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REGULAMENTO (CE) N.o 251/2009 DA COMISSÃO
de 11 de Março de 2009
que executa e altera o Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho no que
diz respeito às séries de dados a produzir para as estatísticas estruturais das empresas e às adaptações
necessárias após a revisão da classificação estatística dos produtos por actividade (CPA)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 Março 2008, relativo
às estatísticas estruturais das empresas (1) e, nomeadamente, as
alíneas b) e e) do n.o 2 do seu artigo 11.o,
Considerando o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

O Regulamento (CE, Euratom) n.o 58/97 (2) estabeleceu um
quadro comum para a produção de estatísticas comunitárias sobre a estrutura, a actividade, a competitividade e os
resultados das empresas na Comunidade. Por uma questão
de clareza e racionalidade, aquele regulamento foi reformulado, tendo várias disposições sido substancialmente
alteradas.
O Regulamento (CE) n.o 2701/98 da Comissão relativo às
séries de dados a produzir para as estatísticas estruturais das
empresas (3) tem de ser alterado para ter em conta essas
alterações. Por uma questão de clareza, deve ser substituído
pelo presente regulamento.
É necessário especificar a frequência da compilação das
estatísticas estruturais plurianuais das empresas e a
discriminação dos resultados para a produção das estatísticas estruturais das empresas a fim de produzir dados
comparáveis e harmonizados entre os Estados-Membros.
É necessário adaptar alguns títulos das características do
anexo V, no seguimento da revisão da classificação
estatística dos produtos por actividade (CPA).

(5)

As medidas previstas no presente regulamento são
conformes ao parecer do Comité do Programa Estatístico,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
A frequência da compilação das características plurianuais e as
discriminações dos resultados referidos nos artigos 3.o e 7.o do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 são especificadas nas séries de
dados do anexo I do presente regulamento.
Os Estados-Membros produzirão estas séries de dados para o ano
de referência de 2008 e anos subsequentes.
Artigo 2.o
É revogado o Regulamento (CE) n.o 2701/98.
Este regulamento continuará, todavia, a aplicar-se às séries de
dados a transmitir para os anos de referência até 2007 inclusive.
Artigo 3.o
O anexo V do Regulamento n.o 295/2008 é alterado do modo
indicado no anexo II do presente regulamento.
Artigo 4.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia
subsequente ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Março de 2009.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Membro da Comissão

(1) JO L 97 de 9.4.2008, p. 13-59.
(2) JO L 14 de 17.1.1997, p. 1.
(3) JO L 344 de 18.12.1998, p. 81.
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ANEXO I
SÉRIES DE DADOS

1.

SERVIÇOS
Quadro-resumo
Código da
série

1A
1B
1C
1D
1E
1P

Designação

Estatísticas
Estatísticas
Estatísticas
Estatísticas
Estatísticas
Resultados

anuais das empresas para os serviços
anuais das empresas para os serviços por classe de dimensão
anuais regionais para os serviços
anuais das empresas, para os bancos centrais
anuais das empresas para os agregados especiais de actividades
preliminares anuais para os serviços

Estatísticas anuais das empresas para os serviços indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo I do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 1A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas para os serviços

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2 — Secções H a J e L a N e divisão 95

Características

Característica do n.o 3 da secção 4 do Anexo I:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 12 0 Compras de bens e serviços destinados a revenda sem transformação
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço (1)
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas (1)
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

(1)

Rev.2,
Rev.2,
Rev.2,
Rev.2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classes)
dígitos (grupos)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

A característica 16120 (Número de pessoas ao serviço não remuneradas) pode ser transmitida pelas entidades responsáveis pela
transmissão. Se não for fornecida, será calculada como a diferença entre os valores fornecidos para as variáveis 16110 e 16130.
Os dados serão considerados confidenciais, caso uma destas variáveis ou ambas sejam confidenciais.

Estatísticas anuais das empresas para os serviços por classe de dimensão indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do
Anexo I do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais
das empresas.

Série 1B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas para os serviços por classe de dimensão

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

L 86/171
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Cobertura da actividade

NACE Rev.2 — Secções H a J e L a N e divisão 95

Características

Característica do n.o 3 da secção 4 do Anexo I:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I:
12 11 0 Volume de negócios
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-1, 2-9; 10-19; 20-49; 50-249, 250 +, total

Estatísticas anuais regionais para os serviços indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 5 do Anexo I do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 1C
Nome da série

Estatísticas anuais regionais para os serviços

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2 — Secções H a J e L a N e divisão 95

Características

Característica do n.o 3 da secção 4 do Anexo I:
11 21 0 Número de unidades locais
Características do n.o 4 da secção 5 do Anexo I:
13 32 0 Salários e vencimentos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação
regional

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

Estatísticas anuais das empresas, para os bancos centrais indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo I do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.
Série 1D
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, para os bancos centrais

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Classe 64.11 da NACE Rev. 2

Características

Característica do no 3 da secção 4 do Anexo I:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I:
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 4 dígitos (classe)

Estatísticas anuais das empresas relativas aos agregados especiais de actividades indicadas nos n.os 3 e 4 da
Secção 4 do Anexo I do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

31.3.2009

31.3.2009
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Série 1E
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas relativas aos agregados especiais de actividades

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Agregados especiais

Características

Característica do no 3 da secção 4 do Anexo I:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 12 0 Compras de bens e serviços destinados a revenda sem transformação
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço (1)
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas (1)
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo

Nível de discriminação da
actividade

Agregados especiais

(1)

B_TO_N_X_K Total da actividade empresarial, excepto actividades financeiras e de
seguros
ICT_T
Total TIC (NACE Rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 95.1 +
46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1)
ICT_M
Produção de TIC (NACE Rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8)
ICT_S
Serviços relativos às TIC (NACE Rev. 2: 95.1 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 +
63.1)
HIT
Indústrias transformadoras de alta tecnologia (NACE Rev. 2 21 + 26 +
30.3 + 32.5))
MHT
Indústrias transformadoras de média-alta tecnologia (NACE Rev.2 20 +
25.4 + 27 + 28 + 29 + 30 - 30.3 + 33)
MLT
Indústrias transformadoras de média-baixa tecnologia (NACE Rev.2 19
+ 22 + 23 + 24 + 25 - 25.4)
LOT
Indústrias transformadoras de baixa tecnologia (NACE Rev. 10 + 11 +
12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 31 + 32 - 32.5)
INF
Sector da informação (NACE Rev.2 58.1 + 59.1 + 59.2 + 60 + 63.9)
HITS
Serviços de alta tecnologia (NACE Rev. 2 53 + 58 + 60 + 61 + 62 + 63
+ 72)
KWNMS
Serviços mercantis de uso intensivo de conhecimento (NACE Rev.2 50
+ 51 + 68 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 77 + 78 + 80 + 81 + 82)
CRA
Serviços relacionados com a informática (NACE Rev. 2 58.2 + 62 +
63.1)

A característica 16120 (Número de pessoas ao serviço não remuneradas) pode ser transmitida pelas entidades responsáveis pela
transmissão. Se não for fornecida, será calculada como a diferença entre os valores fornecidos para as variáveis 16110 e 16130.
Os dados serão considerados confidenciais, caso uma destas variáveis ou ambas sejam confidenciais.

Resultados preliminares anuais respeitantes aos serviços indicados na Secção 8 do Anexo I do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 1P
Nome da série

Resultados preliminares anuais respeitantes aos serviços

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2 — Secções H a J e L a N e divisão 95

Características

Características da secção 8 do Anexo I:
12 11 0 Volume de negócios
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Os resultados preliminares serão transmitidos num prazo de 10 meses a partir do final do ano civil do período de
referência.
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2.

INDÚSTRIA

Quadro-resumo
Código da
série

2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2P

Designação

Estatísticas anuais das empresas da indústria
Estatísticas anuais das empresas da indústria por classe de dimensão
Estatísticas anuais regionais da indústria
Estatísticas anuais das UAE da indústria
Estatísticas plurianuais das empresas — Investimento incorpóreo relativo à indústria
Estatísticas plurianuais das empresas — Subcontratação na indústria
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios na indústria
Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por
domínios do ambiente, na indústria
Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por
classe de dimensão (número de pessoas ao serviço), na indústria
Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente,
discriminadas por domínios do ambiente, na indústria
Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente,
discriminadas por classe de dimensão (número de pessoas ao serviço), na indústria
Resultados preliminares anuais da indústria

Estatísticas anuais das empresas industriais indicadas nos n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas industriais

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Características do n.o 2 da secção 4 do Anexo II:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo II:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 13 0 Margem bruta sobre os bens para revenda
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 12 0 Compras de bens e serviços destinados a revenda sem transformação
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 21 3 Variação das existências de produtos acabados e em curso de produção
fabricados pela própria unidade
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
13 41 1 Pagamentos de aluguer a longo prazo e leasing operacional
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
15 12 0 Investimentos brutos em terrenos
15 13 0 Investimentos brutos em edifícios e outras estruturas existentes
15 14 0 Investimentos brutos na construção e remodelação de edifícios
15 15 0 Investimentos brutos em máquinas e equipamentos
15 21 0 Vendas de bens de investimentos corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço (1)
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas (1)
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo
16 15 0 Número de horas de trabalho prestadas pelos pessoas ao serviço
remuneradas
18 11 0 Volume de negócios da actividade principal ao nível de três dígitos da
NACE Rev.2.
20 11 0 Compras de produtos energéticos (excepto Secções D e E da NACE Rev. 2)

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Nível de discriminação da
actividade

(1)

Nível de três dígitos (grupo) da NACE Rev. 2 para a característica 18 11 0
NACE Rev. 2, nível de 4 dígitos (classe),
NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo),
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção) para todas as outras características

A característica 16 12 0 (Número de pessoas ao serviço não remuneradas) pode ser transmitida pelas entidades responsáveis pela
transmissão. Se não for fornecida, será calculada como a diferença entre os valores fornecidos para as variáveis 16 11 0 e 16 13 0.
Os dados serão considerados confidenciais, caso uma destas variáveis ou ambas sejam confidenciais.

Estatísticas anuais das empresas discriminadas segundo a classe de dimensão, na indústria indicadas nos n.os 2 e
3 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.

Série 2B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas industriais por classe de dimensão

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo II:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo II:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 31 0 Despesas de pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
16 11 0 Número de pessoas ao serviço
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas
16 15 0 Número de horas de trabalho prestadas pelas pessoas ao serviço
remuneradas

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo),
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total

Estatísticas anuais regionais da indústria indicadas nos n.os 2 e 5 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2C
Nome da série

Estatísticas anuais regionais da indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo II:
11 21 0 Número de unidades locais
Características do n.o 5 da secção 4 do Anexo II:
13 32 0 Salários e vencimentos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação
regional

NUTS2,
NUTS1,
NUTS0.

Estatísticas anuais das UAE da indústria indicadas nos n.os 2 e 6 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
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Série 2D
Nome da série

Estatísticas anuais das UAE da indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo II:
11 31 0 Número de unidades de actividade económica
Características do n.o 6 da secção 4 do Anexo II:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
13 32 0 Salários e vencimentos
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev. 2, nível de 4 dígitos (classe),
Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo),
Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Estatísticas plurianuais do investimento corpóreo na indústria indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo II do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.

Série 2E
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas do investimento incorpóreo na
indústria

Primeiro ano de referência

2009 para as características 15 42 0 e 15 44 1

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo II:
15 42 0 Investimentos brutos em concessões, patentes, licenças, marcas e direitos
semelhantes
15 44 1 Investimento em aquisição de software

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe),
dígitos (grupo),
dígitos (divisão),
dígito (secção)

Estatísticas plurianuais da subcontratação na indústria indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo II do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.

Série 2F
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas da subcontratação na indústria

Primeiro ano de referência

2008 para a característica 23 11 0

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo II:
23 11 0 Pagamentos a subcontratantes

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe),
dígitos (grupo),
dígitos (divisão),
dígito (secção)

Estatísticas plurianuais das empresas com discriminação do volume de negócios na indústria indicadas no
n.o 4 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.

31.3.2009
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Série 2G
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo
de actividade na indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo II:
18 12 0 Volume de negócios de actividades industriais
18 15 0 Volume de negócios de actividades de serviços
18 16 0 Volume de negócios das actividades de compra, revenda e intermediação

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo),
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por
domínios do ambiente, na indústria indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE) n.o 295/
/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2H
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente,
discriminadas por domínios do ambiente, na indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E (excepto divisões 37, 38 e 39 da NACE Rev. 2)

Características

Características do n.o 3 da secção 4 do anexo II:
21 11 0 Investimentos em equipamentos e instalações destinados ao controlo da
poluição e em acessórios especiais antipoluição (especialmente equipamentos «em fim de ciclo»)
21 12 0 Investimentos em equipamentos e instalações limpos («tecnologia
integrada»)

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
domínios ambientais

Protecção do ar ambiente e do clima, gestão das águas residuais, gestão dos resíduos,
outras actividades de protecção do ambiente, total.

Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por classe
de número de pessoas ao serviço, na indústria indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2I
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente,
discriminadas por classe de dimensão de número de pessoas ao serviço, na indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E (excepto divisões 37, 38 e 39 da NACE Rev. 2)

Características

Características do n.o 3 da secção 4 do anexo II:
21 11 0 Investimentos em equipamentos e instalações destinados ao controlo da
poluição e em acessórios especiais antipoluição (especialmente equipamentos «em fim de ciclo»)
21 12 0 Investimentos em equipamentos e instalações limpos («tecnologia
integrada»)
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Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-49, 50-249, 250+, total

Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por
domínios do ambiente, na indústria indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo II do Regulamento (CE) n.o 295/
/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2J
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do
ambiente, discriminadas por domínios do ambiente, na indústria

Primeiro ano de referência

2010

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E (excepto divisões 37, 38 e 39 da NACE Rev. 2)

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do anexo II:
21 14 0 Total das despesas correntes com a protecção do ambiente

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
domínios ambientais

Protecção do ar ambiente e do clima, gestão das águas residuais, gestão dos resíduos,
outras actividades de protecção do ambiente, total.

Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do ambiente, discriminadas por
classe de número de pessoas ao serviço, na indústria indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo II do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.

Série 2K
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas relativas às despesas com a protecção do
ambiente, discriminadas por classe de dimensão de número de pessoas ao serviço, na
indústria

Primeiro ano de referência

2010

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E (excepto divisões 37, 38 e 39 da NACE Rev. 2)

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do anexo II:
21 14 0 Total das despesas correntes com a protecção do ambiente

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev.2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-49, 50-249, 250+, total

Resultados preliminares anuais da indústria indicados na Secção 8 do Anexo II do Regulamento (CE) n.o 295/2008
do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 2P
Nome da série

Resultados preliminares anuais da indústria

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev. 2, Secções B-E

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Características

Características na secção 8 do Anexo II:
11 11 0 Número de empresas
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 32 0 Salários e vencimentos
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo),
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Os resultados preliminares serão transmitidos num prazo de 10 meses a partir do final do ano civil do período de
referência.

3.

COMÉRCIO
Quadro-resumo
Código da
série

3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H
3I
3J
3K
3P

Designação

Estatísticas anuais das empresas do comércio
Estatísticas anuais das empresas do comércio por classe de dimensão do emprego
Estatísticas anuais regionais do comércio
Estatísticas anuais das empresas do comércio por classe de volume de negócios
Estatísticas plurianuais das empresas Discriminação do volume de negócios por produto para o
comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por produto para o
comércio por grosso
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por produto para o
comércio a retalho
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade
para o comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade
para o comércio por grosso
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade
e número de estabelecimentos para o comércio a retalho
Estatísticas plurianuais regionais do comércio
Resultados preliminares anuais do comércio

Estatísticas anuais das empresas do comércio indicadas nos n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 3A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas do comércio

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo III:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo III
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 13 0 Margem bruta sobre os bens para revenda
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 12 0 Compras de bens e serviços destinados a revenda sem transformação
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 21 0 Variação das existências de bens e serviços
13 21 1 Variação das existências de bens e serviços destinados a revenda sem
transformação
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais

L 86/179
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15
15
15
15
15
15
16
16
16
Nível de discriminação da
actividade

(1)

11
12
13
14
15
21
11
13
14

NACE
NACE
NACE
NACE

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimentos brutos em bens corpóreos
Investimentos brutos em terrenos
Investimentos brutos em edifícios e outras estruturas existentes
Investimentos brutos na construção e remodelação de edifícios
Investimentos brutos em máquinas e equipamentos
Vendas de bens de investimentos corpóreos
Número de pessoas ao serviço (1)
Número de pessoas ao serviço remuneradas (1)
Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

A característica 16120 (Número de pessoas ao serviço não remuneradas) pode ser transmitida pelas entidades responsáveis pela
transmissão. Se não for fornecida, será calculada como a diferença entre os valores fornecidos para as variáveis 16110 e 16130.
Os dados serão considerados confidenciais, caso uma destas variáveis ou ambas sejam confidenciais.

Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão do emprego, no comércio indicadas nos
n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às estatísticas estruturais das empresas.

Série 3B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas por classe de dimensão do emprego, no comércio

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo III:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo III
12 11 0 Volume de negócios
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-1, 2-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total

Estatísticas anuais regionais do comércio indicadas nos n.os 2 e 5 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 3C
Nome da série

Estatísticas anuais regionais do comércio

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo III:
11 21 0 Número de unidades locais
Características do n.o 5 da secção 4 do Anexo III
13 32 0 Salários e vencimentos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação
regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Estatísticas anuais das empresas do comércio discriminadas por classe de volume de negócios indicadas nos
n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às estatísticas estruturais das empresas.
Série 3D
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas do comércio por classe de dimensão do volume de
negócios

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo III:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo III
12 11 0 Volume de negócios
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Volume de negócios anual em milhões de euros: 0 a menos de 1, 1 a menos de 2, 2 a
menos de 5, 5 a menos de 10, 10 a menos de 20, 20 a menos de 50, 50 a menos de
200, 200 ou mais, total

Estatísticas plurianuais das empresas — discriminação do volume de negócios por produto para o comércio
por grosso e a retalho, e a reparação de veículos automóveis e motociclos indicadas no n.o 4 da Secção 4 do
Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais
das empresas.
Série 3E
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por
produto para o comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e
motociclos

Primeiro ano de referência

2010

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 45 da NACE Rev.2

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
18 21 0 Discriminação do volume de negócios por produto (de acordo com a
secção G da CPA)

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Nível de discriminação dos
produtos

CPA 2008
45.11.1
Vendas por grosso de veículos automóveis ligeiros
45.11.2
Vendas a retalho em estabelecimentos especializados de veículos
automóveis ligeiros
45.11.3
Outras vendas a retalho de veículos automóveis ligeiros
45.11.4
Serviços de agentes de comércio de veículos automóveis ligeiros
45.19.1
Venda por grosso de outros veículos automóveis
45.19.2
Vendas a retalho em estabelecimentos especializados de outros veículos
automóveis
45.19.3
Outras vendas a retalho de outros veículos automóveis
45.19.4
Serviços de agentes de comércio de outros veículos automóveis
45.31.1
Venda por grosso de peças e acessórios para veículos automóveis
45.31.2
Serviços de agentes do comércio de peças e acessórios para veículos
automóveis
45.32.1
Vendas a retalho em estabelecimentos especializados de peças e acessórios
para veículos automóveis
45.32.2
Outra venda a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis
45.40.1
Venda por grosso de motociclos, suas peças e acessórios
45.40.2
Vendas a retalho em estabelecimentos especializados de motociclos, suas
peças e acessórios
45.40.3
Outra venda a retalho de motociclos, suas peças e acessórios
45.40.4
Serviços de agentes do comércio por grosso de motociclos, suas peças e
acessórios

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)
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46
47
47.00.1
47.00.2

Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos
Venda a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos
Venda a retalho de frutos e produtos hortícolas, de carne, peixe, produtos
de padaria, leite e seus derivados e de ovos
Venda a retalho de outros produtos alimentares, bebidas e tabaco

TOTAL

Total das actividades de compra e revenda e de intermediação

Estatísticas plurianuais das empresas — discriminação do volume de negócios por produto para o comércio
por grosso indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 3F
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por
produto para o comércio por grosso

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 46 da NACE Rev.2

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
18 21 0 Discriminação do volume de negócios por produto (de acordo com a
secção G da CPA)

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Nível de discriminação dos
produtos

CPA 2008
45A
Vendas por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e
motociclos, excepto 452 (Serviços de manutenção e reparação de veículos
automóveis) e 454 (Venda, manutenção e reparação de motociclos, suas
peças e acessórios)
46.11
Serviços de agentes de comércio por grosso de animais vivos e matérias-primas agrícolas, têxteis e de produtos semi-acabados
46.12
Serviços de agentes de comércio por grosso de combustíveis, minérios,
metais e de produtos químicos para a indústria
46.13
Serviços de agentes de comércio por grosso de madeira e materiais de
construção
46.14
Serviço de agentes de comércio por grosso de máquinas, equipamento
industrial, embarcações, aeronaves e material ferroviário
46.15
Serviço de agentes de comércio por grosso de mobiliário, artigos para uso
doméstico, quinquilharias e ferragens
46.16
Serviços de agentes de comércio por grosso de têxteis, vestuário, peles,
calçado e artigos de couro
46.17
Serviços de agentes de comércio por grosso de produtos alimentares,
bebidas e tabaco
46.18
Serviços de agentes de comércio por grosso de outros produtos
determinados
46.21
Venda por grosso de cereais, tabaco em bruto, sementes e alimentos para
animais de criação
46.22
Venda por grosso de flores e plantas
46.23
Venda por grosso de animais vivos
46.24
Venda por grosso de peles e couro
46.31
Venda por grosso de frutos e de produtos hortícolas
46.32
Venda por grosso de carne e de produtos à base de carne
46.33
Venda por grosso de leite e derivados, ovos, azeite, óleos e gorduras
alimentares
46.34
Venda por grosso de bebidas
46.35
Venda por grosso de tabaco manufacturado
46.36
Venda por grosso de açúcar, de chocolate e de produtos de confeitaria
46.37
Venda por grosso de café, chá, cacau e especiarias
46.38
Venda por grosso de outros produtos alimentares, incluindo peixe,
crustáceos e moluscos
46.41
Venda por grosso de têxteis
46.42
Venda por grosso de vestuário e calçado
46.43
Venda por grosso de electrodomésticos
46.44
Vendas por grosso de cutelaria, louças em cerâmica e em vidro e de
produtos de limpeza
46.45
Vendas por grosso de perfumes e de produtos de higiene
46.46
Venda por grosso de produtos farmacêuticos
46.47
Venda por grosso de mobiliário, tapetes e material de iluminação
46.48
Venda por grosso de relógios, objectos de joalharia e de bijutaria
46.49
Venda por grosso de outros bens de consumo, n.e.

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)
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46.51

47.00.2

Venda por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas
informáticos (software)
Venda por grosso de equipamentos electrónicos, de telecomunicações e
suas partes
Venda por grosso de máquinas e de equipamentos agrícolas e seus
acessórios
Venda por grosso de máquinas-ferramentas
Venda por grosso de máquinas para a indústria extractiva, construção e
engenharia civil
Venda por grosso de máquinas para a indústria têxtil e vestuário
Venda por grosso de mobiliário de escritório
Venda por grosso de outras máquinas e equipamento de escritório
Venda por grosso de outras máquinas e equipamentos
Venda por grosso de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos e produtos
derivados
Venda por grosso de minérios e de metais
Venda por grosso de madeira, materiais de construção e equipamento
sanitário
Venda por grosso de ferragens, ferramentas manuais e artigos para
canalizações e aquecimento
Venda por grosso de produtos químicos industriais de base, adubos,
produtos agroquímicos, resinas e matérias plásticas em formas primárias
Venda por grosso de outros produtos intermédios
Venda por grosso de desperdícios e sucata
Venda a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos
Venda a retalho de frutos e produtos hortícolas, de carne, peixe, produtos
de padaria, leite e seus derivados e de ovos
Venda a retalho de outros produtos alimentares, bebidas e tabaco

TOTAL

Total das actividades de compra e revenda e de intermediação

46.52
46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.71
46.72
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77
47
47.00.1

Estatísticas plurianuais das empresas com discriminação do volume de negócios por produto para o
comércio a retalho indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 3G
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por
produto para o comércio a retalho

Primeiro ano de referência

2012

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 47 da NACE Rev.2

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
18 21 0 Discriminação do volume de negócios por produto (de acordo com a
secção G da CPA)

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Nível de discriminação dos
produtos

CPA 2008
45A
Comércio por grosso e a retalho, e reparação de veículos automóveis e
motociclos excepto 452 (Serviços de manutenção e reparação de veículos
automóveis) e 454 (Venda, manutenção e reparação de motociclos, suas
peças e acessórios)
45.3
Venda de peças e acessórios para veículos automóveis
46
Venda por grosso, excepto de veículos automóveis e motociclos
47.00.1
Venda a retalho de frutos e produtos hortícolas, de carne, peixe, produtos
de padaria, leite e seus derivados e de ovos
47.00.11 Venda a retalho de frutos e de produtos hortícolas frescos
47.00.12 Venda a retalho de frutos e de produtos hortícolas transformados
47.00.13 Venda a retalho de carne
47.00.14 Venda a retalho de produtos à base de carne
47.00.15 Venda a retalho de peixe, crustáceos e moluscos
47.00.16 Venda a retalho de produtos de pão e produtos de pastelaria
47.00.17 Venda a retalho de produtos de confeitaria
47.00.18 Venda a retalho de leite e derivados
47.00.19 Venda a retalho de ovos
47.00.2
Venda a retalho de outros produtos alimentares, bebidas e tabaco

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

L 86/183

L 86/184

Jornal Oficial da União Europeia

PT

47.00.25
47.00.26
47.00.27
47.00.3
47.00.4
47.00.5
47.00.51
47.00.54
47.00.6
47.00.7
47.00.71
47.00.72
47.00.73
47.00.74
47.00.75
47.00.76
47.00.8
47.00.81

Venda a retalho de bebidas alcoólicas
Venda a retalho de outras bebidas
Venda a retalho de tabaco
Venda a retalho de equipamento das tecnologias da informação e
comunicação
Venda a retalho de material de construção e de ferragens
Venda a retalho de artigos de uso doméstico
Venda a retalho de têxteis e artigos de retrosaria
Venda a retalho de electrodomésticos
Venda a retalho de produtos culturais e recreativos
Venda a retalho de vestuário, produtos médicos e farmacêuticos, artigos de
higiene, flores, plantas, animais de companhia e respectivos alimentos
Venda a retalho de vestuário
Venda a retalho de calçado
Venda a retalho de artigos de couro e de marroquinaria e artigos de viagem
Venda a retalho de produtos farmacêuticos
Venda a retalho de artigos médicos e ortopédicos
Venda a retalho de produtos cosméticos e de higiene
Venda a retalho de combustíveis para veículos e de outros produtos novos
n.e.
Venda a retalho de combustíveis para veículos

Observação:
TOTAL

os produtos em 47009 (Venda a retalho de artigos em segunda mão)
devem ser subdivididos do mesmo modo que os produtos «novos»
(47001-47008)
Total das actividades de compra e revenda e de intermediação

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade para o
comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos indicadas no n.o 4 da
Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.
Série 3H
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo
de actividade para o comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos
automóveis e motociclos

Primeiro ano de referência

2010

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 45 da NACE Rev.2

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
18 10 0 Volume de negócios de actividades agrícolas, silvícolas, piscatórias e
industriais
18 15 0 Volume de negócios de actividades de serviços
18 16 0 Volume de negócios das actividades de compra, revenda e intermediação

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade para o
comércio por grosso indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 3I
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo
de actividade para o comércio por grosso

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 46 da NACE Rev.2

Características

Característica do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
18 10 0 Volume de negócios de actividades agrícolas, silvícolas, piscatórias e
industriais
18 15 0 Volume de negócios de actividades de serviços
18 16 0 Volume de negócios das actividades de compra, revenda e intermediação

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo de actividade e
número de estabelecimentos para o comércio a retalho indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo III do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.

Série 3J
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios por tipo
de actividade e número de estabelecimentos para o comércio a retalho

Primeiro ano de referência

2012

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

Divisão 47 da NACE Rev.2

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo III:
Informações sobre o aparelho comercial das empresas
17 32 0 Número de estabelecimentos de comércio a retalho
18 10 0 Volume de negócios de actividades agrícolas, silvícolas, piscatórias e
industriais
18 15 0 Volume de negócios de actividades de serviços
18 16 0 Volume de negócios das actividades de compra, revenda e intermediação

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev.
Rev.
Rev.
Rev.

2,
2,
2,
2,

nível
nível
nível
nível

de
de
de
de

4
3
2
1

dígitos (classe)
dígitos (grupo)
dígitos (divisão)
dígito (secção)

Estatísticas plurianuais regionais do comércio indicadas nos n.os 2 e 6 da Secção 4 do Anexo III do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 3K
Nome da série

Estatísticas plurianuais regionais do comércio

Primeiro ano de referência

2009

Periodicidade

Quinquenal

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo III:
11 21 0 Número de unidades locais (divisões 45 e 47 apenas)
Características do n.o 6 da secção 4 do Anexo III
12 11 0 Volume de negócios (divisões 45 e 47 apenas)
17 33 1 Espaço de venda (divisão 47 apenas)
NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação da
actividade
Nível de discriminação
regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Resultados preliminares anuais do comércio indicados no n.o 2 da Secção 8 do Anexo III do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 3P
Nome da série

Resultados preliminares anuais do comércio

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção G

L 86/185

L 86/186

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Características

12 11 0
16 11 0

Volume de negócios
Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Os resultados preliminares serão transmitidos num prazo de 10 meses a partir do final do ano civil do período de
referência.

4.

CONSTRUÇÃO
Quadro-resumo
Código da
série

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4P

Designação

Estatísticas anuais das empresas para a construção
Estatísticas anuais das empresas por classe de dimensão para a construção
Estatísticas anuais regionais para a construção
Estatísticas anuais das UAE para a construção
Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas do investimento incorpóreo para a construção
Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas da subcontratação para a construção
Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação das estatísticas do volume de negócios para a
construção
Estatísticas plurianuais das empresas — Subcontratação por classe de dimensão para a construção
Resultados preliminares anuais para a construção

Estatísticas anuais das empresas de construção indicadas nos n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo IV do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 4A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas para a construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 2 da secção 4 do Anexo IV:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo IV:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 13 0 Margem bruta sobre os bens para revenda (opcional para as divisões 41 e
42 e os grupos 43.1 e 43.9)
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 12 0 Compras de bens e serviços destinados a revenda sem transformação
(facultativo para as Divisões 41 e 42 e os Grupos 43.1 e 43.9)
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 21 3 Variação das existências de produtos acabados e em curso de produção
fabricados pela própria unidade
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
13 41 1 Pagamentos relativos a bens abrangidos por aluguer de longa duração e
por leasing operacional
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
15 12 0 Investimentos brutos em terrenos
15 13 0 Investimentos brutos em edifícios e outras estruturas existentes
15 14 0 Investimentos brutos na construção e remodelação de edifícios
15 15 0 Investimentos brutos em máquinas e equipamentos
15 21 0 Vendas de bens de investimentos corpóreos
16 11 0 Número de: pessoas ao serviço (1)
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas (1)
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

16 15 0
18 11 0
20 11 0
Nível de discriminação da
actividade

(1)

Número de horas de trabalho prestadas pelas pessoas ao serviço
remuneradas
Volume de negócios da actividade principal ao nível de três dígitos da
NACE Rev. 2
Compras de produtos energéticos

Nível de três dígitos (grupo) da NACE Rev. 2 para a característica 18 11 0
NACE Rev. 2, nível de 4 dígitos (classe),
NACE Rev. 2, nível de 3 dígitos (grupo),
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção) para todas as outras características

A característica 16120 (Número de pessoas ao serviço não remuneradas) pode ser transmitida pelas entidades responsáveis pela
transmissão. Se não for fornecida, será calculada como a diferença entre os valores fornecidos para as variáveis 16110 e 16130.
Os dados serão considerados confidenciais, caso uma destas variáveis ou ambas sejam confidenciais.

Estatísticas anuais das empresas discriminadas segundo a classe de dimensão para a construção indicadas nos
n.os 2 e 3 da Secção 4 do Anexo IV do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo
às estatísticas estruturais das empresas.

Série 4B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas por classe de dimensão para a construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secções F

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo IV:
11 11 0 Número de empresas
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo IV:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 31 0 Custos com o pessoal
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
16 11 0 Número de pessoas ao serviço
16 13 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas
16 15 0 Número de horas de trabalho prestadas pelas pessoas ao serviço
remuneradas

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev. 2, nível de 2 dígitos (divisão),
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total

Estatísticas anuais regionais para a construção indicadas nos n.os 2 e 5 da Secção 4 do Anexo IV do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 4C
Nome da série

Estatísticas anuais regionais para a construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Característica do n.o 2 da secção 4 do Anexo IV:
11 21 0 Número de unidades locais
Características do n.o 5 da secção 4 do Anexo IV:
13 32 0 Salários e vencimentos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

L 86/187

L 86/188

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Nível de discriminação
regional

NUTS 2
NUTS 1
NUTS 0

Estatísticas anuais das UAE para a construção indicadas nos n.os 2 e 6 da Secção 4 do Anexo IV do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 4D
Nome da série

Estatísticas anuais das UAE para a construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 6 da secção 4 do Anexo IV:
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
13 32 0 Salários e vencimentos
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev. 2, nível de 4 dígitos (classe)
Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Estatísticas plurianuais do investimento corpóreo para a construção indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo IV
do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.
Série 4E
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas do investimento incorpóreo para a
construção

Primeiro ano de referência

2009

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo IV:
15 44 1 Investimento em aquisição de software

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Estatísticas plurianuais da subcontratação para a construção indicadas no n.o 4 da Secção 4 do Anexo IV do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.
Série 4F
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Estatísticas da subcontratação para a
construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo IV:
23 11 0 Pagamentos a subcontratantes
23 12 0 Rendimentos provenientes de subcontratação

Nível de discriminação da
actividade

NACE
NACE
NACE
NACE

Rev. 2, nível de 4 dígitos (classe)
Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Discriminação das estatísticas plurianuais do volume de negócios para a construção indicadas no n.o 4 da
Secção 4 do Anexo IV do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.
Série 4G
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Discriminação do volume de negócios na
construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo IV:
18 12 1 Volume de negócios de actividades industriais com exclusão da construção
18 12 2 Volume de negócios de actividades da construção
18 16 0 Volume de negócios das actividades de compra, revenda e intermediação
18 15 0 Volume de negócios de actividades de serviços
18 31 0 Volume de negócios da construção (apenas Divisões 41 e 42 e Grupos
43.1 e 43.9)
18 32 0 Volume de negócios da engenharia civil (apenas Divisões 41 e 42 e Grupos
43.1 e 43.9)

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Estatísticas plurianuais da subcontratação por classe de dimensão para a construção indicadas no n.o 4 da
Secção 4 do Anexo IV do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.
Série 4H
Nome da série

Estatísticas plurianuais das empresas — Subcontratação por classe de dimensão para a
construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Trienal

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo IV:
23 11 0 Pagamentos a subcontratantes
23 12 0 Rendimentos provenientes de subcontratação

Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço: 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250 +, total.

Resultados preliminares anuais para a construção indicados na Secção 8 do Anexo IV do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 4P
Nome da série

Resultados preliminares anuais para a construção

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

NACE Rev.2, Secção F

Características

Características da secção 8 do Anexo IV:
11 11 0 Número de empresas
12 11 0 Volume de negócios
12 12 0 Valor da produção
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 32 0 Salários e vencimentos
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço

L 86/189

L 86/190

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Nível de discriminação da
actividade

31.3.2009

NACE Rev.2, nível de 3 dígitos (grupo)
NACE Rev.2, nível de 2 dígitos (divisão)
NACE Rev. 2, nível de 1 dígito (secção)

Os resultados preliminares serão transmitidos num prazo de 10 meses a partir do final do ano civil do período de
referência.

5.

SERVIÇOS DE SEGUROs
Quadro-resumo
Código da
série

5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H

Designação

Estatísticas anuais das empresas para os serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma jurídica, para os serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de domicílio da empresa-mãe, para os
serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de dimensão dos prémios brutos
emitidos, para os serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de dimensão das provisões técnicas
brutas, para os serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para os serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, incluindo países terceiros, para os
serviços de seguros
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por Estado-Membro, para os serviços
de seguros

Estatísticas anuais das empresas para os serviços de seguros indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo V e no
n.o 3 da Secção 4 do Anexo I do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.

Série 5A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas para os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev. 2, Divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros

11
12
12
12
12

1,2,3,4
1,2,4,5,6
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,5

11
11
11
11
11

0
0
1
2
3

12 11 4
12 11 5
12 11 6
12 11 7
12 11 8
12 11 9
13 31 0
16 11 0
32 11 2

Número de empresas
Volume de negócios ou prémios brutos emitidos
Prémios brutos emitidos de seguro directo
Prémios brutos emitidos de resseguro aceite
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios
individuais
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios a
título de contratos de grupo
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios
periódicos
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios
únicos
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios de
contratos sem participação nos lucros
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios de
contratos com participação nos lucros
Prémios brutos emitidos de seguro directo, prémios de
contratos nos casos em que o risco de investimento é
suportado pelos subscritores
Custos com o pessoal
Número de pessoas ao serviço
Variação bruta da provisão para prémios não
adquiridos

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2,3,4
1,1,2,4,5,62,3,4
2,4,6
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32 12 0

Proveitos imputados dos investimentos transferidos da
conta não técnica

1,2,4,5,6

32 13 1

Encargos brutos com sinistros

1,2,4,5,6

32 13 4

Variação bruta da provisão para sinistros

1,2,4,5,6

32 14 0

Despesas de exploração brutas

2,4,6

32 15 0

Variação da provisão para compensação

1,2,4,5,6

32 16 0

Outras rubricas da conta técnica, valor bruto

1,2,4,5,6

32 17 0

Saldo bruto da conta técnica (subtotal I)

1,2,4,5,6

32 18 0

Saldo de resseguro

1,2,4,5,6

32 18 1

Parte dos resseguradores nos prémios brutos emitidos

1,2,4,5,6

32 18 3

Parte dos resseguradores na variação bruta da provisão
para prémios não adquiridos

1,2,4,5,6

32 18 5

Parte dos resseguradores nos encargos brutos com
sinistros

1,2,4,5,6

32 18 6

Parte dos resseguradores na variação bruta da provisão
para sinistros

1,2,4,5,6

32 18 7

Comissões recebidas de resseguradores e participações
nos resultados

1,2,4,5,6

32 18 8

Parte dos resseguradores no valor bruto das outras
rubricas da conta técnica

1,2,4,5,6

32 19 0

Saldo líquido da conta técnica (subtotal II)

1,2,3,4,5,6

32 22 0

Proveitos dos investimentos

1,5

32 23 0

Mais-valias não realizadas de investimentos

1,5

32 25 0

Variação bruta da provisão para seguro de vida

1,5

32 27 0

Encargos dos investimentos

1,5

32 28 0

Menos-valias não realizadas de investimentos

1,5

32 29 0

Proveitos imputados dos investimentos transferidos
para a conta não técnica

1,5

32 33 4

Parte dos resseguradores na variação bruta da provisão
para seguro de vida

1,5

32 42 0

Proveitos dos investimentos

1,2,3,4

32 43 0

Proveitos imputados dos investimentos transferidos da
conta técnica dos seguros de vida

1,3

32 44 0

Encargos dos investimentos

1,2,3,4

32 45 0

Proveitos imputados dos investimentos transferidos
para a conta técnica do seguro não-vida

2,3,4

32 46 0

Outras receitas (FP)

1,2,3,4

32 47 0

Outros encargos, incluindo as correcções de valor

1,2,3,4

32 48 0

Resultados provenientes das actividades correntes

1,2,3,4

32 49 0

Resultados extraordinários

1,2,3,4

32 50 0

Total de impostos

1,2,3,4

32 51 0

Resultado do exercício

1,2,3,4

32 61 1

Montante total das comissões

1,2,3,4

32 61 2

Comissões relativas ao seguro directo

1,2,3

32 61 4

Custos externos com a aquisição de bens e serviços

1,2,3,4

32 61 5

Custos internos e externos de gestão de sinistros

1,2,4,5,6

32 61 6

Despesas de aquisição

1,2,4,5,6

32 61 7

Despesas administrativas

1,2,4,5,6

32 61 8

Outros encargos técnicos brutos

1,2,4,5,6

32 61 9

Encargos de gestão dos investimentos

1,2,4,5,6

32 71 1

Proveitos de partes de capital

1,2,4,5,6

32 71 3

Proveitos provenientes de terrenos e construções

1,2,4,5,6

32 71 4

Proveitos provenientes de outros investimentos

1,2,4,5,6

32 71 5

Reduções de correcções de valor relativas a investimentos

1,2,4,5,6

32 71 6

Lucros provenientes da realização de investimentos

1,2,4,5,6

32 72 1

Encargos de gestão dos investimentos, incluindo os
encargos com juros

1,2,4,5,6
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Correcções de valor relativas aos investimentos

1,2,4,5,6

32 72 3

Perdas provenientes da realização de investimentos

1,2,4,5,6

36 11 0

Terrenos e edifícios

1,2,3,4

36 11 1

Terrenos e edifícios ocupados por uma empresa de
seguros para a sua actividade própria

1,2,3,4

36 12 0

Investimentos em empresas filiadas e participações
(FP)

1,2,3,4

36 12 1

Partes de capital nas empresas filiadas e participações

1,2,3,4

36 12 2

Títulos de dívida e obrigações emitidos por empresas
filiadas e por empresas com as quais a empresa de
seguros tem uma relação de participação e créditos
sobre essas empresas

1,2,3,4

36 13 0

Outros investimentos financeiros

1,2,3,4

36 13 1

Acções e outros títulos de rendimento variável e
unidades de participação em fundos de investimento

1,2,3,4

36 13 2

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo

1,2,3,4

36 13 3

Participações em investimentos comuns (FP)

1,2,3,4

36 13 4

Empréstimos hipotecários

1,2,3,4

36 13 5

Outros empréstimos

1,2,3,4

36 13 6

Outros (incl. depósitos em instituições de crédito)

1,2,3,4

36 14 0

Depósitos junto de empresas cedentes

1,2,3,4

36 20 0

Investimentos por conta de tomadores de apólices de
seguros de vida e cujo risco seja por eles suportado

1,3

36 30 0

Total do balanço

1,2,3,4

37 10 0

Total dos capitais próprios

1,2,3,4

37 11 0

Capital subscrito ou fundo equivalente

1,2,3,4

37 12 0

Prémios de emissão, reservas de reavaliação, reservas

1,2,3,4

37 20 0

Passivos subordinados

1,2,3,4

37 31 0

Valor bruto da provisão para prémios não adquiridos

1,2,4,5,6

37 32 0

Valor bruto da provisão para seguro de vida

1,2,4,5,6

37 33 0

Valor bruto da provisão para sinistros

1,2,4,5,6

37 33 1

Provisão bruta para sinistros, a título de seguro directo

2,6

37 34 0

Valor bruto da provisão para participações nos
resultados e estornos

1,2,3,4

37 35 0

Provisão para compensação

1,2,3,4

37 36 0

Valor bruto das outras provisões técnicas

1,2,3,4

37 37 0

Provisões técnicas brutas relativas ao seguro de vida
nos casos em que o risco de investimento é suportado
pelos tomadores de seguro

1,3,4

37 30 1

Total das provisões técnicas líquidas

1,2,3,4

37 41 0

Empréstimos obrigacionistas

1,2,3,4

37 42 0

Dívidas a instituições de crédito

1,2,3,4

Características do

n.o

4 da Secção 4 do Anexo V

32 13 2

Encargos brutos com sinistros ocorridos durante o
exercício

2,4,6

32 16 1

Outros proveitos técnicos, valor líquido

1,2,4,5,6

32 16 2

Variação líquida das outras provisões técnicas, não
incluídas em outras rubricas

1,2,4,5,6

32 16 3

Participações nos resultados e estornos, valor líquido

1,2,4,5,6

32 16 4

Outros encargos técnicos, valor líquido

1,2,4,5,6

36 11 2

Terrenos e edifícios (valor actual)

1,2,3,4

36 12 3

Investimentos em empresas filiadas e participações
(valor actual)

1,2,3,4

36 13 8

Outros investimentos financeiros (valor actual)

1,2,3,4
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36 21 0

Investimentos por conta de tomadores de apólices de
seguros de vida e cujo risco seja por eles suportado —
Terrenos e edifícios
36 22 0 Investimentos por conta de tomadores de apólices de
seguros de vida e cujo risco seja por eles suportado —
Outros investimentos financeiros
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de
agências
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em
unidades equivalentes a tempo completo
Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1,3
1,3

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Empresas de seguros mistas
Empresas de resseguro especializadas
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas
(incluindo o resseguro aceite)

Total
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma jurídica, para os serviços de seguros
indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 5B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma
jurídica, para os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev. 2, Divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V
11 11 1

Número de empresas, discriminado segundo o
estatuto jurídico da empresa
32 11 4 Prémios brutos emitidos, discriminados segundo o
estatuto jurídico da empresa
Características do n.o 4 da Secção 4 do Anexo V
37 10 1 Total dos capitais próprios, discriminado segundo o
estatuto jurídico
Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros
1,2,3,4
1,2,4,5,6

1,2,3,4

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Empresas de seguros mistas
Empresas de resseguro especializadas
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas
(incluindo o resseguro aceite)

Total
Discriminação segundo a
forma jurídica da empresa

1.
2.
3.
4.
Total

Sociedades de capitais
Empresas mútuas
Sucursais de empresas de seguros com sede em países não
EEE
Outras

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de domicílio da empresa-mãe, para os serviços
de seguros e listadas no n.o 3 da secção 4 do anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
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Série 5C
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de
domicílio da empresa-mãe, para os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V
11 11 5
32 11 5
32 11 6
32 18 2

Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Número de empresas, discriminado segundo o país de
domicílio da empresa-mãe
Prémios brutos emitidos de seguro directo, discriminados segundo o país de domicílio da empresa-mãe
Prémios brutos emitidos de resseguro aceite, discriminados segundo o país de domicílio da empresa-mãe
Parte dos resseguradores nos prémios brutos emitidos,
discriminada segundo o país de domicílio da empresa-mãe

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros
1,2,3,4
1,2,5,6
1,2,4,6
1,2,4,5,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Empresas de seguros mistas
Empresas de resseguro especializadas
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas
(incluindo o resseguro aceite)

Total
Discriminação segundo o
país de domicílio da
empresa-mãe

1.
Empresa-mãe situada no Estado-Membro de origem
2.
Empresa-mãe situada em outros países
Total

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de dimensão dos prémios brutos emitidos,
para os serviços de seguros indicadas no n.o 3 da Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 5D
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de
dimensão dos prémios brutos emitidos, para os serviços de
seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V
11 11 2

Número de empresas, discriminado segundo a classe
de dimensão dos prémios brutos emitidos

Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.
Empresas de seguros de vida
2.
Empresas de seguros não-vida
3.
Empresas de seguros mistas
Total

Nível de discriminação
por classe de dimensão

Prémios brutos emitidos (em milhões de euros):
< 5, 5-50, 51-250, 251-500, 501-1 000, > 1 000, Total

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros
1,2,3

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de dimensão das provisões técnicas brutas,
para os serviços de seguros indicadas no n.o 3 da Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

L 86/195

Série 5E
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a classe de
dimensão das provisões técnicas brutas, para os serviços de
seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V
11 11 3

Número de empresas, discriminado segundo a classe
de dimensão das provisões técnicas brutas

Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.

Nível de discriminação
por classe de dimensão

Provisões técnicas brutas (em milhões de euros):
< 50, 50-500, 501-2 500, 2 501-5 000, 5 001-10 000, >
10 000, Total

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros
1

Empresas de seguros de vida

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para os serviços de seguros indicadas nos n.os 3 e
4 da Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.

Série 5F
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para
os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65,
excepto o grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V
33 11 1

Características opcionais

Prémios brutos emitidos a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA)
33 12 1 Parte dos resseguradores nos prémios brutos emitidos,
discriminada por produto (com base na CPA)
33 13 1 Encargos brutos suportados, a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA)
33 14 1 Despesas de exploração brutas, a título de seguro
directo, discriminadas por produto (com base na CPA)
33 15 1 Saldo de resseguro, a título de seguro directo,
discriminado por produto (com base na CPA)
Características do n.o 4 da Secção 4 do Anexo V
37 33 3 Provisão bruta para sinistros, a título de seguro
directo, discriminada por produto
39 10 0 Número de contratos existentes no fim do exercício
contabilístico respeitantes ao seguro directo, para
todos os contratos individuais de seguro de vida e para
os seguintes produtos: Serviços de seguros de vida e
CPA 65.12.1, 65.12.4 e 65.12.5
39 20 0 Número de pessoas seguras no fim do exercício
contabilístico respeitantes ao seguro directo, para
todos os contratos de seguro de vida de grupo e para o
seguinte produto: CPA 65.12.1
39 30 0 Número de veículos seguros, no fim do exercício,
respeitante ao seguro directo, para o seguinte produto:
CPA 65.12.2
39 40 0 Capital bruto seguro no fim do exercício contabilístico
respeitante ao seguro directo, para os seguintes
produtos: Serviços de seguros de vida e Serviços de
seguros de reembolso de capital

Tipo de empresa
ou actividade de
seguros
1,2,5,6
1,2,5,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,5,6

1,2,5,6

2,6
1,5
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39 50 0

Discriminação por tipo de
empresa ou de actividade
de seguros

1.
2.
5.
6.

Número de sinistros ocorridos durante o exercício
contabilístico, respeitantes ao seguro directo, para o
seguinte produto: CPA 65.12.2

31.3.2009

2,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas
(incluindo o resseguro aceite)

Total
Discriminação
os produtos

segundo

CPA + discriminação adicional dos serviços de seguros de vida
Para as características 33111 e 33121, Tipos de empresas 1 e 5
65.11.0a Serviços de seguros de vida
65.11.0b Serviços de seguros ligados a fundos de investimento
65.11.0c Serviços de seguro por operações de tontinas
65.11.0d Reduções de capitalização
65.11.0e Outros serviços de seguros de vida
65.11.0f Serviços de pensões colectivas
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
65.11+65.12.1 Total dos serviços de seguros de vida
Para as características 33111, 33121, 33131, 33141, 33151,
37333, Tipos de empresas 2 e 6
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
65.12.2
Serviços de seguro automóvel
65.12.21 Serviços de seguro automóvel, responsabilidade civil
65.12.29 Outros serviços de seguro automóvel
65.12.3
Serviços de seguros ligados aos transportes marítimos,
aéreos e outros
65.12.4
Serviços de seguros contra incêndios e outros danos
em bens
65.12.5
Serviços de seguros de responsabilidade civil geral
65.12.6
Serviços de seguros de crédito e caução
65.12.7
Serviços de seguros de viagem e assistência em
viagem, de protecção jurídica e perdas financeiras
diversas
65.12.9
Outros serviços de seguros não vida
65.12
Total serviços de seguros não vida
Para a característica 39100
65,11a
Contratos de seguros de vida individuais
65.11.0a Serviços de seguros de vida
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
65.12.4
Serviços de seguros contra incêndios e outros danos
em bens
65.12.5
Serviços de seguros de responsabilidade civil geral
Para a característica 39200
65.11b
Contratos de seguros de vida de grupo
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
Para a característica 39300
65.12.2
Serviços de seguro automóvel
Para a característica 39400
65.11.0a Serviços de seguros de vida
65.11.0d Reduções de capitalização
Para a característica 39500
65.12.2
Serviços de seguro automóvel

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, incluindo países terceiros, para os serviços
de seguros indicadas nos n.os 3 e 4 da Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 5G
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente,
incluindo países terceiros, para os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia
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Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65, excepto o
grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V

11 41 0 Número total e localização das sucursais noutros países
Características do n.o 4 da Secção 4 do Anexo V
34 11 0 Discriminação geográfica — em geral — dos prémios
brutos emitidos de seguro directo
34 12 0 Discriminação geográfica — em geral — dos prémios
brutos emitidos de resseguro
34 13 0 Discriminação geográfica — em geral — da parte dos
resseguradores no montante dos prémios brutos emitidos
Discriminação
por
tipo de empresa ou de
actividade de seguros

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L 86/197

Tipo de
empresa ou
actividade de
seguros
1,2,3
1,2,5,6
1,2,4,5,6
1,2,4,5,6

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Empresas de seguros mistas
Empresas de resseguro especializadas
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas (incluindo o
resseguro aceite)

Total
Discriminação geográfica

(1)

(2)

Para a variável 11410
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Em outros países do EEE
29. Schweiz/Suisse/Svizzera
30. USA
31. Japão
32. Em outros países terceiros (resto do mundo)
Total
Para as variáveis 34110, 34120 e 34130
1.
No Estado-Membro de domicílio da empresa-mãe
2.
Em outros Estados-Membros
3.
Em outros países do EEE
4.
Schweiz/Suisse/Svizzera
5.
USA
6.
Japão
7.
Em outros países terceiros (resto do mundo)
Total

Estatísticas anuais das empresas, por Estado-Membro, para os serviços de seguros indicadas nos n.os 3 e 4 da
Secção 4 do Anexo V do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.

L 86/198

Jornal Oficial da União Europeia

PT

31.3.2009

Série 5H

Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por
Estado-Membro, para os serviços de seguros

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as actividades abrangidas pela NACE, Rev.2, divisão 65, excepto o
grupo 65.3

Características

Características do n.o 3 da Secção 4 do Anexo V

Tipo de
empresa ou
actividade de
seguros

34 31 1

Prémios brutos emitidos a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA) e por
Estado-Membro, discriminação geográfica das operações
realizadas em regime de estabelecimento

1,2,5,6

34 32 1

Prémios brutos emitidos a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA) e por
Estado-Membro, discriminação geográfica das operações
realizadas em regime de livre prestação de serviços

1,2,5,6

Discriminação
por
tipo de empresa ou de
actividade de seguros

1.
2.
5.
6.

Empresas de seguros de vida
Empresas de seguros não-vida
Actividades do ramo vida das empresas mistas
Actividades dos ramos não-vida das empresas mistas (incluindo o
resseguro aceite)

Total
Discriminação geográfica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Total

Belgique/België
България
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Eλλάδα
España
France
Ireland
Italia
Κύπρος
Latvija
Lietuva
Luxembourg (Grand-Duché)
Magyarország
Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Island
Liechtenstein
Norge
EEE (excepto o país responsável pela transmissão)

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Discriminação
segundo os produtos

6.

CPA + discriminação adicional dos serviços de seguros de vida
Para os tipos 1 e 5
65.11.0a Serviços de seguros de vida
65.11.0b Serviços de seguros ligados a fundos de investimento
65.11.0c Serviços de seguro por operações de tontinas
65.11.0d Reduções de capitalização
65.11.0e Outros serviços de seguros de vida
65.11.0f Serviços de pensões colectivas
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
Total
Para os tipos 2 e 6
65.12.1
Serviços de seguros de acidente ou doença
65.12.2
Serviços de seguro automóvel
65.12.3
Serviços de seguros ligados aos transportes marítimos,
aéreos e outros
65.12.4
Serviços de seguros contra incêndios e outros danos em
bens
65.12.5
Serviços de seguros de responsabilidade civil geral
65.12.6
Serviços de seguros de crédito e caução
65.12.7
Serviços de seguros de viagem e assistência em viagem, de
protecção jurídica e perdas financeiras diversas
65.12.9
Outros serviços de seguros não vida
Total

INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
Quadro-resumo
Código da
série

6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6I
6J

Designação

Estatísticas anuais das empresas, para as instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma jurídica, para as instituições de
crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de domicílio da empresa-mãe, para as
instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por categoria de instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas discriminadas segundo a classe de dimensão das instituições de
crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para as instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro do EEE,
para as instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, em países fora do EEE, para as
instituições de crédito
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro da UE e
resto do mundo, para as instituições de crédito
Estatísticas anuais regionais para as instituições de crédito

Estatísticas anuais das empresas, para as instituições de crédito indicadas na Secção 4 do Anexo VI e no n.o 3 da
Secção 4 do Anexo I do Regulamento (CE) n.o 295/2008 relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 6A
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 11 0 Número de empresas
11 21 0 Número de unidades locais
12 12 0 Valor da produção
12 15 0 Valor acrescentado ao custo de factores
13 31 0 Custos com o pessoal
13 11 0 Total das compras de bens e serviços
15 11 0 Investimentos brutos em bens corpóreos
16 11 0 Número de pessoas ao serviço
16 11 2 Número de mulheres ao serviço

L 86/199

L 86/200

Jornal Oficial da União Europeia
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16 13 0
16 13 6
16 14 0

Número de pessoas ao serviço remuneradas
Número de mulheres ao serviço
Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo
42 11 0 Juros e proveitos equiparados
42 11 1 Juros e proveitos equiparados relativos a títulos de rendimento fixo
42 12 0 Juros e custos equiparados.
42 12 1 Juros e custos equiparados relativos a títulos de dívida em circulação
42 13 0 Rendimentos de títulos de dívida
42 13 1 Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendimento
variável
42 14 0 Comissões recebidas.
42 15 0 Comissões.
42 20 0 Resultado proveniente de operações financeiras.
42 31 0 Outros rendimentos operacionais
42 32 0 Despesas administrativas gerais
42 32 2 Outras despesas administrativas
42 33 0 Outros custos de exploração.
42 35 0 Correcções de valor e reposições e anulações respeitantes a correcções de
valor relativas a créditos e provisões para passivos eventuais e para
compromissos
42 36 0 Outras correcções de valor e outras reposições e anulações
42 40 0 Resultados provenientes das actividades correntes
42 50 0 Resultados extraordinários
42 51 0 Total dos impostos (impostos sobre os resultados provenientes das
actividades correntes, impostos sobre os resultados extraordinários, outros
impostos)
42 60 0 Resultado do exercício
43 11 0 Empréstimos e adiantamentos a clientes
43 21 0 Débitos para com clientes
43 29 0 Total do capital e reservas
43 30 0 Total do balanço
47 13 0 Número de caixas automáticas (ATM) detidas pelas instituições de crédito
Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
Nível de discriminação da
actividade

Classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2; total das instituições de crédito

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma jurídica, para as instituições de crédito
indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 relativo às estatísticas estruturais das
empresas.
Série 6B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a forma jurídica, para as
instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 11 1 Número de empresas, discriminado segundo o estatuto jurídico da
empresa
43 32 0 Total do balanço, discriminado segundo o estatuto jurídico

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação segundo a
forma jurídica da empresa

1.
2.
3.
4.
5.
Total

Sociedades de capitais
Empresas cooperativas
Empresas de direito público
Sucursais de empresas com sede em países fora do EEE
Outras

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de domicílio da empresa-mãe, para as
instituições de crédito e listadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT
Série 6C
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo o país de domicílio da
empresa-mãe, para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 11 4 Número de empresas, discriminado segundo o país de domicílio da
empresa-mãe
43 31 0 Total do balanço, discriminado segundo o país de domicílio da empresa-mãe

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação segundo o
país de domicílio da
empresa-mãe

1.
Empresa-mãe situada no Estado-Membro de origem
2.
Empresa-mãe situada em outros países
Total

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por categoria das instituições de crédito indicadas na Secção 4
do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas
estruturais das empresas.

Série 6D
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por categoria das instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 11 7 Número de empresas, discriminado segundo a categoria das instituições de
crédito
16 11 1 Número de pessoas ao serviço, discriminado por categoria das instituições
de crédito

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação por categoria de instituições de crédito

1.
Bancos autorizados
2.
Instituições de crédito especializadas
3.
Outras instituições de crédito
Total

Estatísticas anuais das empresas discriminadas segundo a classe de dimensão para as instituições de crédito
indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 6E
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas discriminadas segundo a classe de dimensão para as
instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 11 6 Número de empresas, discriminado segundo as classes de dimensão do
total do balanço

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

L 86/201

L 86/202

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Total
1.
2.
3.
4.
5.
Total

do balanço no fim do exercício contabilístico:
> EURO 99 999 milhões
EURO 10 000-99 999 milhões
EURO 1 000-9 999 milhões
EURO 100-999 milhões
< EURO 100 milhões

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para as instituições de crédito indicadas na
Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas estruturais das empresas.
Série 6F
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas por produto, para as instituições de
crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características opcionais

Características da Secção 4 do Anexo VI
44 11 0 Juros e proveitos equiparados, discriminados segundo as (sub)categorias da
CPA
44 12 0 Juros e custos equiparados, discriminados segundo as (sub)categorias da
CPA
44 13 0 Comissões recebidas, discriminadas segundo as (sub)categorias da CPA
44 14 0 Comissões pagas, discriminadas segundo as (sub)categorias da CPA
47 11 0 Número de contas, discriminado segundo as (sub)categorias da CPA
47 12 0 Créditos sobre clientes, discriminados segundo as (sub)categorias da CPA

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação segundo os
produtos

(Sub)categorias da CPA:
64.19.11 Serviços de depósito a depositantes empresariais e institucionais
64.19.12 Serviços de depósito a outros depositantes
64.19.21 Serviços de crédito intersectoriais fornecidos por instituições monetárias
64.19.22 Serviços de concessão de crédito ao consumo fornecidos por instituições
monetárias
64.19.23 Serviços de concessão de crédito à habitação fornecidos por instituições
monetárias
64.19.24 Serviços de concessão de crédito hipotecário, excepto à habitação,
fornecidos por instituições monetárias
64.19.25 Serviços de concessão de crédito comercial, excepto hipotecário,
fornecidos por instituições monetárias
64.19.26 Serviços de cartões de crédito fornecidos por instituições monetárias
64.19.29 Outros serviços de concessão de crédito fornecidos por instituições
monetárias
64.19.30 Outros serviços de intermediação monetária n.e.
64.91.10 Serviços de locação financeira (leasing)
64.92.11 Serviços de crédito intersectoriais, excepto fornecidos por instituições
monetárias
64.92.12 Serviços de concessão de crédito ao consumo, excepto fornecidos por
instituições monetárias
64.92.13 Serviços de concessão de crédito à habitação, excepto fornecidos por
instituições monetárias
64.92.14 Serviços de concessão de crédito hipotecário, excepto à habitação e não
fornecidos por instituições monetárias
64.92.15 Serviços de concessão de crédito comercial não hipotecário, excepto
fornecidos por instituições monetárias
64.92.16 Serviços de cartões de crédito, excepto fornecidos por instituições
monetárias
64.92.19 Outros serviços de concessão de crédito, excepto fornecidos por
instituições monetárias, n.e.
64.99.1
Outros serviços financeiros, excepto seguros e fundos de pensões, n.e.
66.12
Serviços de negociação por conta de terceiros em valores mobiliários e
mercadorias
6619
Outros serviços auxiliares de serviços financeiros, excepto seguros e
fundos de pensão
66.21
Serviços de avaliação de riscos e danos
66.22
Serviços de mediadores e corretores de seguros
66.29
Outros serviços auxiliares dos seguros e fundos de pensão
66.30
Serviços de gestão de fundos
Total

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro do EEE, para as
instituições de crédito indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 6G
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro do EEE, para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
45 11 0 Discriminação geográfica do número total de sucursais no EEE
45 21 0 Discriminação geográfica dos juros e proveitos equiparados
45 22 0 Discriminação geográfica do total do balanço
Características da Secção 4 do Anexo VI
45 31 0 Discriminação geográfica dos juros e proveitos equiparados resultantes de
operações realizadas a título da livre prestação de serviços (em outros
países do EEE)
Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Características opcionais

Nível de discriminação da
actividade
Discriminação geográfica

(1)

Discriminação geográfica por Estado-Membro do EEE ( 1):
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország
17. Malta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugal
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
Total EEE (excepto o país responsável pela transmissão)

Estes dados não devem ser transmitidos para o país responsável pela transmissão.

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, em países fora do EEE, para as instituições
de crédito indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n. o 295/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 6H
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, em países fora do EEE,
para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

L 86/203

L 86/204

Jornal Oficial da União Europeia
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Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 41 1

Características opcionais

Número total de sucursais, discriminado segundo a localização em países
fora do EEE

Características da Secção 4 do Anexo VI
45 41 0
45 42 0

Discriminação geográfica dos juros e proveitos equiparados resultantes de
operações realizadas pelas sucursais (em países que não pertencem ao EEE)
Discriminação geográfica dos juros e proveitos equiparados resultantes de
operações realizadas a título da livre prestação de serviços (em países que
não pertencem ao EEE)

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação geográfica

1.
2.
3.
4.
5.

Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Japão
Em outros países terceiros (resto do mundo)
Total não EEE

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro da UE e resto do
mundo, para as instituições de crédito indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento (CE) n. o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 6I

Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, por cada Estado-Membro da UE e resto do mundo, para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 51 0

Número total de sucursais financeiras, discriminado segundo a localização
noutros países

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Discriminação geográfica

Discriminação geográfica por Estado-Membro do EEE ( 1) e resto do mundo:
1.
Belgique/België
2.
България
3.
Česká republika
4.
Danmark
5.
Deutschland
6.
Eesti
7.
Eλλάδα
8.
España
9.
France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxembourg (Grand-Duché)
16. Magyarország

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
(1)

Malta
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
România
Slovenija
Slovensko
Suomi/Finland
Sverige
United Kingdom
Em outros países do EEE
Schweiz/Suisse/Svizzera
USA
Japão
Em outros países terceiros (resto do mundo)
Total mundo (excepto o país responsável pela transmissão)

Estes dados não devem ser transmitidos para o país responsável pela transmissão.

Estatísticas anuais regionais para as instituições de crédito indicadas na Secção 4 do Anexo VI do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 6J
Nome da série

Estatísticas anuais regionais para as instituições de crédito

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2

Características

Características da Secção 4 do Anexo VI
11 21 0
16 11 0

Características opcionais

Características da Secção 4 do Anexo VI
13 32 0

7.

Número de unidades locais
Número de pessoas ao serviço
Salários e vencimentos

Nível de discriminação da
actividade

Todas as instituições de crédito abrangidas pelas classes 64.19 e 64.92 da NACE Rev. 2;
total das instituições de crédito

Nível de discriminação
regional

NUTS1
NUTS0

FUNDOS DE PENSÕES
Quadro-resumo
Código da
série

7A
7B
7C
7D
7E
7F

Designação

Estatísticas anuais das empresas para os fundos de pensões autónomos
Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão dos investimentos para os
fundos de pensões autónomos
Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão dos afiliados para os fundos de
pensões autónomos
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a moeda, para os fundos de pensões
autónomos
Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, para os fundos de pensões
autónomos
Estatísticas anuais das empresas para os fundos de pensões não autónomos

Estatísticas anuais das empresas para os fundos de pensões autónomos indicadas no n.o 2 da Secção 4 do
Anexo VII e no n.o 3 da Secção 4 do Anexo I do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

L 86/205

L 86/206

Jornal Oficial da União Europeia

PT
Série 7A

Nome da série

Estatísticas anuais das empresas para os fundos de pensões autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Grupo 65.3 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 2 da secção 4 do Anexo VII:
11
12
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
12
12
48
48
48
48
48
48
48
13
13
15
48
48
48
48
48

11
11
00
00
00
00
00
00
00
01
01
02
02
12
15
03
03
03
03
04
05
06
11
31
11
07
11
12
13
14

48 15
48 16
48 17
48
48
48
48
48
48

18
10
10
10
13
13

48
48
48
48
48
48
16
48
48
48
48
48
48

13
13
20
30
40
50
11
70
70
70
70
70
70

48 70

0 Número de empresas
0 Volume de negócios
1 Contribuições para o regime de pensões, a receber dos afiliados
2 Contribuições para o regime de pensões, a receber dos empregadores
3 Transferências para a empresa
4 Outras contribuições para o regime de pensões
5 Contribuições para pensões de regimes de prestações definidas
6 Contribuições para pensões de regimes de contribuições definidas
7 Contribuições para regimes de pensões híbridos
0 Rendimentos de investimentos (FP)
1 Ganhos e perdas de capital
1 Indemnizações de seguros a receber
2 Outros rendimentos (FP)
0 Valor da produção
0 Valor acrescentado ao custo dos factores
0 Total de despesas com pensões
1 Pagamentos de pensões regulares
2 Pagamentos de pensões sob a forma de um montante único
3 Transferências feitas pela empresa
0 Variação líquida das provisões (reservas) técnicas
0 Prémios de seguro a pagar
0 Total das despesas de funcionamento
0 Total das compras de bens e serviços
0 Custos com o pessoal
0 Investimentos brutos em bens corpóreos
0 Total de impostos
0 Terrenos e edifícios (FP)
0 Investimentos em empresas filiadas e participações (FP)
0 Acções e outros títulos de rendimento variável
0 Unidades de participação em organismos de investimento colectivo em
valores mobiliários
0 Obrigações e outros títulos de rendimento fixo
0 Participações em investimentos comuns (FP)
0 Empréstimos hipotecários e outros empréstimos não classificados noutra
categoria
0 Outros investimentos
0 Total de investimentos dos fundos de pensões
1 Total de investimentos na «empresa promotora»
4 Total de investimentos a preços do mercado
1 Acções transaccionadas em mercados regulamentados
2 Acções transaccionadas em mercados regulamentados especializados em
PME
3 Acções transaccionadas fora da bolsa
4 Outros títulos de rendimento variável
0 Outros elementos do activo
0 Capital e reservas
0 Provisões técnicas líquidas (FP)
0 Outras dívidas
0 Número de pessoas ao serviço
0 Número de inscritos
1 Número de inscritos em regimes de prestações definidas
2 Número de inscritos em regimes de contribuições definidas
3 Número de inscritos em regimes de pensões híbridos
4 Número de inscritos activos
5 Número de inscritos que tenham abandonado um regime mas possuam
direitos adquiridos
6 Número de reformados

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Facultativa Características

Características do n.o 4 da secção 4 do Anexo I:
12 17 0 Excedente de exploração bruto
13 13 1 Pagamentos a trabalhadores colocados através de agências
13 32 0 Salários e vencimentos
13 33 0 Encargos sociais
16 14 0 Número de pessoas ao serviço remuneradas, em unidades equivalentes a
tempo completo
Características do n.o 2 da secção 4 do Anexo VII:
11 61 0 Número de regimes de pensões
12 14 0 Valor acrescentado a preços de base
48 15 1 Títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo emitidos pelas
administrações públicas
48 15 2 Outros títulos de dívida e outros títulos de rendimento fixo

Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão dos investimentos para os fundos de
pensões autónomos indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 7B
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão dos
investimentos para os fundos de pensões autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Grupo 65.3 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII:
11 11 8 Número de empresas, discriminado por dimensão dos investimentos

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Classes de dimensão dos investimentos:
1.
> EURO 5 000 milhões
2.
EURO 2 501-5 000 milhões
3.
EURO 501-2 500 milhões
4.
EURO 50-500 milhões
5.
< EURO 50 milhões
Total

Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão do número de afiliados para os fundos
de pensões autónomos indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 7C
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas discriminadas por classe de dimensão do número de
afiliados para os fundos de pensões autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Grupo 65.3 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII:
11 11 9 Número de empresas, discriminado por classe de dimensão dos afiliados

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Classes de dimensão dos afiliados:
1.
> 100 000 afiliados
2.
10 001-100 000 afiliados
3.
1 001-10 000 afiliados
4.
101-1 000 afiliados
5.
50-100 afiliados
6.
< 50 afiliados
Total

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a moeda, para os fundos de pensões autónomos
indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

L 86/207

L 86/208

Jornal Oficial da União Europeia

PT
Série 7D
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas segundo a moeda, para os fundos de
pensões autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Grupo 65.3 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 2 da secção 4 do Anexo VII:
48 64 0 Total de investimentos, discriminado por componentes em euros e outras
divisas

Descriminados por moedas

1.
EURO
2.
Outras
Total

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, para os fundos de pensões autónomos
indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 7E
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas, discriminadas geograficamente, para os fundos de
pensões autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Grupo 65.3 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII:
48 61 0 Discriminação geográfica do volume de negócios
Características do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VII:
48 62 0 Acções e outros títulos de rendimento variável, discriminados por
localização
48 63 0 Total de investimentos, discriminado por localização

Características opcionais

Discriminação geográfica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

País de origem
Outros países da EU
Outros países do EEE
EUA e Canadá
Japão
Resto do mundo

Estatísticas anuais sobre fundos de pensões não autónomos indicadas no n.o 3 da Secção 4 do Anexo VII do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.

Série 7F
Nome da série

Estatísticas anuais das empresas sobre fundos de pensões não autónomos

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Secções B a N e divisão 95 da NACE Rev. 2

Características

Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo VII:
11 15 0 Número de empresas dotadas de fundos de pensões não autónomos
Características do n.o 3 da secção 4 do Anexo VII:
48 08 0 Volume de negócios dos fundos de pensões não autónomos

Características opcionais
Nível de discriminação da
actividade

NACE Rev. 2, nível de secção + divisão 95; Total da actividade empresarial

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT
8.

L 86/209

SERVIÇOS DESTINADOS A EMPRESAS
Quadro-resumo
Código da
série

8A
8B
8C
8D
8E
8F

Designação

Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2,
divisão 78 da NACE Rev. 2, discriminadas por tipo de produto
Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2,
divisão 78 da NACE Rev. 2, discriminadas por local de residência do cliente
Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da
discriminadas por tipo de produto
Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da
discriminadas por local de residência do cliente
Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da
discriminadas por tipo de produto
Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da
discriminadas por local de residência do cliente

63.1, 73.1 e
63.1, 73.1 e
NACE Rev. 2,
NACE Rev. 2,
NACE Rev. 2,
NACE Rev. 2,

Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2, 63.1, 73.1 e divisão 78 da
NACE Rev. 2, discriminadas por tipo de produto indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 8A
Série

Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2, 63.1,
73.1 e divisão 78 da NACE Rev. 2, discriminadas por tipo de produto

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Divisão 62, grupos 58.2, 63.1 e 73.1 e divisão 78 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII
12110
Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Divisões 62 e 78 da NACE Rev. 2
Grupos 58.2, 63.1 e 73.1 da NACE Rev. 2

Nível de discriminação por
tipo de produto

CPA
Para a divisão 62
58.21
58.29
58.29.1+58.29.2
58.29.3+58.29.4
58.29.5
62.01
62.02
62.03
62.09
63.11
63.12
95.11
RESALE
OTH
TOTAL

e os grupos 58.2 e 63.1 (Serviços informáticos) da NACE Rev. 2
Serviços de edição de jogos de computador
Outros serviços de edição de programas informáticos (software)
Software de base, em pacotes; Software de aplicações, em pacotes
Descarregamento (download) de software; Software em linha (on-line)
Serviços de licenças para utilização de programas informáticos
(software)
Serviços de programação informática
Serviços de consultoria informática
Serviços de gestão de equipamentos informáticos
Outros serviços de tecnologias da informação e informática
Serviços de processamento de dados, domiciliação de informação e
serviços relacionados
Conteúdos de portais web
Serviços de reparação de computadores e de equipamento
periférico
Revenda (deve incluir toda a revenda (por grosso e a retalho) de
software que não seja desenvolvido pela empresa, assim como a
revenda de hardware que não seja fabricado pela empresa)
Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para o grupo 73.1 da NACE Rev. 2 (Publicidade)
73.11.1
Serviços fornecidos por agências de publicidade
73.11.11
Serviços completos de publicidade
73.11.12
Serviços de marketing directo e publicidade postal
73.11.13
Serviços de design publicitário e desenvolvimento de conceitos
73.11.19
Outros serviços de publicidade

L 86/210

Jornal Oficial da União Europeia

PT

73.12.1
73.12.11
73.12.12
73.12.13
73.12.14
73.12.19
OTH
TOTAL

Venda de espaço ou tempo publicitário por conta de terceiros
Venda de espaço ou tempo publicitário, por conta de terceiros,
imprensa escrita
Venda de espaço ou tempo publicitário, por conta de terceiros,
televisão e rádio
Venda de espaço ou tempo publicitário, por conta de terceiros,
Internet
Venda de publicidade relacionada com eventos
Outras vendas de espaço ou tempo publicitário por conta
terceiros

31.3.2009

na
na
na
de

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para a divisão 78 da NACE Rev. 2 (Actividades de emprego)
78.10.1
Serviços fornecidos pelas empresas de selecção e colocação de
pessoal
78.10.11
Serviços de recrutamento e selecção de quadros
78.10.12
Serviços de recrutamento e selecção de outro pessoal, excepto
serviços de recrutamento e selecção de quadros
78.20.1
Serviços das empresas de trabalho temporário
78.20.11
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
pessoal de informática e telecomunicações
78.20.12
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
outro pessoal de apoio a escritórios
78.20.13
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
pessoal da área comercial
78.20.14
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
pessoal dos transportes, armazenagem, logística ou industrial
78.20.15
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
pessoal do sector hoteleiro e da restauração
78.20.16
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
pessoal médico
78.20.19
Serviços das empresas de trabalho temporário para fornecimento de
outro tipo de pessoal
78.30.1
Outros serviços de fornecimento de recursos humanos
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2, 63.1, 73.1 e divisão 78 da
NACE Rev. 2, discriminadas por local de residência do cliente indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do
Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das
empresas.
Série 8B
Série

Estatísticas anuais das empresas para as actividades da divisão 62, grupos 58.2, 63.1,
73.1 e divisão 78 da NACE Rev. 2, discriminadas por local de residência do cliente

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Divisão 62, grupos 58.2, 63.1 e 73.1 e divisão 78 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII
12110
Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Divisões 62 e 78 da NACE Rev. 2
Grupos 58.2, 63.1 e 73.1 da NACE Rev. 2

Nível de discriminação por
local de residência do cliente

1.
2.
Dos
2.1
2.2

Residente (tal como definido no n.o 1.30 do SEC95)
Não residente
quais:
Intra-União Europeia
Extra-União Europeia

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da NACE Rev. 2,
discriminadas por tipo de produto indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 295/
/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 8C
Série

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da
NACE Rev. 2, discriminadas por tipo de produto

Primeiro ano de referência

2008

Periodicidade

Bienal

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Cobertura da actividade

Grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 3 da Secção 4 do Anexo VIII
12110

Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Grupos 69,1, 69,2 e 70,2 da NACE Rev. 2

Nível de discriminação por
tipo de produto

CPA
Para o grupo 69.1 da NACE Rev. 2 (Serviços jurídicos)
69.10.11
Serviços jurídicos em direito criminal
69.10.12
Serviços jurídicos em direito comercial
69.10.13
Serviços jurídicos em direito do trabalho
69.10.14
Serviços jurídicos em direito civil
69.10.15
Serviços jurídicos sobre marcas, patentes e propriedade intelectual
69.10.16
Serviços notariais
69.10.17
Serviços de arbitragem e conciliação
69.10.18
Serviços jurídicos em matéria de leilões
69.10.19
Outros serviços jurídicos
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para o grupo 69.2 da NACE Rev. 2 (Actividades de contabilidade, auditoria e
consultoria fiscal)
69.20.1
Serviços de auditoria financeira
69.20.2
Serviços de contabilidade
69.20.21+22+23 Serviços de revisão de contas; Serviços de compilação de balanços;
Serviços de escrituração
69.20.24
Serviços de processamento de salários
69.20.29
Outros serviços de contabilidade
69.20.3
Serviços de consultoria fiscal
69.20.4
Serviços de insolvência e administração judicial
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para o grupo 70.2 da NACE Rev. 2 (Actividades de consultoria de gestão)
70.21.1
Serviços de relações públicas e comunicação
70.22.1
Serviços de consultoria de gestão de empresas
70.22.11
Serviços de consultoria de gestão estratégica
70.22.12
Serviços de consultoria em gestão financeira (excepto consultoria
fiscal)
70.22.13
Serviços de consultoria de gestão comercial
70.22.14
Serviços de consultoria de gestão de recursos humanos
70.22.15
Serviços de consultoria de gestão da produção
70.22.16
Serviços de consultoria em gestão de cadeias de fornecimento e
outra consultoria de gestão
70.22.17
Serviços de gestão dos processos empresariais
70.22.2
Outros serviços de gestão de projectos, excepto de construção
70.22.3
Outros serviços de consultoria para os negócios
70.22.4
Marcas registadas e franquias (franchises)
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da NACE Rev. 3,
discriminadas por local de residência do cliente indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 8D

Série

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da
NACE Rev. 2, discriminadas por local de residência do cliente

Primeiro ano de referência

2008

L 86/211

L 86/212

Jornal Oficial da União Europeia

PT

Periodicidade

Bienal

Cobertura da actividade

Grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 3 da Secção 4 do Anexo VIII
12110 Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Grupos 69.1, 69.2 e 70.2 da NACE Rev. 2

Nível de discriminação por
local de residência do cliente

1.
2.
Dos
2.1
2.2

Residente (tal como definido no n.o 1.30 do SEC95)
Não residente
quais:
Intra-União Europeia
Extra-União Europe

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da NACE Rev. 2,
discriminadas por tipo de produto indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 295/
/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 8E
Série

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da
NACE Rev. 2, discriminadas por tipo de produto

Primeiro ano de referência

2009

Periodicidade

Bienal

Cobertura da actividade

Grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 3 da Secção 4 do Anexo VIII
12110 Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Grupos 73.2 e 71.2 e classes 71.11 e 71.12 da NACE Rev.2

Nível de discriminação por
tipo de produto

CPA
Para o grupo
opinião)
73.20.1
73.20.11
73.20.12
73.20.13

73.2 da NACE Rev. 2 (Serviços de estudos de mercado e sondagens de

Serviços de estudos de mercado
Serviços de estudos de mercado: inquéritos qualitativos
Serviços de estudos de mercado: inquéritos quantitativos ad-hoc
Serviços de estudos de mercado: inquéritos quantitativos permanentes
e regulares
73.20.14+19 Serviços de estudos de mercado, excepto inquéritos; Outros serviços de
estudos de mercado
73.20.2
Serviços de sondagens de opinião
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para a classe 71.11 da NACE Rev.2 (Serviços de arquitectura)
71.11.1
Serviços de preparação de planos e desenhos de arquitectura
71.11.2
Serviços de arquitectura para edifícios
71.11.21+22 Serviços de arquitectura para projectos de edifícios residenciais e não
residenciais
71.11.23
Serviços de arquitectura de restauro histórico
71.11.24
Serviços de assessoria em arquitectura
71.11.3
Serviços de planeamento urbanístico e de ordenamento e do território
71.11.4
Serviços de arquitectura paisagística e de consultoria em arquitectura
OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para a classe 71.12 da NACE Rev. 2 (Serviços de engenharia e técnicas afins)
71.12.1
Serviços de engenharia
71.12.11
Serviços de consultoria em engenharia
71.12.12
Serviços de engenharia para projectos de construção
71.12.13
Serviços de engenharia para projectos de energia
71.12.14
Serviços de engenharia para projectos relacionados com os transportes
71.12.15
Serviços de engenharia para projectos de gestão de resíduos (perigosos
e não perigosos)
71.12.16
Serviços de engenharia para projectos de abastecimento, saneamento e
escoamento de água
71.12.17
Serviços de engenharia para projectos industriais
71.12.18
Serviços de engenharia para projectos de telecomunicações e
radiodifusão
71.12.19
Serviços de engenharia para outros projectos

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

71.12.2
71.12.3

Serviços de gestão de projectos de construção
Serviços de consultoria e prospecção geológica, geofísica e afins

OTH
TOTAL

Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Para o grupo
71.20.1
71.20.11
71.20.12
71.20.13
71.20.14
71.20.19
OTH
TOTAL

71.2 da NACE Rev. 2 (Serviços de ensaios e análises técnicas)
Serviços de ensaios e análises técnicas
Serviços de ensaios e análises químicas e biológicas
Serviços de ensaios e análises físicas
Serviços de ensaios e análises de sistemas mecânicos e eléctricos
integrados
Serviços técnicos de inspecção automóvel
Serviços de ensaios e análises técnicas, n.e.
Outros produtos n.e.
Volume de negócios total

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da NACE Rev. 3,
discriminadas por local de residência do cliente indicadas no n.o 2 da Secção 4 do Anexo VIII do Regulamento
(CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 8F

9.

Série

Estatísticas bienais das empresas para as actividades dos grupos 73.2, 71.1 e 71.2 da
NACE Rev. 2, discriminadas por local de residência do cliente

Primeiro ano de referência

2009

Periodicidade

Bienal

Cobertura da actividade

Grupos 73,2, 71,1 e 71,2 da NACE Rev. 2

Características

Característica do n.o 3 da Secção 4 do Anexo VIII
12110
Volume de negócios (apenas para empresas com 20 ou mais pessoas
empregadas)

Nível de discriminação da
actividade

Grupos 73.2 e 71.2 e classes 71.11 e 71.12 da NACE Rev.2

Nível de discriminação por
local de residência do cliente

1.
2.
Dos
2.1
2.2

Residente (tal como definido no n.o 1.30 do SEC95)
Não residente
quais:
Intra-União Europeia
Extra-União Europe

DEMOGRAFIA DAS EMPRESAS
Quadro-resumo
Código da
série

9A
9B
9C
9D

Designação

Estatísticas demográficas anuais, discriminadas segundo a forma jurídica
Estatísticas demográficas anuais, discriminadas por classe de dimensão do número de pessoas ao
serviço remuneradas
Resultados preliminares anuais relativos às empresas mortas, discriminadas segundo a forma jurídica
Resultados preliminares anuais relativos às empresas mortas, discriminadas por classe de dimensão do
número de pessoas ao serviço remuneradas

Estatísticas demográficas anuais, discriminadas segundo a forma jurídica indicadas nos n.os 1 e 2 da Secção 5 do
Anexo IX do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais
das empresas.
Série 9A
Nome da série

Estatísticas demográficas anuais, discriminadas segundo a forma jurídica

Primeiro ano de referência

2004 para as características 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Secções C a K da NACE Rev.1.1 para os anos de referência 2004-2007
Secções B a N da NACE Rev. 2 para os dados a transmitir a partir do ano de referência
de 2008

L 86/213

L 86/214
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Características

Nível de discriminação da
actividade

Características do n.o 1 da secção 5 do Anexo IX
11 91 0 Universo de empresas activas em t
11 92 0 Número de empresas nascidas em t
11 93 0 Número de empresas mortas em t
Características do n.o 2 da secção 5 do Anexo IX
16 91 0 Número de pessoas ao serviço no universo de
16 91 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas
activas em t
16 92 0 Número de pessoas ao serviço no universo de
16 92 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas
nascidas em t
16 93 0 Número de pessoas ao serviço no universo de
16 93 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas
mortas em t

31.3.2009

empresas activas em t
no universo de empresas
empresas nascidas em t
no universo de empresas
empresas mortas em t
no universo de empresas

Para os anos de referência de 2004-2007: NACE Rev. 1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI
DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5

Indústrias extractivas
Indústrias transformadoras
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
Indústria têxtil
Indústria do couro e dos produtos de couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras
Fabricação de pasta, de papel e cartão e seus artigos;
edição e impressão
Fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e
de combustível nuclear
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou
artificiais
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Fabricação metalúrgica de base e de produtos metálicos
Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.
Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica
Construção de material de transporte
Indústrias transformadoras, n.e.
Produção e distribuição de electricidade, gás e água
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e
doméstico
Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; comércio a retalho de combustíveis
para veículos automóveis
Comércio por grosso e agentes do comércio, excepto de
veículos automóveis e motociclos
Comércio a retalho (excepto de veículos automóveis e
motociclos; reparação de bens pessoais e domésticos
Agentes do comércio por grosso
Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e
animais vivos
Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e
tabaco, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos,
cosméticos e de higiene, Comércio a retalho de outros
produtos novos em estabelecimentos especializados,
Comércio a retalho de artigos em segunda mão em
estabelecimentos
Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos
Reparação de bens de uso pessoal e doméstico
Alojamento e restauração (restaurantes e similares)
Estabelecimentos hoteleiros, Parques de campismo e
outros locais de alojamento de curta duração
Restaurantes, Estabelecimentos de bebidas, Cantinas e
fornecimento de refeições ao domicílio (catering)

I Transportes, armazenagem e comunicações
60
61
62
63
64.1
64.2
65

Transportes terrestres; transportes por oleodutos ou
gasodutos (pipe-lines)
Transportes por água
Transporte aéreo
Actividades anexas e auxiliares dos transportes; actividades de viagem e de turismo
Actividades dos correios
Telecomunicações
Intermediação financeira, excepto seguros e fundos de
pensões

31.3.2009
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66

Seguros, fundos de pensões e outras actividades
complementares de segurança social
67
Actividades auxiliares de intermediação financeira
70
Actividades imobiliárias
70.1
Actividades imobiliárias por conta própria
70.11
Promoção e venda imobiliária
70.12
Serviços de compra e venda de bens imobiliários,
próprios
70.2
Arrendamento de bens imobiliários
70.3
Actividades imobiliárias por conta de outrem
70.31
Mediação imobiliária
70.32
Administração de imóveis por conta de outrem
71
Aluguer de máquinas e de equipamentos sem pessoal e de
bens pessoais e domésticos
71.1
Aluguer de veículos automóveis
71.2
Aluguer de outro meio de transporte
71.21
Aluguer de outro meio de transporte terrestre
71.22
Aluguer de meio de transporte marítimo e fluvial
71.23
Aluguer de meio de transporte aéreo
71.3
Aluguer de máquinas e equipamentos
71.31
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas
71.32
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e
engenharia civil
71.33
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui
computadores)
71.34
Aluguer de máquinas e equipamentos, n.e.
71.4
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e.
72
Actividades informáticas e conexas
72.1
Consultoria em equipamento informático
72.2
Consultoria e elaboração de programação informática
72.21
Edição de programas informáticos (software)
72.22
Outras actividades de consultoria em programação
informática
72.3
Tratamento de dados
72.4
Actividades de bancos de dados
72.5
Manutenção e reparação de máquinas de escritório, de
contabilidade e de material informático
72.6
Outras actividades conexas à informática
73
Investigação e desenvolvimento
73.1
Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais
73.2
Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e
humanas
74
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, com exclusão da classe 74.15 da NACE
Rev. 1.1, Actividades das sociedades gestoras de participações sociais
74.11 + 7412 + 7413 + 7414 Actividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;
consultoria fiscal; estudos de mercado e sondagens de
opinião; consultoria empresarial e de gestão
74.11
Actividades jurídicas
74.12
Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria
fiscal
74.13
Estudos de mercado e sondagens de opinião
74.14
Actividades de consultoria para os negócios e a gestão
74.2
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins
74.3
Actividades de ensaios e análises técnicas
74.4
Publicidade
74.5
Selecção e colocação de pessoal
74.6
Actividades de investigação e segurança
74.7
Actividades de limpeza industrial
74.8
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas
74.81
Actividades fotográficas
74.82
Actividades de embalagem
74.85
Actividades de secretariado e tradução
74.86
Actividades dos centros de chamadas
74.87
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, n.e.
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Agregados especiais
C_TO_K

74P
74E

Total da actividade empresarial, com exclusão da
NACE 74.15
Indústrias extractivas mais Produção e distribuição de
electricidade, gás e água
Total da indústria (com exclusão da construção)
Produção de TIC (30 + 313 + 32 + 332 + 333)
Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica, com
exclusão da Produção de TIC (DL-30-313-32-332-333)
Serviços, com exclusão da administração pública, saúde,
educação e outros serviços colectivos e actividades das
sociedades gestoras de participações sociais
Comércio por grosso de TIC
Comércio por grosso, com exclusão do comércio por
grosso de TIC
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, com exclusão da administração pública e
das actividades das sociedades gestoras de participações
sociais
Profissões liberais
Serviços operacionais

KIBS
ICTA
ICTS

Serviços de uso intensivo de conhecimento
Sector das TIC
Serviços TIC (incluindo comércio por grosso de TIC)

C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B

A partir do ano de referência de 2008: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16
17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 +32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5

Indústrias extractivas
Indústria transformadora
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
Indústrias têxteis e do vestuário
Indústria do couro e dos produtos do couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto
mobiliário; fabricação de artigos de espartaria e cestaria
Fabricação de papel e de produtos de papel; impressão e
reprodução de suportes gravados
Fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados
Fabricação de substâncias químicas e de produtos
químicos; fabricação de produtos farmacêuticos de base
e de preparações farmacêuticas
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos,
excepto máquinas e equipamento
Fabricação de produtos informáticos, electrónicos e
ópticos, fabricação de equipamento eléctrico
Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e outro equipamento de transporte
Fabricação de mobiliário e outras indústrias transformadoras
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e
equipamentos
Produção e distribuição de electricidade, gás, vapor e ar
frio
Abastecimento de água; saneamento, gestão de resíduos e
despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos
Vendas por grosso e a retalho e reparação de veículos
automóveis e motociclos
Comércio por grosso, excepto de veículos automóveis e
motociclos
Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e
motociclos
Comércio a retalho em estabelecimento não especializados
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e
tabaco em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor,
em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de equipamento das tecnologias de
informação e comunicação, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outro equipamento para uso
doméstico, em estabelecimentos especializados
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47.6
47.7
47.8
47.9
H
49

Comércio a retalho de bens culturais e recreativos em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho, em bancas, feiras e unidades móveis
de venda
Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos,
bancas, feiras ou unidades móveis de venda

50
51
52
53

Transportes e armazenagem
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou
gasodutos
Transportes por água
Transporte aéreo
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
Actividades postais e de correios

I
55
56

Actividades de alojamento e restauração
Alojamento
Restauração

J
58
59

Informação e comunicação
Actividades de edição
Actividades de produção de filmes, de vídeo e de
programas de televisão, de gravação de som e de edição
de música
Actividades de programação, de radiodifusão e de difusão
de televisão
Telecomunicações
Consultoria de programação informática e actividades
relacionadas
Consultoria de programação informática e actividades
relacionadas
Actividades de programação informática
Actividades de consultoria informática
Actividades de gestão e reparação de equipamento
informático
Outras actividades de serviços relacionados com as
tecnologias da informação e informática
Actividades dos serviços de informação

60
61
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1 + 64.3 + 64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11

Actividades financeiras e de seguros, com exclusão das
actividades das sociedades gestoras de participações
sociais (NACE Rev. 2642)
Actividades de serviços financeiros, excepto seguros e
fundos de pensões, com exclusão das actividades das
sociedades gestoras de participações sociais
Seguros, resseguros e fundos de pensões, excepto
segurança social obrigatória
Actividades auxiliares de serviços financeiros e actividades dos seguros
Actividades imobiliárias
Actividades imobiliárias
Serviços de compra e venda de bens imobiliários,
próprios
Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação
Actividades imobiliárias por conta de outrem
Mediação imobiliária
Administração de imóveis por conta de outrem
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Actividades jurídicas e de contabilidade
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria
fiscal
Actividades das sedes sociais
Actividades de consultoria de gestão
Actividades de relações públicas e de comunicação
Actividades de consultoria para os negócios e outra
consultoria para a gestão
Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades
de ensaios e análises técnicas
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins
Actividades de arquitectura
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71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3

Actividades de engenharia e técnicas afins
Actividades de ensaios e análises técnicas
Investigação científica e desenvolvimento
Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais
Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas
e naturais
Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e
humanas
Publicidade e estudos de mercado
Publicidade
Agências de publicidade
Representação por meios de comunicação
Estudos de mercado e sondagens de opinião
Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Actividades especializadas de design
Actividades fotográficas
Actividades de tradução e interpretação
Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares, n.e.
Actividades veterinárias
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ASSISTÊNCIA
Actividades de aluguer
Aluguer de veículos automóveis
Aluguer de veículos automóveis ligeiros
Aluguer de veículos automóveis pesados
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico
Aluguer de bens para actividades de lazer e desporto
Aluguer de videocassetes e discos
Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico
Aluguer de outras máquinas e equipamentos
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e
engenharia civil
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório
(incluindo computadores)
Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial
Aluguer de meios de transporte aéreo
Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e.
Locação de propriedade intelectual e produtos semelhantes, exceptuando obras protegidas por direitos de
autor
Actividades de emprego
Actividades das agências de selecção de pessoal
Actividades das empresas de trabalho temporário
Outros fornecimentos de recursos humanos
Actividades das agências de viagens, operadores turísticos
e outros serviços de reservas e actividades conexas
Actividades das agências de viagens e dos operadores
turísticos
Actividades das agências de viagens
Actividades dos operadores turísticos
Outras actividades dos serviços de reservas e actividades
conexas
Actividades de segurança e investigação
Actividades de segurança privada
Actividades dos sistemas de segurança
Actividades de investigação
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e
plantação e manutenção de jardins
Actividades combinadas de apoio à gestão de edifícios
Actividades de limpeza
Limpeza geral de edifícios
Outras actividades de limpeza de edifícios e em
equipamentos industriais
Outras actividades de limpeza
Actividades dos serviços de plantação e de manutenção
de jardins
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82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

L 86/219

Actividades de serviços administrativos e de apoio aos
negócios
Actividades de serviços administrativos e de apoio
Actividades combinadas de serviços administrativos
Execução de fotocópias, preparação de documentos e
outras actividades especializadas de apoio aos negócios
Actividades dos centros de chamadas
Organização de feiras, congressos e similares
Actividades de serviços de apoio aos negócios, n.e.
Actividades das agências de cobrança de facturas e
avaliação de crédito
Actividades de embalagem
Outras actividades de serviços de apoio a empresas, n.e.

Agregados especiais
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nível de discriminação
segundo a forma jurídica

1.
2.
3.
4.

Actividades de serviços prestados principalmente às
empresas, com exclusão da NACE Rev. 2642, Actividades
das sociedades gestoras de participações sociais
Indústria
Produção de TIC (NACE Rev. 2: 261 + 262 + 263 + 264
+ 268)
Serviços prestados principalmente às empresas, com
exclusão da NACE 642, Actividades das sociedades
gestoras de participações sociais
Total TIC (NACE Rev. 2: 261 + 262 + 263 + 264 + 268 +
951 + 465 + 582 + 61 + 62 + 631)
Serviços TIC (NACE Rev. 2: 951 + 465 + 582 + 61 + 62
+ 631)
Comércio por grosso de TIC (NACE Rev. 2465)

Sociedades de pessoas e sem limite de responsabilidade pessoal
Sociedades por quotas ou anónimas, cotadas ou não em Bolsa, com
responsabilidade limitada dos sócios ou accionistas
Parcerias de pessoas com e sem limite de responsabilidade. Inclui igualmente
outras formas jurídicas como as cooperativas, associações, etc.
Todas as formas jurídicas

Os dados relativos às empresas mortas incluídos nesta série são enviados 30 meses após o final do ano de referência.
Estatísticas demográficas anuais, discriminadas por classe de dimensão consoante o número de pessoas ao
serviço remuneradas indicadas nos n.os 1 e 2 da Secção 5 do Anexo IX do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 9B
Nome da série

Estatísticas demográficas anuais, discriminadas por classe de dimensão consoante o
número de pessoas ao serviço remuneradas

Primeiro ano de referência

2004 para as características 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0,
16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1
2005 para as características 11 94 1, 16 94 1 e 16 95 1
2006 para as características 11 94 2, 16 94 2 e 16 95 2
2007 para as características 11 94 3, 16 94 3 e 16 95 3
2008 para as características 11 94 4, 16 94 4 e 16 95 4
2009 para as características 11 94 5, 16 94 5 e 16 95 5

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Secções C a K da NACE Rev.1.1 para os anos de referência 2004-2007
Secções B a N da NACE Rev.2 para os dados a transmitir a partir do ano de referência
de 2008

Características

Características do n.o 1 da secção 5 do Anexo IX
11 91 0 Universo de empresas activas em t
11 92 0 Número de empresas nascidas em t
11 93 0 Número de empresas mortas em t
11 94 1 Número de empresas recém-nascidas em t-1 e
11 94 2 Número de empresas recém-nascidas em t-2 e
11 94 3 Número de empresas recém-nascidas em t-3 e
11 94 4 Número de empresas recém-nascidas em t-4 e
11 94 5 Número de empresas recém-nascidas em t-5 e
Características do n.o 2 da secção 5 do Anexo IX
16 91 0 Número de pessoas ao serviço no universo de
16 91 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas
activas em t

sobreviventes
sobreviventes
sobreviventes
sobreviventes
sobreviventes

em
em
em
em
em

t
t
t
t
t

empresas activas em t
no universo de empresas
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16 92 0
16 92 1
16 93 0
16 93 1
16 94 1
16 94 2
16 94 3
16 94 4
16 94 5
16 95 1
16 95 2
16 95 3
16 95 4
16 95 5

Número de pessoas ao serviço no universo de empresas nascidas em t
Número de pessoas ao serviço remuneradas no universo de empresas
nascidas em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas mortas em t
Número de pessoas ao serviço remuneradas no universo de empresas
mortas em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas recém-nascidas
em t-1 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas recém-nascidas
em t-2 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas recém-nascidas
em t-3 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas recém-nascidas
em t-4 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no universo de empresas recém-nascidas
em t-5 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no ano de nascimento no universo de
empresas recém-nascidas em t-1 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no ano de nascimento no universo de
empresas recém-nascidas em t-2 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no ano de nascimento no universo de
empresas recém-nascidas em t-3 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no ano de nascimento no universo de
empresas recém-nascidas em t-4 e sobreviventes em t
Número de pessoas ao serviço no ano de nascimento no universo de
empresas recém-nascidas em t-5 e sobreviventes em t

Nível de discriminação da
actividade

Ver série 9A

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço remuneradas: Zero, Entre 1 e 4, Entre 5 e 9, 10 ou mais,
Total

Os dados relativos às empresas mortas incluídos nesta série são enviados 30 meses após o final do ano de referência.

Resultados preliminares anuais para as empresas mortas, discriminadas segundo a forma jurídica indicadas
nos n.os 1 e 2 da Secção 5 do Anexo IX do Regulamento (CE) n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo às estatísticas estruturais das empresas.

Série 9C
Nome da série

Resultados preliminares anuais para as empresas mortas, discriminadas segundo a
forma jurídica

Primeiro ano de referência

2006 para as características 11 93 0, 16 93 0 e 16 93 1

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Secções C a K da NACE Rev. 1.1 para os anos de referência 2006-2007
Secções B a N da NACE Rev. 2 para os dados a transmitir a partir do ano de referência
de 2008

Características

Características do n.o 1 da Secção 5 do Anexo IX
11 93 0 Número de empresas mortas em t
Características do n.o 2 da Secção 5 do Anexo IX
16 93 0 Número de pessoas ao serviço no universo de empresas mortas em t
16 93 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas no universo de empresas
mortas em t

Nível de discriminação da
actividade

Para os anos de referência de 2006-2007: NACE Rev. 1.1
C
D
DA
DB
DC
DD
DE
DF
DG
DH
DI

Indústrias extractivas
Indústrias transformadoras
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
Indústria têxtil
Indústria do couro e dos produtos de couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras
Fabricação de pasta, de papel e cartão e seus artigos;
edição e impressão
Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e
combustível nuclear
Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou
artificiais
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

31.3.2009

31.3.2009

Jornal Oficial da União Europeia

PT

DJ
DK
DL
DM
DN
E
F
G
50
51
52
51.1
51.2
52.1
52.2
52.3 +52.4 + 52.5

52.6
52.7
55
55.1 + 55.2
55.3 + 55.4 + 55.5
I
60
61
62
63
64.1
64.2
65
66
67
70
70.1
70.11
70.12
70.2
70.3
70.31
70.32
71
71.1
71.2
71.21
71.22
71.23
71.3
71.31
71.32
71.33
71.34
71.4

Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos
Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.
Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica
Fabricação de material de transporte
Indústrias transformadoras, n.e.
Produção e distribuição de electricidade, gás e água
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e
doméstico
Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; comércio a retalho de combustíveis
para veículos automóveis
Comércio por grosso e agentes do comércio, excepto de
veículos automóveis e motociclos
Comércio a retalho (excepto de veículos automóveis e
motociclos; reparação de bens pessoais e domésticos
Agentes do comércio por grosso
Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e
animais vivos
Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e
tabaco, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos,
cosméticos e de higiene, Comércio a retalho de outros
produtos novos em estabelecimentos especializados,
Comércio a retalho de artigos em segunda mão em
estabelecimentos
Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos
Reparação de bens pessoais e domésticos
Alojamento e restauração (restaurantes e similares)
Estabelecimentos hoteleiros, Parques de campismo e
outros locais de alojamento de curta duração
Restaurantes, Estabelecimentos de bebidas, Cantinas e
fornecimento de refeições ao domicílio (catering)
Transportes, armazenagem e comunicações
Transportes terrestres; transportes por oleodutos ou
gasodutos (pipe-lines)
Transportes por água
Transportes aéreos
Actividades anexas e auxiliares dos transportes; actividades de viagem e de turismo
Actividades dos correios
Telecomunicações
Intermediação financeira, excepto seguros e fundos de
pensões
Seguros, fundos de pensões e outras actividades
complementares de segurança social
Actividades auxiliares de intermediação financeira
Actividades imobiliárias
Actividades imobiliárias por conta própria
Promoção e venda imobiliária
Compra e venda de bens imobiliários
Arrendamento de bens imobiliários
Actividades imobiliárias por conta de outrem
Mediação imobiliária
Administração de imóveis por conta de outrem
Aluguer de máquinas e de equipamentos sem pessoal e de
bens pessoais e domésticos
Aluguer de veículos automóveis
Aluguer de outro meio de transporte
Aluguer de outro meio de transporte terrestre
Aluguer de meio de transporte marítimo e fluvial
Aluguer de meio de transporte aéreo
Aluguer de máquinas e equipamentos
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e
engenharia civil
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório (inclui
computadores)
Aluguer de máquinas e equipamentos, n.e.
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e.
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72
72.1
72.2
72.21
72.22

Actividades informáticas e conexas
Consultoria em equipamento informático
Consultoria e elaboração de programação informática
Edição de programas informáticos (software)
Outras actividades de consultoria em programação
informática
72.3
Processamento de dados
72.4
Actividades de bancos de dados
72.5
Manutenção e reparação de máquinas de escritório, de
contabilidade e de material informático
72.6
Outras actividades conexas à informática
73
Investigação e desenvolvimento
73.1
Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais
73.2
Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e
humanas
74
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, com exclusão da classe 74.15 da NACE,
Actividades das sociedades gestoras de participações
sociais
74.11 + 7412 + 7413 + 7414 Actividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria;
consultoria fiscal; estudos de mercado e sondagens de
opinião; consultoria para os negócios e a gestão
74.11
Actividades jurídicas
74.12
Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria
fiscal
74.13
Estudos de mercado e sondagens de opinião
74.14
Actividades de consultoria para os negócios e a gestão
74.2
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins
74.3
Actividades de ensaios e análises técnicas
74.4
Publicidade
74.5
Selecção e colocação de pessoal
74.6
Actividades de investigação e segurança
74.7
Actividades de limpeza industrial
74.8
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas
74.81
Actividades fotográficas
74.82
Actividades de embalagem
74.85
Actividades de secretariado e tradução
74.86
Actividades dos centros de chamadas
74.87
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, n.e.
Agregados especiais
C_TO_K

74P
74E

Total da actividade empresarial, com exclusão da
NACE 74.15
Indústrias extractivas mais Produção e distribuição de
electricidade, gás e água
Total da indústria (com exclusão da construção)
Produção de TIC (30 + 313 + 32 + 332 + 333)
Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica, com
exclusão da Produção de TIC (DL-30-313-32-332-333)
Serviços, com exclusão da administração pública, saúde,
educação e outros serviços colectivos e actividades das
sociedades gestoras de participações sociais
Comércio por grosso de TIC
Comércio por grosso, com exclusão do comércio por
grosso de TIC
Outras actividades de serviços prestados principalmente
às empresas, com exclusão da administração pública e
das actividades das sociedades gestoras de participações
sociais
Profissões liberais
Serviços operacionais

KIBS
ICTA
ICTS

Serviços de uso intensivo de conhecimento
Sector das TIC
Serviços TIC (incluindo comércio por grosso de TIC)

C_E
C_TO_E
ICTM
DLA
G_TO_K
ICTW
OTHW
74B

A partir do ano de referência de 2008: NACE Rev. 2
B
C
10 + 11 +12
13 + 14
15
16

Indústrias extractivas
Indústrias transformadoras
Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco
Indústrias têxteis e do vestuário
Indústria do couro e dos produtos do couro
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto
mobiliário; fabricação de artigos de espartaria e cestaria
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17 + 18
19
20 + 21
22
23
24 + 25
26 + 27
28
29 + 30
31 + 32
33
D
E
F
G
45
46
47
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
H
49

Fabricação de papel e de produtos de papel; Impressão e
reprodução de suportes gravados
Fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados
Fabricação de substâncias químicas e de produtos
químicos; fabricação de produtos farmacêuticos de base
e de preparações farmacêuticas
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos
Indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos,
excepto máquinas e equipamento
Fabricação de equipamentos informáticos, equipamentos
para comunicação, produtos electrónicos e ópticos,
fabricação de equipamento eléctrico
Fabricação de máquinas e equipamentos, n.e.
Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e outro equipamento de transporte
Fabricação de mobiliário e de colchões e outras indústrias
transformadoras
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e
equipamentos
Produção e distribuição de electricidade, gás, vapor e ar
frio
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição
Construção
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos
automóveis e motociclos
Comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos
automóveis e motociclos
Comércio por grosso (excepto de veículos automóveis e
motociclos)
Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e
motociclos
Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e
tabaco em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de combustível para veículos a motor,
em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de equipamento das tecnologias de
informação e comunicação, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outro equipamento para uso
doméstico, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de bens culturais e recreativos em
estabelecimentos especializados
Comércio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados
Comércio a retalho, em bancas, feiras e unidades móveis
de venda
Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos,
bancas, feiras ou unidades móveis de venda

50
51
52
53

Transportes e armazenagem
Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou
gasodutos
Transportes por água
Transportes aéreos
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
Actividades postais e de correios

I
55
56

Actividades de alojamento e restauração
Alojamento
Restauração

J
58
59

Informação e comunicação
Actividades de edição
Actividades de produção de filmes, de vídeo e de
programas de televisão, de gravação de som e de edição
de música
Actividades de programação de rádio e de televisão
Telecomunicações
Consultoria e actividades relacionadas de programação
informática
Consultoria e actividades relacionadas de programação
informática
Actividades de programação informática

60
61
62
62.0
62.01
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62.02
62.03
62.09
63
K_X_K642
64.1 + 64.3 + 64.9
65
66
L
68
68.1
68.2
68.3
68.31
68.32
M
69
69.1
69.2
70.1
70.2
70.21
70.22
71
71.1
71.11
71.12
71.2
72
72.1
72.11
72.19
72.2
73
73.1
73.11
73.12
73.2
74
74.1
74.2
74.3
74.9
75
N
77
77.1
77.11
77.12
77.2

Actividades de consultoria informática
Actividades de gestão e reparação de equipamento
informático
Outras actividades de serviços relacionados com as
tecnologias da informação e informática
Actividades dos serviços de informação
Actividades financeiras e de seguros, com exclusão das
actividades das sociedades gestoras de participações
sociais (NACE Rev. 2 642)
Actividades de serviços financeiros, excepto seguros e
fundos de pensões, com exclusão das actividades das
sociedades gestoras de participações sociais
Seguros, resseguros e fundos de pensões, excepto
segurança social obrigatória
Actividades auxiliares de serviços financeiros e actividades dos seguros
Actividades imobiliárias
Actividades imobiliárias
Compra e venda de bens imobiliários
Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação
Actividades imobiliárias por conta de outrem
Mediação imobiliária
Administração de imóveis por conta de outrem
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Actividades jurídicas e de contabilidade
Actividades jurídicas
Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria
fiscal
Actividades das sedes sociais
Actividades de consultoria para a gestão
Actividades de relações públicas e de comunicação
Actividades de consultoria para os negócios e outra
consultoria para a gestão
Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades
de ensaios e análises técnicas
Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins
Actividades de arquitectura
Actividades de engenharia e técnicas afins
Actividades de ensaios e análises técnicas
Investigação científica e desenvolvimento
Investigação e desenvolvimento das ciências físicas e
naturais
Investigação e desenvolvimento em biotecnologia
Outra investigação e desenvolvimento das ciências físicas
e naturais
Investigação e desenvolvimento das ciências sociais e
humanas
Publicidade e estudos de mercado
Publicidade
Agências de publicidade
Representação por meios de comunicação
Estudos de mercado e sondagens de opinião
Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares
Actividades especializadas de design
Actividades fotográficas
Actividades de tradução e interpretação
Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares, n.e.
Actividades veterinárias
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS
DE APOIO
Actividades de aluguer
Aluguer de veículos automóveis
Aluguer de veículos automóveis ligeiros
Aluguer de veículos automóveis pesados
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico
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77.21
77.22
77.29
77.3
77.31
77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
77.4
78
78.1
78.2
78.3
79
79.1
79.11
79.12
79.9
80
80.1
80.2
80.3
81
81.1
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.3
82.9
82.91
82.92
82.99

Aluguer de bens para actividades de lazer e desporto
Aluguer de videocassetes e discos
Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico
Aluguer de outras máquinas e equipamentos
Aluguer de máquinas e equipamentos agrícolas
Aluguer de máquinas e equipamentos para a construção e
engenharia civil
Aluguer de máquinas e equipamentos de escritório
(incluindo computadores)
Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial
Aluguer de meios de transporte aéreo
Aluguer de outras máquinas e equipamentos, n.e.
Locação de propriedade intelectual e produtos semelhantes, exceptuando obras protegidas por direitos de
autor
Actividades de emprego
Actividades das agências de selecção de pessoal
Actividades das empresas de trabalho temporário
Outros fornecimentos de recursos humanos
Actividades das agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas e actividades conexas
Actividades das agências de viagens e dos operadores
turísticos
Actividades das agências de viagens
Actividades dos operadores turísticos
Outras actividades dos serviços de reservas e actividades
conexas
Actividades de segurança e investigação
Actividades de segurança privada
Actividades dos sistemas de segurança
Actividades de investigação
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e
plantação e manutenção de jardins
Actividades combinadas de apoio à gestão de edifícios
Actividades de limpeza
Limpeza geral de edifícios
Outras actividades de limpeza de edifícios e em
equipamentos industriais
Outras actividades de limpeza
Actividades dos serviços de plantação e de manutenção
de jardins
Actividades de serviços administrativos e de apoio aos
negócios
Actividades de serviços administrativos e de apoio
Actividades combinadas de serviços administrativos
Execução de fotocópias, preparação de documentos e
outras actividades especializadas de apoio aos negócios
Actividades dos centros de chamadas
Organização de feiras, congressos e similares
Actividades de serviços de apoio aos negócios n.e.
Actividades das agências de cobrança de facturas e
avaliação de crédito
Actividades de embalagem
Outras actividades de serviços de apoio aos negócios n.e.

Agregados especiais
B_TO_N
B_TO_E
ICT_M
G_TO_N_X_K642
ICT_T
ICT_S
ICT_W
Nível de discriminação
segundo a forma jurídica

1.
2.
3.
4.

Actividades de serviços prestados principalmente às
empresas, com exclusão da NACE Rev. 2 642, Actividades das sociedades gestoras de participações sociais
Indústria
Produção de TIC (NACE Rev. 2 261 + 262 + 263 + 264
+ 268)
Serviços prestados principalmente às empresas, com
exclusão da NACE 642, Actividades das sociedades
gestoras de participações sociais
Total TIC (NACE Rev. 2 261 + 262 + 263 + 264 + 268 +
951 + 465+ 582+ 61 + 62 + 631)
Serviços TIC (NACE Rev. 2: 951 + 465 + 582 + 61 + 62
+ 631)
Comércio por grosso de TIC (NACE Rev. 2 465)

Sociedades de pessoas e sem limite de responsabilidade pessoal
Sociedades por quotas ou anónimas, cotadas ou não em Bolsa, com
responsabilidade limitada dos sócios ou accionistas
Parcerias de pessoas com e sem limite de responsabilidade. Inclui igualmente
outras formas jurídicas como as cooperativas, associações, etc.
Todas as formas jurídicas

Os dados preliminares relativos às empresas mortas devem ser enviados após o final do ano de referência.
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Resultados preliminares anuais para as empresas mortas, discriminadas por classe de dimensão consoante o
número de pessoas ao serviço remuneradas indicadas nos n.os 1 e 2 da Secção 5 do Anexo IX do Regulamento (CE)
n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais das empresas.
Série 9D
Nome da série

Resultados preliminares anuais para as empresas mortas, discriminadas por classe de
dimensão consoante o número de pessoas ao serviço remuneradas

Primeiro ano de referência

2006 para as características 11 93 0, 16 93 0 e 16 93 1

Periodicidade

Anual

Cobertura da actividade

Secções C a K da NACE Rev. 1.1 para os anos de referência 2006-2007
Secções B a N da NACE Rev. 2 para os dados a transmitir a partir do ano de referência
de 2008

Características

Características do n.o 1 da Secção 5 do Anexo IX
11 93 0 Número de empresas mortas em t
Características do n.o 2 da Secção 5 do Anexo IX
16 93 0 Número de pessoas ao serviço no universo de empresas mortas em t
16 93 1 Número de pessoas ao serviço remuneradas no universo de empresas
mortas em t

Nível de discriminação da
actividade

O mesmo que na série 9C

Nível de discriminação por
classe de dimensão

Número de pessoas ao serviço remuneradas: Zero, Entre 1 e 4, Entre 5 e 9, 10 ou mais,
Total

Os dados preliminares relativos às empresas mortas devem ser enviados após o final do ano de referência.
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ANEXO II
Alterações ao Regulamento n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas estruturais
das empresas resultantes da revisão da CPA

O anexo V do Regulamento n.o 295/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho é alterado do seguinte modo:
1.

O n.o 3, alínea g), da Secção 4 passa a ter a seguinte redacção:
Código

11 11 0
11 11 1
11 11 2
11 11 3
11 11 5
11 41 0
32 11 4
32 11 5
32 11 6
32 18 2
32 16 0
32 18 0
32 18 8

32 19 0
32
13
32
32
32
32
32
32
32
32
32

61
31
61
61
61
61
61
71
71
71
71

4
0
5
6
7
8
9
1
3
4
5

32 71 6
32 72 1
32 72 2
32 72 3
33 12 1

34 31 1

34 32 1

Designação

Dados estruturais
Número de empresas
Número de empresas, discriminado segundo o estatuto
jurídico
Número de empresas, discriminado segundo a classe de
grandeza dos prémios brutos emitidos
Número de empresas, discriminado segundo a classe de
grandeza das provisões técnicas brutas
Número de empresas, discriminado segundo o país de
domicílio da empresa-mãe
Número total e localização das sucursais noutros países
Dados contabilísticos/parte técnica da conta de
ganhos e perdas
Prémios brutos emitidos, discriminados segundo o
estatuto jurídico da empresa
Prémios brutos emitidos de seguro directo, discriminados segundo o país de domicílio da empresa-mãe
Prémios brutos emitidos de resseguro aceite, discriminados segundo o país de domicílio da empresa-mãe
Parte dos resseguradores nos prémios brutos emitidos,
discriminada segundo o país de domicílio da empresa-mãe
Outras rubricas da conta técnica, valor bruto
Saldo de resseguro
Parte dos resseguradores no valor bruto das outras
rubricas da conta técnica
Dados contabilísticos/parte não técnica da conta
de ganhos e perdas
Subtotal II (saldo líquido da conta técnica)
Variáveis adicionais relacionadas com a conta de
ganhos e perdas
Custos externos com a aquisição de bens e serviços
Custos com o pessoal
Custos internos e externos de gestão de sinistros
Despesas de aquisição
Despesas administrativas
Outros encargos técnicos brutos
Encargos de gestão dos investimentos
Proveitos de partes de capital
Proveitos provenientes dos terrenos e construções
Proveitos provenientes de outros investimentos
Reduções de correcções de valor relativas a investimentos
Lucros provenientes da realização de investimentos
Encargos de gestão dos investimentos, incluindo os
encargos com juros
Correcções de valor relativas aos investimentos
Perdas provenientes da realização de investimentos
Dados por produto baseados na CPA
Parte dos resseguradores nos prémios brutos emitidos
de seguro directo por produto (com base na CPA)
Actividades internacionais (discriminação geográfica das operações realizadas em regime de
estabelecimento)
Prémios brutos emitidos a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA) e por
Estado-Membro
Actividades internacionais (discriminação geográfica das operações realizadas em regime de livre
prestação de serviços)
Prémios brutos emitidos a título de seguro directo,
discriminados por produto (com base na CPA) e por
Estado-Membro

Empresas/ actividades abrangidas

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)
(1, 2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(3)
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,
(1,

2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,
2,

3,
3,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,

4)
4)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)
5, 6)

(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)
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O n.o 4, alínea d), da Secção 4 passa a ter a seguinte redacção:

Código

32 13 2
34 12 0
34 13 0

36 11 2
36 12 3
36 13 8
36 21 0
36 22 0
37 10 1
37 33 3

39 10 0

39 20 0

39 30 0
39 40 0

39 50 0

Título

Dados contabilísticos/parte técnica da conta de
ganhos e perdas
Montantes brutos pagos respeitantes a sinistros
Actividades internacionais (em geral)
Discriminação geográfica dos prémios brutos emitidos de resseguro
Discriminação geográfica da parte dos resseguradores no montante dos prémios brutos emitidos
Dados sobre o balanço (activo/passivo)
Terrenos e construções (valor actual)
Investimentos em empresas filiadas e participações
(valor actual)
Outros investimentos financeiros (valor actual)
Investimentos por conta de tomadores de apólices de
seguros de vida e cujo risco seja por eles suportado
— terrenos e construções
Investimentos por conta de tomadores de apólices de
seguros de vida e cujo risco seja por eles suportado
— outros investimentos financeiros
Total dos capitais próprios, discriminado segundo o
estatuto jurídico
Provisão bruta para sinistros a título de seguro
directo, discriminada por produto (com base na CPA)
Outras variáveis
Número de contratos existentes no fim do exercício
contabilístico respeitante ao seguro directo, para
todos os contratos individuais de seguro de vida e
para os seguintes produtos: Serviços de seguros de
vida, e CPA 65.12.1, 65.12.4 e 65.12.5
Número de pessoas seguras, no fim do exercício
contabilístico respeitante ao seguro directo, para
todos os contratos de seguro de vida de grupo e para
o seguinte produto: CPA 65.12.1
Número de veículos seguros, no fim do exercício,
respeitante ao seguro directo, para o seguinte
produto: CPA 65.12.2
Capital bruto seguro no fim do exercício contabilístico respeitante ao seguro directo, para os
seguintes produtos: Serviços de seguro de vida e de
seguros de reembolso de capital
Número de sinistros ocorridos durante o exercício
contabilístico respeitante ao seguro directo, para o
seguinte produto: CPA 65.12.2

Empresas/ actividades
abrangidas

Comentário

(2, 4, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)
(1, 2, 4, 5, 6)

(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 2, 3, 4)
(1, 3)
(1, 3)
(1, 2, 3, 4)
(2, 6)

(1, 2, 5, 6)

(1, 2, 5, 6)

(2, 6)

Facultativo

(1, 5)

Facultativo

(2, 6)

Facultativo

