
funções:

i) Dirigente da empresa ou dirigente de
uma sucursal da empresa;

ii) Adjunto do empresário ou adjunto do
dirigente de empresa, se esta função
implicar uma responsabilidade corres-
pondente à do empresário ou do gerente
representado;

iii) Quadro superior, encarregado de funções
comerciais e ou técnicas e responsável
por um ou mais departamentos da
empresa;

c) «Trabalhador independente», qualquer pessoa
que exerça a sua actividade profissional por
conta própria, não estando vinculado a qualquer
entidade, singular ou colectiva, por um contrato
de trabalho;

d) «Autoridade competente», a entidade respon-
sável pela regulamentação relativa ao exercício
da actividade em causa, como tal referida na
lista constante do anexo B.

CAPÍTULO II

Reconhecimento de qualificações

SECÇÃO I

Reconhecimento de qualificações obtidas pela via da formação

Artigo 3.o

Reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos

1 — Quando for requerido por nacional de outro
Estado do EEE o acesso ou o exercício de uma acti-
vidade regulamentada que se integre nas referidas na
primeira parte do anexo A, a autoridade competente,
sem prejuízo do disposto nos artigos 4.o e 5.o, deve pro-
ceder ao exame comparativo entre as condições exigidas
para esse fim pela regulamentação nacional e os conhe-
cimentos e qualificações do requerente, atestados por
diplomas, certificados e outros títulos emitidos para
idêntico fim por outro Estado do EEE e que o reque-
rente tenha apresentado e, caso estes correspondam ao
exigido, não pode recusar o pedido.

2 — Caso o exame comparativo levado a cabo nos
termos do número anterior revele uma diferença subs-
tancial, a autoridade competente deve proporcionar ao
requerente a possibilidade de aquisição dos conheci-
mentos e qualificações em falta, podendo o requerente
escolher, para o efeito, entre a frequência de um estágio
e a submissão a exame de aptidão.

3 — Sem prejuízo do disposto no n.o 1, sempre que
esteja em causa o exercício, como trabalhador indepen-
dente ou dirigente de empresa, de uma actividade pro-
fissional regulamentada abrangida pelas actividades
referidas na primeira parte do anexo I e a regulamen-
tação nacional imponha a todos os que a ela pretendam
aceder, como condição de acesso, o conhecimento e
a aplicação de disposições nacionais específicas, a auto-
ridade competente pode exigir a frequência de estágio
profissional ou a submissão a exame de aptidão, à esco-
lha do requerente sempre que possível.

SECÇÃO II

Reconhecimento de qualificações adquiridas pela via
da experiência profissional

Artigo 4.o

Condições gerais e prova

1 — Quando o acesso a uma actividade regulamen-
tada ou o respectivo exercício esteja condicionado pela
regulamentação nacional à posse de conhecimentos e
aptidões gerais, comerciais ou profissionais, a autoridade
competente reconhecerá como existentes esses conhe-
cimentos e aptidões quando o requerente fizer prova
do exercício efectivo da actividade em causa noutro
Estado do EEE.

2 — A prova da natureza e duração do exercício da
actividade deve ser feita por meio de certificado emitido
pela autoridade competente do Estado do EEE de ori-
gem ou de proveniência do requerente, o qual deverá
ser apresentado juntamente com o pedido de autori-
zação para o exercício da actividade ou actividades
pretendidas.

Artigo 5.o

Requisitos específicos

1 — Quando esteja em causa uma actividade cons-
tante da primeira parte do anexo A, a prova do exercício
da actividade pelo requerente deve observar o disposto
nos números seguintes.

2 — Caso se trate de actividade referida na lista I,
é exigível que o requerente a tenha exercido por um
dos seguintes períodos:

a) Seis anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa;

b) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em
questão, recebeu uma formação prévia de, pelo
menos, três anos, confirmada por um certificado
reconhecido pela autoridade competente;

c) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente, desde que prove que exerceu a acti-
vidade em questão como trabalhador subordi-
nado durante, pelo menos, cinco anos;

d) Cinco anos consecutivos em funções de direc-
ção, dos quais um mínimo de três anos em fun-
ções técnicas que impliquem responsabilidade
por um ou mais departamentos da empresa,
desde que prove que, para exercer a actividade
em questão, recebeu uma formação prévia de,
pelo menos, três anos, confirmada por um cer-
tificado reconhecido pela autoridade compe-
tente.



N.o 67 — 20 de Março de 2003 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A 1877

3 — Caso se trate de actividade referida na lista II,
é exigível que o requerente a tenha exercido por um
dos seguintes períodos:

a) Seis anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa;

b) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em
questão, recebeu uma formação prévia de, pelo
menos, três anos, confirmada por um certificado
reconhecido pela autoridade competente;

c) Quatro anos consecutivos como trabalhador
independente ou como dirigente de empresa,
desde que prove que, para exercer a actividade
em questão, recebeu uma formação prévia de,
pelo menos, dois anos, confirmada por um cer-
tificado reconhecido pela autoridade compe-
tente;

d) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que exerceu a actividade em questão
como trabalhador subordinado durante, pelo
menos, cinco anos;

e) Cinco anos consecutivos como trabalhador subor-
dinado, desde que prove que, para exercer a
actividade em questão, recebeu uma formação
prévia de, pelo menos, três anos, confirmada
por um certificado reconhecido pela autoridade
competente;

f) Seis anos consecutivos como trabalhador subor-
dinado, desde que prove que, para exercer a
actividade em questão, recebeu uma formação
prévia de, pelo menos, dois anos, confirmada
por um certificado reconhecido pela autoridade
competente.

4 — Caso se trate de actividade referida na lista III,
é exigível que o requerente a tenha exercido por um
dos seguintes períodos:

a) Seis anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa;

b) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em
questão, recebeu uma formação prévia de, pelo
menos, três anos, confirmada por um certificado
reconhecido pela autoridade competente;

c) Três anos consecutivos de exercício como tra-
balhador independente, desde que prove que
exerceu a actividade em questão como traba-
lhador subordinado durante, pelo menos, cinco
anos.

5 — Caso se trate de actividade referida na lista IV,
é exigível que o requerente a tenha exercido por um
dos seguintes períodos:

a) Cinco anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa;

b) Dois anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em
questão, recebeu uma formação prévia de, pelo
menos, três anos, confirmada por um certificado
reconhecido pela autoridade competente;

c) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em

questão, recebeu uma formação prévia de, pelo
menos, dois anos, confirmada por um certificado
reconhecido pela autoridade competente;

d) Dois anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que exerceu a actividade em questão
como trabalhador subordinado durante, pelo
menos, três anos;

e) Três anos consecutivos como trabalhador subor-
dinado, desde que prove que, para exercer a
actividade em questão, recebeu uma formação
prévia de, pelo menos, dois anos, confirmada
por um certificado reconhecido pela autoridade
competente.

6 — Caso se trate de actividade referida na lista V,
é exigível que o requerente a tenha exercido durante
três anos como trabalhador independente ou como diri-
gente de empresa, desde que, à data da apresentação
do pedido efectuado nos termos do artigo 7.o, o exercício
da actividade em questão não tenha cessado há mais
de dois anos, podendo o prazo ser superior a dois anos
no caso de se tratar de actividade prevista na alínea b)
daquela lista e a regulamentação preveja a possibilidade
de interrupção da actividade por período mais dilatado.

7 — Caso se trate de actividade referida na lista VI,
é exigível que o requerente a tenha exercido por um
dos seguintes períodos:

a) Três anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa;

b) Dois anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que, para exercer a actividade em
questão, recebeu uma formação prévia confir-
mada por um certificado reconhecido pela auto-
ridade competente;

c) Dois anos consecutivos como trabalhador inde-
pendente ou como dirigente de empresa, desde
que prove que exerceu a actividade em questão
como trabalhador subordinado durante, pelo
menos, três anos;

d) Três anos consecutivos como trabalhador subor-
dinado, desde que prove que, para exercer a
actividade em questão, recebeu uma formação
prévia confirmada por um certificado reconhe-
cido pela autoridade competente.

8 — Nos casos previstos nas alíneas a) e c) dos n.os 2,
4 e 7 e nas alíneas a) e d) do n.o 3, o exercício da
actividade não deve ter cessado há mais de 10 anos,
à data da apresentação do requerimento previsto no
artigo 7.o

9 — Quando o requerente for titular de um certi-
ficado, obtido num Estado do EEE e reconhecido pela
autoridade competente, que ateste conhecimentos e
aptidões na actividade em causa equivalentes a, pelo
menos, dois ou três anos de formação profissional, a
este certificado será dado o mesmo valor que ao cer-
tificado que ateste uma formação com igual duração
exigida nos termos das alíneas b) e d) do n.o 2, das
alíneas b), c), e) e f) do n.o 3, da alínea b) do n.o 4
e das alíneas b), c) e e) do n.o 5 deste artigo.

10 — Quando a duração da formação do requerente
for, pelo menos, de dois anos, os requisitos conside-
ram-se preenchidos se a duração da experiência pro-
fissional, quer como trabalhador independente ou como
dirigente de empresa, prevista nas alíneas b) e d) do
n.o 2, na alínea b) do n.o 3, na alínea b) do n.o 4 e
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na alínea b) do n.o 5, quer como trabalhador subor-
dinado, prevista na alínea e) do n.o 3, for prolongada
na mesma proporção, de forma a cobrir a diferença
na duração da formação.

SECÇÃO III

Reconhecimento de outras qualificações profissionais

Artigo 6.o

Meios de prova

1 — Sempre que, para o acesso a uma actividade regu-
lamentada ou para o respectivo exercício no território
nacional, seja exigida prova de honorabilidade e ou
prova de que não houve, até ao momento, declaração
de insolvência ou falência, será considerada suficiente
a apresentação pelo requerente de certificado ou de
outro documento equivalente, emitido por uma auto-
ridade judicial ou administrativa competente do Estado
do EEE de proveniência ou de origem, do qual se possa
concluir que estes requisitos estão preenchidos.

2 — Caso a regulamentação da actividade exija prova
de não ter sido sujeito anteriormente a sanções dis-
ciplinares de natureza profissional e ou administrativa,
tais como demissão, suspensão ou expulsão, será sufi-
ciente a apresentação de certificado, emitido por uma
autoridade judicial ou administrativa do Estado do EEE
de proveniência ou de origem do requerente, de onde
conste que aqueles requisitos estão preenchidos, salvo
se tal prova constar no documento referido no número
anterior.

3 — Quando no Estado do EEE de origem ou de
proveniência do requerente não forem emitidos os docu-
mentos referidos nos números anteriores, estes podem
ser substituídos por uma declaração sob juramento ou,
nos Estados do EEE em que este tipo de declaração
não exista, por declaração solene, feita pelo requerente
perante uma autoridade judicial ou administrativa com-
petente, que certificará a autenticidade da declaração.

4 — No caso de ser exigida pela regulamentação da
actividade em causa prova de capacidade financeira, esta
poderá ser efectuada mediante declaração emitida para
esse fim por banco do Estado do EEE de origem ou
de proveniência do requerente.

5 — Quando pela regulamentação for exigido seguro
de responsabilidade profissional, a prova da sua exis-
tência poderá constar de declaração emitida por
empresa de seguros de outro Estado do EEE, a qual
deve precisar que o segurador respeita as disposições
legislativas e regulamentares em vigor no território
nacional quanto às modalidades e ao âmbito da garantia.

6 — Os documentos referidos nos n.os 1, 2, 3, e 5
deste artigo não podem ter sido emitidos há mais de
três meses, à data da sua apresentação.

CAPÍTULO III

Disposições procedimentais

Artigo 7.o

Apresentação do requerimento

1 — O nacional de um Estado do EEE que pretenda
que lhe seja concedido no território nacional o acesso

a uma actividade regulamentada ou o respectivo exer-
cício, deve apresentar à autoridade competente, desig-
nada no anexo B, um requerimento em língua portu-
guesa, do qual constem os seguintes elementos, sem
prejuízo de outros eventualmente exigidos pela regu-
lamentação aplicável:

a) Nome completo, nacionalidade, data de nasci-
mento, Estado de proveniência e domicílio para
efeitos de comunicação;

b) Indicação da actividade profissional que pre-
tende exercer ou em que pretende estabele-
cer-se;

c) Indicação dos diplomas, certificados, declara-
ções ou outros títulos que possui para o efeito,
com menção das entidades que os emitiram ou,
se for caso disso, que os reconheceram e das
respectivas datas.

2 — Para instrução do processo, o requerimento deve
ser acompanhado de:

a) Cópia do documento oficial de identificação do
requerente, se for apresentado presencialmente,
ou cópia autenticada;

b) Cópia autenticada dos documentos referidos na
alínea c) do número anterior, quando não forem
entregues ou apresentados presencialmente os
documentos originais;

c) Cópia autenticada dos documentos previstos
nos artigos 4.o e 9.o, quando exigíveis, se não
forem entregues ou apresentados presencial-
mente os documentos originais;

d) Verba emolumentar e verba para despesas
procedimentais.

3 — As verbas previstas na alínea d) do número ante-
rior serão estabelecidas por decreto-lei dos Ministérios
das Finanças e da tutela.

4 — Os documentos mencionados nos n.os 1 e 2
devem, em caso de necessidade, ser acompanhados de
tradução, feita por notário ou por tradutor oficial legal-
mente reconhecido ou autenticados por funcionário
diplomático ou consular.

Artigo 8.o

Decisão

1 — A decisão sobre os pedidos formulados nos ter-
mos do artigo 7.o deve ser sempre fundamentada,
podendo revestir uma das seguintes formas:

a) Deferimento;
b) Deferimento condicionado;
c) Indeferimento.

2 — O deferimento faculta ao requerente, de ime-
diato, o acesso ao estabelecimento na actividade ou ao
seu exercício.

3 — O deferimento condicionado tem lugar quando
é exigido ao requerente:

a) A frequência de estágio de adaptação ou a sub-
missão a prova de aptidão, nos termos do
artigo 3.o;

b) A comprovação da experiência profissional, nos
termos dos artigos 4.o e 5.o
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4 — O indeferimento é decidido em caso de manifesta
inviabilidade do pedido, entendendo-se como tal todo
aquele em que o requerente:

a) Pretenda exercer actividade diferente daquela
para que prova ter qualificações ou actividade
não abrangida pelo presente decreto-lei;

b) Não faça prova do cumprimento, nos termos
previstos no presente diploma, das condições
exigidas pela regulamentação nacional para o
exercício da actividade.

5 — O prazo de decisão é de quatro meses, contados
a partir da data em que o processo der entrada nos
serviços, sendo este prazo suspenso sempre que sejam
solicitados os documentos considerados necessários à
tomada de decisão.

6 — O requerente pode presumir o indeferimento
quando tenha decorrido o prazo fixado no número ante-
rior sem que lhe haja sido comunicada qualquer decisão.

7 — Do indeferimento cabe recurso, nos termos
legais.

Artigo 9.o

Autoridades competentes

1 — A competência para receber, apreciar e decidir
os pedidos formulados, no âmbito e com o objecto do
presente diploma, pertence à autoridade que, para cada
actividade, consta do anexo B.

2 — A essas autoridades incumbe também:

a) Decidir sobre a necessidade da apresentação das
traduções a que se refere o n.o 4 do artigo 7.o;

b) Estabelecer as regras de funcionamento dos
estágios de adaptação, os critérios de avaliação
dos mesmos e o estatuto do estagiário;

c) Estabelecer as regras aplicáveis às provas de
aptidão, designadamente os critérios de avalia-
ção, e proceder à sua realização;

d) Prestar esclarecimentos ao requerente sobre a
actividade profissional em causa, informando-o,
nomeadamente, sobre as regras respeitantes ao
exercício da actividade, incluindo as regras
deontológicas eventualmente observáveis e,
bem assim, sobre o regime de segurança social
aplicável;

e) Solicitar a confirmação por parte da autoridade
competente do Estado do EEE de origem ou
de proveniência do requerente a autenticidade
dos documentos por este apresentados, quando
sobre ela haja justificadas dúvidas;

f) Confirmar, a pedido de autoridade competente
congénere do Estado do EEE, a autenticidade
de documentos emitidos em Portugal.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 10.o

Legislação subsidiária

O regime do Código do Procedimento Administrativo
é subsidiariamente aplicável.

Artigo 11.o

Coordenação

1 — A coordenação do processo incumbe ao Instituto
do Emprego e Formação Profissional.

2 — Compete ao serviço referido no número anterior
a prestação de informações acerca da matéria regulada
no presente diploma quanto às questões relativas à for-
mação inserida no mercado de trabalho, bem como a
confirmação de autenticidade de documentos neste
âmbito emitidos em Portugal, quando solicitada por
autoridade competente de outro Estado do EEE.

Artigo 12.o

Elenco das actividades regulamentadas

Quando no ordenamento jurídico nacional houver
lugar a regulamentação de novas actividades ou for
revista a regulamentação existente que implique alte-
rações ao anexo B quanto ao elenco das actividades
regulamentadas ou das entidades competentes, as listas
constantes do referido anexo serão alteradas por decre-
to-lei dos Ministérios da Segurança Social e do Trabalho
e da tutela das actividades em causa.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de
Fevereiro de 2003. — José Manuel Durão Bar-
roso — Maria Manuela Dias Ferreira Leite — Paulo Saca-
dura Cabral Portas — Carlos Manuel Tavares da
Silva — Armando José Cordeiro Sevinate Pinto — Antó-
nio José de Castro Bagão Félix — Luís Francisco Valente
de Oliveira.

Promulgado em 11 de Março de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendado em 12 de Março de 2003.

O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.

ANEXO A

Primeira parte — Actividades relativas a categorias
de experiência profissional

LISTA I

1

[abrangidas pela Directiva n.o 64/427/CEE (alterada pela
Directiva n.o 69/77/CEE)]

(abrangida pela Directiva de liberalização n.o 64/429/CEE)

Nomenclatura NICE (correspondentes às classes ISIC 23-40).

Classe Grupo

Classe 23 — Indústria
têxtil.

232 — Transformação de matérias têxteis
em material de lã.

233 — Transformação de matérias têxteis
em material de algodão.

234 — Transformação de matérias têxteis
em material de seda.

235 — Transformação de matérias têxteis
de linho e cânhamo.

236 — Indústria de outras fibras têxteis
(juta, fibras duras, etc.) cordoaria.

237 — Malhas.
238 — Acabamento de têxteis.
239 — Outras indústrias têxteis.
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Classe Grupo

Classe 24 — Fabricação
de calçado, de artigos
de vestuário e de
cama.

241 — Fabricação mecânica do calçado
(excepto em borracha e em madeira).

242 — Fabricação manual e reparação do
calçado.

243 — Fabricação dos artigos de vestuário
(à excepção das peles).

244 — Fabricação de colchões e de mate-
rial para camas.

245 — Indústrias de pelaria e de pêlos.

Classe 25 — Indústria
da madeira e da cor-
tiça (com excepção
da indústria do mobi-
liário de madeira).

251 — Corte e preparação industrial da
madeira.

252 — Fabricação de produtos semiacaba-
dos de madeira.

253 — Madeira para construções, marce-
naria, parquet (fabricação em série).

254 — Fabricação de embalagens de
madeira.

255 — Fabricação de outras obras de
madeira.

259 — Fabricação de artigos de palha, cor-
tiça, de cesteiro e rotim de escova.

Classe 26 . . . . . . . . . . . . 260 — Indústria do móvel de madeira.

Classe 27 — Indústria
do papel e fabricação
dos artigos de papel.

271 — Fabricação da pasta, do papel e do
cartão.

272 — Transformação do papel e do car-
tão, fabricação de artigos de pasta.

Classe 28 . . . . . . . . . . . . 280 — Impressão, edição e indústrias ane-
xas.

Classe 29 — Indústria
do couro.

291 — Curtumes.
292 — Fabricação de artigos de couro e

similares.

Ex-classe 30 — Indús-
tria da borracha, das
matérias plásticas,
das fibras artificiais
ou sintéticas e dos
produtos amiláceos.

301 — Transformação da borracha e do
amianto.

302 — Transformação das matérias plás-
ticas.

303 — Produção de fibras artificiais e
sintéticas.

Ex-classe 31 — Indús-
tria química.

311 — Fabricação de produtos químicos
de base e fabricação seguida de trans-
formação mais ou menos elaborada des-
tes produtos.

312 — Fabricação especializada de produ-
tos químicos principalmente destinados
à indústria e à agricultura (a acrescentar
aqui a fabricação de gorduras e óleos
industriais de origem vegetal ou animal
contida no grupo 312 ISIC).

313 — Fabricação especializada de produ-
tos químicos principalmente destinados
a consumo doméstico (cortar aqui a
fabricação de produtos medicinais e far-
macêuticos do ex-grupo 319 ISIC).

Classe 32 . . . . . . . . . . . . 320 — Indústria do petróleo.

Classe 33 — Indústria
dos produtos mine-
rais não metálicos.

331 — Fabricação de materiais de constru-
ção em terra cozida.

332 — Indústria do vidro.
333 — Fabricação de grés, porcelanas,

faianças e produtos refractários.
334 — Fabricação de cimento, de cal e de

gesso.

Classe Grupo

335 — Fabricação de materiais de constru-
ção e de obras públicas em betão,
cimento e gesso.

339 — Trabalho da pedra e de produtos
minerais não metálicos.

Classe 34 — Produção
e primeira transfor-
mação dos metais
ferrosos e não ferro-
sos.

341 — Siderurgia (na acepção do Tratado
CECA, incluindo as indústrias do carvão
integradas).

342 — Fabricação de tubos de aço.
343 — Trefilagem, estiragem, laminagem

de folhas, prefilagem a frio.
344 — Produção e primeira transformação

dos metais não ferrosos.
345 — Fundições de metais ferrosos e não

ferrosos.

Classe 35 — Fabrico de
obras de metais (com
exclusão das máqui-
nas e do material de
transporte).

351 — Forja, impressão, moldagem e
grande encurvamento.

352 — Segunda transformação, trata-
mento e revestimento dos metais.

353 — Construção metálica.
354 — Construção de caldeiras, de reser-

vatórios e de outras peças de chapa.
355 — Fabrico de ferramentas e de artigos

acabados de metal, com exclusão dos
materiais eléctricos.

359 — Actividades auxiliares das indús-
trias mecânicas.

Classe 36 — Constru-
ção de máquinas não
eléctricas.

361 — Construção de máquinas e tractores
agrícolas.

362 — Construção de máquinas de escri-
tório.

363 — Construção de máquinas-ferramen-
tas para trabalhar metais, de ferramen-
tas e ferramentas para máquinas.

364 — Construção de máquinas têxteis e
seus acessórios, fabrico de máquinas de
costura.

365 — Construção de máquinas e apare-
lhos para as indústrias alimentares, quí-
micas e conexas.

366 — Construção de material para as
minas, a siderurgia e as fundições, para
a engenharia civil e construção; cons-
trução de material de elevação e de
movimento.

367 — Fabrico de órgãos de transmissão.
368 — Construção de outros materiais

específicos.
369 — Construção de outras máquinas e

aparelhos não eléctricos.

Classe 37 — Indústria
electrotécnica.

371 — Fabrico de fios e cabos eléctricos.
372 — Fabrico de material eléctrico de

equipamento (motores, geradores,
transformadores, interruptores, apare-
lhagem industrial, etc.).

373 — Fabrico de material eléctrico de
utilização.

374 — Fabrico de material de telecomu-
nicação, de contadores, de aparelhos de
medição e de material electromédico.

375 — Construção de aparelhos electróni-
cos, rádio, televisão, electroacústica.

376 — Fabrico de aparelhos electrodomés-
ticos.

377 — Fabrico de lâmpadas e material de
iluminação.

378 — Fabrico de pilhas e acumuladores.
379 — Reparação, montagem, trabalhos

de instalação técnica (instalação de
máquinas eléctricas).
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Classe Grupo

Ex-classe 38 — Cons-
trução de material de
transporte.

383 — Construção de automóveis e suas
peças separadas.

384 — Oficinas independentes de repara-
ção de automóveis, motociclos ou bici-
cletas.

385 — Construção de motociclos, bicicle-
tas e suas peças separadas.

389 — Construção de material de trans-
porte n. e.

Classe 39 — Indústrias
de manufactura di-
versas.

391 — Fabrico de instrumentos de preci-
são, de aparelhos de medição e de
controlo.

392 — Fabrico de material médico-cirúr-
gico e de aparelhos ortopédicos (com
exclusão de calçado ortopédico).

393 — Fabrico de instrumentos de óptica
e de material fotográfico.

394 — Fabrico e reparação de relógios.
395 — Artefactos de joalharia e ourivesa-

ria e lapidação de pedras preciosas.
396 — Fabrico e reparação de instrumen-

tos de música.
397 — Fabrico de brinquedos, jogos e arti-

gos de desporto.
399 — Indústrias de manufactura diversas.

Classe 40 — Constru-
ção de edifícios e
engenharia civil.

400 — Construção de edifícios e engenha-
ria civil (sem especialização), demoli-
ção.

401 — Construção de edifícios (de habi-
tação e outros).

402 — Engenharia civil: construção de
estradas, pontes, vias férreas, etc.

403 — Instalação.
404 — Acabamentos.

2

(abrangida pela Directiva n.o 68/366/CEE)
(Directiva de liberalização n.o 68/365/CEE)

Nomenclatura NICE.

Classe Grupo

Classe 20 A . . . . . . . . . . 200 — Indústrias das matérias gordas
vegetais e animais.

Classe 20 B — Indús-
tr ias al imentares
(com excepção da
fabricação de bebi-
das).

201 — Abate de gado, preparação e
fabrico de conservas de carne.

202 — Indústria de lacticínios.
203 — Conservação de frutos e de produ-

tos hortícolas.
204 — Conservação de peixe e de outros

produtos do mar.
205 — Moagens.
206 — Padaria, pastelaria e fabrico de

bolachas e biscoitos.
207 — Fabricação e refinação de açúcar.
208 — Fabricação de cacau, de chocolate

e produtos de confeitaria.
209 — Fabricação de produtos alimentares

diversos.

Classe 21 — Fabricação
de bebidas.

211 — Produção de álcool etílico por fer-
mentação, de levedura e de bebidas
espirituosas.

212 — Indústria do vinho e das bebidas
alcoólicas similares sem malte.

Classe Grupo

213 — Fabricação de cerveja e de malte.
214 — Indústria das bebidas não alcoólicas

e das águas gaseificadas.

Ex-classe 30 — Indús-
tria da borracha, das
matérias plásticas,
das fibras artificiais
ou sintéticas e dos
produtos amiláceos.

304 — Indústria dos produtos amiláceos.

3

(abrangida pela Directiva n.o 75/368/CEE)
(actividades enumeradas no n.o 1 do artigo 5.o)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-classe 04 — Pesca . . . 043 — Pesca em águas interiores.

Ex-classe 38 — Cons-
trução de material de
transporte.

381 — Construção e reparação navais.
382 — Construção de material ferroviário.
386 — Construção de aviões (incluindo a

construção de material espacial).

Ex-classe 71 — Activi-
dades auxiliares dos
transportes e outras
actividades não de
transporte incluídas
nos seguintes grupos:

ex-771 — Exploração de carruagens-ca-
mas e de carruagens-restaurantes;
manutenção do material ferroviário nas
oficinas de reparação; limpeza das car-
ruagens.

ex-712 — Manutenção dos materiais de
transporte urbano, suburbano e interur-
bano de passageiros.

ex-713 — Manutenção dos outros mate-
riais de transporte rodoviário de passa-
geiros (tais como automóveis, autocar-
ros, táxis).

ex-714 — Exploração e manutenção de
serviços auxiliares dos transportes rodo-
viários (tais como estradas, túneis e pon-
tes rodoviárias com portagem, estações
rodoviárias, parques de estacionamento,
estações de autocarros e de eléctricos).

ex-716 — Actividades auxiliares relativas à
navegação interna (tais como explora-
ção e manutenção dos canais, portos e
outras instalações para a navegação

interna; rebocagem e pilotagem nos por-
tos, balizagem, carga e descarga de
navios e outras actividades análogas, tais
como salvamento de navios, reboque à
sirga, exploração de abrigos para botes).

Classe 73 — Comunica-
ções: correios e tele-
comunicações.

Ex-classe 85 — Servi-
ços pessoais.

854 — Lavandarias, limpezas a seco, tin-
turarias.

ex-856 — Estúdios fotográficos: retratos e
fotografia comercial, com excepção da
actividade do repórter fotográfico.

ex-859 — Serviços pessoais não classifica-
dos noutra parte (manutenção e limpeza
de imóveis ou de locais).
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4

(abrangida pela Directiva n.o 75/369/CEE, artigo 6.o quando
a actividade seja considerada industrial ou artesanal)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

— Exercício ambulante das seguintes acti-
vidades:

a) Compra e venda de mercadorias:

Pelos vendedores ambulantes e
feirantes (ex-grupo 612).

Nos mercados cobertos, fora de
estabelecimentos fixo e per-
manente, e nos mercados
não cobertos.

b) As actividades abrangidas por medi-
das transitórias já adoptadas mas
que explicitamente excluíam, ou
não referiam, o exercício ambu-
lante dessas actividades.

LISTA II

[abrangida pela Directiva n.o 82/470/CEE (n.o 3 do artigo 6.o)]

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Grupo 718 . . . . . . . . . . . Estas actividades consistem nomeada-
mente em:

Organizar, apresentar e vender, a
um preço fixo ou à comissão, os
elementos isolados ou coordena-
dor (transporte, alojamento, ali-
mentação, excursão, etc.) de uma

viagem ou estada, qualquer que
seja a razão da deslocação [alí-
nea a) do ponto B do artigo 2.o].

Grupo 720 . . . . . . . . . . . —

LISTA III

(abrangidas pela Directiva n.o 82/489/CEE)

Classe Grupo

Ex-grupo 855 — Cabe-
leireiros, com excep-
ção das actividades
de pedicura, das esco-
las profissionais de
cuidados de beleza e
de cabeleireiros.

—

LISTA IV

[abrangidas pela Directiva n.o 82/470/CEE (n.o 1 do artigo 6.o)]

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Classe Grupo

Grupo 718 . . . . . . . . . . . Estas actividades consistem nomeada-
mente em:

Grupo 720 . . . . . . . . . . . Agir como intermediário entre os
empresários dos diversos modos
de transporte e as pessoas que

Classe Grupo

expedem ou que mandam expe-
dir mercadorias, bem como efec-
tuar diversas operações conexas:

a) Celebrando, por conta dos
comitentes, contratos com
os empresários de trans-
portes.

b) Escolhendo o modo de
transporte, a empresa e o
itinerário considerados
mais vantajosos para o
comitente.

c) Preparando o transporte
do ponto de vista técnico
(embalagem necessária ao
transporte, por exemplo);
efectuando diversas ope-
rações acessórias durante
o transporte (assegurando
o aprovisionamento de
gelo dos vagões-frigorífi-
cos, por exemplo).

d) Cumprindo as formalida-
des ligadas ao transporte,
tais como a redacção das
guias de transporte agru-
pando e desagrupando as
expedições.

e) Coordenando as diversas
partes de um transporte
assegurando o trânsito, a
reexpedição, o transbordo
e diversas operações ter-
minais.

f) Organizando respectiva-
mente fretes para os trans-
portadores e possibilida-
des de transporte para as
pessoas que expedem ou
mandam expedir merca-
dorias.

Calcular as despesas de transporte
e controlar as contas.

Efectuar determinadas diligências a
título permanente ou ocasional
em nome e por conta de um
armador ou transportador marí-
timo (junto das autoridades por-
tuárias, das empresas abastece-
doras do navio, etc.).

[Estas actividades estão enumeradas nas
alíneas a), b) e d) do ponto A do
artigo 2.o]

LISTA V

(abrangidas pelas Directivas n.os 64/222/CEE e 70/523/CEE)

a)

(abrangida pela Directiva de liberalização n.o 64/224/CEE)

Classe Grupo

— 1) Actividades profissionais do intermediá-
rio incumbido, por força de um ou de
vários mandatos, de preparar ou de con-
cluir operações comerciais em nome e
por conta de outrem.

2) Actividades profissionais do intermediá-
rio que, embora não incumbido de modo
permanente, põe em contacto pessoas
que desejam contratar directamente,
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Classe Grupo

prepara as suas operações comerciais
ou ajuda à sua conclusão.

3) Actividades profissionais do interme-
diário que conclui em nome próprio
operações comerciais por conta de
outrem.

4) Actividades profissionais do interme-
diário que efectua, em leilões, vendas
por grosso, por conta de outrem.

5) Actividades profissionais dos interme-
diários que andam de porta em porta
a receber encomendas.

6) Actividades de prestação de serviços
efectuadas a título profissional por um
intermediário assalariado de uma ou de
várias empresas comerciais, industriais
ou artesanais.

b)

(abrangida pela Directiva n.o 70/523/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

(Ex-grupo 6112) . . . . . . Actividades não assalariadas do comércio
por grosso do carvão e das actividades
dos intermediários no comércio do car-
vão.

LISTA VI

1

(abrangida pela Directiva n.o 68/364/CEE)
(Directiva de liberalização n.o 68/363/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 612 . . . . . . . . Comércio a retalho — Actividades excluí-
das:

012 — Aluguer de máquinas agrí-
colas.

640 — Negócios imobiliários, arren-
damento.

713 — Aluguer de automóveis, de
viaturas e de cavalos.

718 — Aluguer de viaturas e de car-
ruagens de caminhos de ferro.

839 — Aluguer de máquinas para
empresas comerciais.

841 — Aluguer de lugares de cinema
e aluguer de filmes cinemato-
gráficos.

842 — Aluguer de lugares de teatro
e aluguer de material de teatro.

843 — Aluguer de barcos, aluguer
de bicicletas, aluguer de máqui-
nas.

853 — Locação de quartos mobila-
dos.

854 — Aluguer de roupa lavada.
859 — Aluguer de vestuário.

2

(abrangida pela Directiva n.o 68/368/CEE)
(abrangida pela Directiva de liberalização n.o 68/367/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 85 . . . . . . . . . —

Grupo 852 . . . . . . . . . . . Restaurantes, cafés e estabelecimentos de
comidas e bebidas.

Grupo 853 . . . . . . . . . . . Hotéis, pensões, parques de campismo e
estabelecimentos similares.

3

[abrangida pela Directiva n.o 75/368/CEE (artigo 7.o)]

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

— Todas as actividades enumeradas no anexo
da Directiva n.o 75/368/CEE com excep-
ção das referidas no artigo 5.o dessa
directiva (lista I, ponto 3 do presente
anexo).

Ex-classe 62 — Bancos
e outras instituições
financeiras.

Ex-620 — Agências de patentes e empre-
sas de distribuição dos respectivos ren-
dimentos.

Ex-Classe 71 — Trans-
portes.

Ex-713 — Transporte rodoviário de passa-
geiros, com excepção dos transportes
efectuados por veículos automóveis.

Ex-719 — Exploração de condutas desti-
nadas ao transporte de hidrocarbonetos
líquidos e outros produtos químicos
líquidos.

Ex-classe 82 — Servi-
ços prestados à colec-
tividade.

827 — Bibliotecas, museus, jardins botâni-
cos e zoológicos.

Ex-classe 84 — Servi-
ços recreativos.

843 — Serviços recreativos não classifica-
dos noutra parte:

Actividades desportivas (campos de
desporto, organização de reu-
niões desportivas, etc.), com
excepção das actividades dos
monitores de desportos.

Actividades de jogos (cavalariças
para cavalos de corrida, campos
de jogos, campos de corridas,
etc.).

Outras actividades recreativas (cir-
cos, parques de atracção, outros
divertimentos, etc.).

Ex-classe 85 — Serviços
pessoais.

Ex-851 — Serviços domésticos.

Classe 85 — Serviços
pessoais.

Ex-855 — Institutos de beleza e activida-
des de manicura, com excepção das acti-
vidades de pedicura, das escolas profis-
sionais de cuidados de beleza e de
cabeleireiros.
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Classe Grupo

Ex-859 — Serviços pessoais não classifica-
dos noutra parte, com excepção das acti-
vidades de massagistas desportivos e
para fins médicos e dos guias de mon-
tanha, assim reagrupadas:

Desinfecção e luta contra animais
nocivos.

Aluguer de vestidos e guarda de
objectos.

Agências matrimoniais e serviços
análogos.

Actividades com carácter divinató-
rio e conjectural.

Serviços higiénicos e actividades
conexas.

Agências funerárias e manutenção
dos cemitérios.

Guias-acompanhantes e guias-intér-
pretes.

4

[abrangida pela Directiva n.o 75/369/CEE (artigo 5.o)]

Classe Grupo

— Exercício ambulante das seguintes acti-
vidades:

a) Compra e venda de mercadorias:

Pelos vendedores ambulantes
e feirantes (ex-grupo 612
ISIC).

Nos mercados cobertos, fora
de estabelecimento fixo e
permanente, nos merca-
dos não cobertos.

b) As actividades abrangidas por
medidas transitórias já adopta-
das mas que explicitamente
excluíam, ou não referiam, o
exercício ambulante dessas acti-
vidades.

5

[abrangida pela Directiva n.o 82/470/CEE (n.o 2 do artigo 6.o)

Classe Grupo

— [Actividades enumeradas nas alíneas c) e
e) do ponto A, na alínea b) do ponto B
e nos pontos C e D do artigo 2.o (?)]

Estas actividades consistem nomeada-
mente em:

Alugar vagões ou carruagens de
caminhos de ferro para o trans-
porte de pessoas ou de merca-
dorias.

Ser intermediário na compra, na
venda ou no aluguer de navios.

Preparar, negociar e celebrar con-
tratos para o transporte de emi-
grantes.

Receber todos os objectos e merca-
dorias em depósito, por conta do
depositante, sob regime adua-
neiro ou não, nos entrepostos,
armazéns gerais, depósitos de
móveis, entrepostos frigoríficos,
etc.

Classe Grupo

Conceber ao depositante um título
comprovativo do objectivo ou da
mercadoria recebida em depósito.

Fornecer parques, alimentos e locais
de venda para o gado tempora-
riamente, seja antes da venda,
seja em trânsito com destino ou
proveniente do mercado.

Efectuar o controlo ou a peritagem
técnica de veículos automóveis.

Medir, pesar, arquear as mercadorias.

Segunda parte — Outras actividades não abrangidas
na primeira parte

1

(abrangidas pelas Directivas n.os 63/261/CEE, 63/262/CEE,
65/1/CEE, 67/530/CEE, 67/531/CEE, 67/532/CEE, 68/192/CEE,
68/415/CEE e 71/18/CEE).

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-classe 01 — Agricul-
tura.

Nomeadamente:

a) Agricultura em geral, incluindo a
viticultura, a fruticultura, a produ-
ção de sementes, a horticultura,
a floricultura e a cultura de plantas
ornamentais, mesmo em estufas.

b) A criação de gado, a avicultura,
a cunicultura, a criação de animais
para produção de pele e outros
fins; a apicultura, a produção de
carne, de leite, de lã, de peles, de
ovos, de mel.

c) Os trabalhos de agricultura, cria-
ção de animais e horticultura efec-
tuados à tarefa ou com contrato.

2

[abrangida pela Directiva n.o 63/607/CEE (cinematografia)]

3

(abrangida pela Directiva n.o 64/223/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 611 . . . . . . . . Actividades não assalariadas de comércio
por grosso (com excepção do comércio
por grosso de produtos medicinais e far-
macêuticos, de produtos tóxicos e pato-
génicos e de carvão).

4

(abrangida pela Directiva n.o 64/428/CEE)

Nomenclatura NICE.

Classe Grupo

Classe 11 — Extracção
e preparação de com-
bustíveis sólidos.

111 — Extracção e preparação de hulha.
112 — Extracção e preparação de linhite.



5

[abrangida pela Directiva n.o 65/264/CEE (cinematografia)]

6

(abrangida pela Directiva n.o 66/162/CEE)

Nomenclatura ISIC.
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Classe Grupo

Classe 12 — Extracção
de minérios metáli-
cos.

121 — Extracção de minério de ferro.
122 — Extracção de minérios metálicos

não ferrosos e actividades conexas.

Ex-13 . . . . . . . . . . . . . . . Ex-130 — Extracção de petróleo e de gás
natural (com exclusão da prospecção e
da perfuração).

Classe 14 . . . . . . . . . . . . 140 — Extracção de materiais de constru-
ção e refractários.

Classe 19 . . . . . . . . . . . . 190 — Extracção de outros minerais, tur-
feiras.

Classe Grupo

Sector 5 . . . . . . . . . . . . . Electricidade, gás, água e serviços sani-
tários.

7

(abrangida pela Directiva n.o 67/43/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 640 . . . . . . . . Negócios imobiliários.

Grupo 839 . . . . . . . . . . . Serviços prestados às empresas não clas-
sificados noutra parte (com exclusão das
actividades no domínio da imprensa, de
despachante aduaneiro, de consultado-
ria em matéria económica, financeira,
comercial e estatística, bem como em
matérias de relações de trabalho, de ser-
viços de cobrança de dívidas).

8

(abrangida pela Directiva n.o 67/654/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Classe 02 — Silvicul-
tura e exploração flo-
restal.

021 — Silvicultura.
022 — Exploração florestal.

9

(abrangidas pelas Directivas n.os 68/369/CEE e 70/451/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 841 — Produ-
ção, distribuição e
projecção de filmes.

—

10

(abrangida pela Directiva n.o 69/82/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-classe 13 . . . . . . . . . Ex-130 — Pesquisa (prospecção e perfura-
ção) de petróleo e gás natural.

11

(abrangida pela Directiva n.o 70/522/CEE)

Nomenclatura ISIC.

Classe Grupo

Ex-grupo 6112 — Car-
vão.

—

ANEXO B

Actividades regulamentadas Autoridades competentes

Actividades auxiliares relativas à
navegação interna.

Direcção-Geral de Autoridade
Marítima.

Actividade transitária . . . . . . . . . .
Transporte público de passagei-

ros.

Direcção-Geral de Transportes
Terrestres.

Transporte rodoviário de merca-
dorias.

Transporte de mercadorias peri-
gosas.

Agências de patentes e empresas
de distribuição dos respectivos
rendimentos.

Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial.

Agências de viagens . . . . . . . . . . . Direcção-Geral do Turismo.

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direcção-Geral do Desenvolvi-
mento Rural.

Comércio por grosso e a retalho Direcção-Geral do Comércio e da
Concorrência.
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Actividades regulamentadas Autoridades competentes

Comunicações: correios e teleco-
municações.

Instituto das Comunicações de
Portugal.

Construção de edifícios e enge-
nharia civil.

Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do
Imobiliário.

Electricidade e gás . . . . . . . . . . . . Direcção-Geral da Energia.

Hotelaria e restauração . . . . . . . . Direcção-Geral do Turismo.

Actividades regulamentadas Autoridades competentes

Negócios imobiliários . . . . . . . . . . Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do
Imobiliário.

Serviços pessoais — penteado e
estética.

Instituto do Emprego e Formação
Profissional.

Institutos de beleza, escolas pro-
fissionais de cuidados de beleza
e cabeleireiros.

Silvicultura e exploração florestal Direcção-Geral das Florestas.




