
Divisão/Grupo/
Classe/Subclasse Designação da CAE Elegível? Observação

A

01 Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados

02 Silvicultura e exploração florestal

03 Pesca e aquicultura
Não
(2)

B

05 Extração de hulha e lenhite Sim
06 Extração de petróleo bruto e gás natural Sim
07 Extração e preparação de minérios metálicos Sim
08 Outras indústrias extrativas Sim
09 Atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas Sim

C

10 Indústrias alimentares Sim
Exceto 10110, 10120, 10130, 10201, 10202, 10203, 10204, 10310, 10320, 
10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10412, 10510, 10612, 10810, 10822, 
10830, 10840, 10893, 10913

10110 Abate de gado (produção de carne)
10120 Abate de aves (produção de carne)
10130 Fabricação de produtos à base de carne
10201 Preparação de produtos da pesca e da aquicultura

10202 Congelação de produtos da pesca e da aquicultura

10203 Conservação de produtos da pesca e da aquicultura em azeite e outros óleos vegetais e outros molhos

10204 Salga, secagem e outras atividades de transformação de produtos da pesca e aquicultura

10310 Preparação e conservação de batatas

10320 Fabricação de sumos de frutos e de produtos hortícolas (3)

10391 Congelação de frutos e de produtos hortícolas

10392 Secagem e desidratação de frutos e de produtos hortícolas

10393 Fabricação de doces, compotas, geleias e marmelada

10394 Descasque e transformação de frutos de casca rija comestíveis

10395 Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas por outros processos

10412 Produção de azeite

10510 Indústrias do leite e derivados

10612 Descasque, branqueamento e outros tratamentos do arroz

10810 Indústria do açúcar

10822 Fabricação de produtos de confeitaria (4)

10830 Indústria do café e do chá

10840 Fabricação de condimentos e temperos (5)

10893 Fabricação de outros produtos alimentares diversos, n.e. (6)

10913 Fabricação de alimentos para aquicultura
Não
(2)

No âmbito do Regulamento (UE) n.º 651/2014, de 16 de junho, estão 
excluídos auxílios no setor da produção agrícola primária.

CAE - Análise de Elegibilidade

Não
(1)

Não
(2)

Não
(1)

AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E PESCA

INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS

Avaliação caso 
a caso (1)



11 Indústria das bebidas Sim Exceto 11021, 11022, 11030 e 11040
11021 Produção de vinhos comuns e licorosos
11022 Produção de vinhos espumantes e espumosos
11030 Fabricação de cidra e outras bebidas fermentadas de frutos
11040 Fabricação de vermutes e de outras bebidas fermentadas não destiladas
12 Indústria do tabaco Não
13 Fabricação de têxteis Sim Exceto 13105

13105 Preparação e fiação de linho e outras fibras têxteis (só a preparação de linho até à fiação)
Não
(1)

14 Indústria do vestuário Sim
15 Indústria do couro e dos produtos do couro Sim
16 Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, Exceto mobiliário; fabricação de obras de cestaria e de espartaria Sim
17 Fabricação de pasta, de papel, cartão e seus artigos Sim
18 Impressão e reprodução de suportes gravados Sim
19 Fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis Sim
20 Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, Exceto produtos farmacêuticos Sim Exceto 20143
20143 Fabricação de álcool etílico de fermentação Não
21 Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas Sim
22 Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas Sim
23 Fabricação de outros produtos minerais não metálicos Sim
24 Indústrias metalúrgicas de base Sim
25 Fabricação de produtos metálicos, Exceto máquinas e equipamentos Sim Exceto 25402
25402 Fabricação de armamento Não Excluídos: Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220
26 Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos Sim
27 Fabricação de equipamento elétrico Sim
28 Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. Sim
29 Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis Sim
30 Fabricação de outro equipamento de transporte Sim Exceto 30400
30400 Fabricação de veículos militares de combate Não Excluídos: Defesa – subclasses 25402, 30400 e 84220
31 Fabricação de mobiliário e de colchões Sim
32 Outras indústrias transformadoras Sim
33 Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos Sim

D

35 Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio Sim Exceto 35120, 35130, 35140, 35220 e 35230
35120 Transporte de eletricidade Não
35130 Distribuição de eletricidade Não
35140 Comércio de eletricidade Não
35220 Distribuição de combustíveis gasosos por condutas Não
35230 Comércio de gás por condutas Não

E

36 Captação, tratamento e distribuição de água Não
37 Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais Não
38 Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais Sim Exceto 381 e 382
381 Recolha de resíduos Não
382 Tratamento e eliminação de resíduos Não
39 Descontaminação e atividades similares Sim

F

41 Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios); construção de edifícios Sim
42 Engenharia civil Sim
43 Atividades especializadas de construção Sim

Não
(1)

ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR, ÁGUA QUENTE E FRIA E AR FRIO

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; SANEAMENTO, GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO

CONSTRUÇÃO



G

45 Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos
Avaliação caso 

a caso (1)

46 Comércio por grosso (inclui agentes), Exceto de veículos automóveis e motociclos
Avaliação caso 

a caso (1)
Exceto 46381

46381 Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos
Não
(2)

47 Comércio a retalho, Exceto de veículos automóveis e motociclos Sim
H

49 Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos Sim Exceto 49100, 49310, 49391 e 49500
49100 Transporte interurbano de passageiros por caminho-de-ferro Não
49310 Transportes terrestres, urbanos e suburbanos, de passageiros Não
49391 Transporte interurbano em autocarros Não
49500  Transportes por oleodutos ou gasodutos Não
50 Transportes por água Sim Exceto 5010 e 50300
5010  Transportes marítimos de passageiros Não
50300 Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores Não
51 Transportes aéreos Sim Exceto 51100 e 51220
51100  Transportes aéreos de passageiros Não
51220 Transportes espaciais Não
52 Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui manuseamento) Sim Exceto 52211
52211 Gestão de infraestruturas dos transportes terrestres Não
53 Atividades postais e de courier Sim

I

55 Alojamento Sim
56 Restauração e similares Sim

J

58 Atividades de edição Sim
59 Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música Sim
60 Atividades de rádio e de televisão Sim
61 Telecomunicações Sim
62 Consultoria e programação informática e atividades relacionadas Sim
63 Atividades dos serviços de informação Sim

K

64 Atividades de serviços financeiros, Exceto seguros e fundos de pensões Não
65 Seguros, resseguros e fundos de pensões, Exceto segurança social obrigatória Não
66 Atividades auxiliares de serviços financeiros e dos seguros Não

L

68 Atividades imobiliárias Sim
M

69 Atividades jurídicas e de contabilidade Sim
70 Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão Sim Exceto: 70100 e 70220

70100 Atividades das sedes sociais Não

70220  Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão
Avaliação caso 

a caso

71 Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas Sim
72 Atividades de investigação científica e de desenvolvimento Sim
73 Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião Sim
74 Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares Sim
75 Atividades veterinárias Sim

Empresas que desempenham atividades intragrupo e cujas atividades 
principais se inserem nas subdivisões 70.10 «Atividades das sedes sociais» 
ou 70.22 «Atividades de consultoria para os negócios e outra consultoria 
para a gestão» da NACE Rev. 2

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E SIMILARES

Excluídos: Financeiras e de seguros – divisões 64 a 66

COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS

TRANSPORTES E ARMAZENAGEM

ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES

ACTIVIDADES DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS

ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS



N

77 Atividades de aluguer Sim
78 Atividades de emprego Sim
79 Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas Sim
80 Atividades de investigação e segurança Sim
81 Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins Sim
82 Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas Sim

O

84 Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória Não Não destinado a entidades públicas.
P

85 Educação Sim
Q

86 Atividades de saúde humana Sim
87 Atividades de apoio social com alojamento Sim
88 Atividades de apoio social sem alojamento Sim

R

90 Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades artísticas e literárias Sim
91 Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais Sim
92 Lotarias e outros jogos de aposta Não Excluído: Lotarias e outros jogos de aposta – divisão 92
93 Atividades desportivas, de diversão e recreativas Sim

S

94 Atividades das organizações associativas Não
95 Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico Sim
96 Outras atividades de serviços pessoais Sim

T

97 Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico Não
98 Atividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio Não

OBSERVAÇÕES:

OUTRAS ACTIVIDADES DE SERVIÇOS

ACTIVIDADES DAS FAMÍLIAS EMPREGADORAS DE PESSOAL DOMÉSTICO E ACTIVIDADES DE PRODUÇÃO DAS FAMÍLIAS PARA USO PRÓPRIO

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS DE APOIO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEFESA; SEGURANÇA SOCIAL OBRIGATÓRIA

EDUCAÇÃO

ACTIVIDADES DE SAÚDE HUMANA E APOIO SOCIAL

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ESPECTÁCULOS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS

(3) Apenas a 1.ª transformação (polpas ou pomes, concentrados e sumos naturais obtidos diretamente da fruta e produtos hortícolas) ou transformações ulteriores 
quando integradas com a 1.ª transformação.

(4) Apenas 1.ª transformação de frutos em frutos confitados (caldeados, cobertos ou cristalizados) (posição N.C. 20.06) ou resultantes de transformações ulteriores 
quando integradas com a 1.ª transformação.

(5) Apenas vinagres de origem vínica quando integradas com a 1.ª transformação.

(6) Só o tratamento, liofilização e conservação de ovos e ovoprodutos.

(1) Conforme estabelecido no Acordo de Parceria, no âmbito da delimitação entre fundos da Política da Coesão e FEADER e FEAMP, estão  excluídos os projetos de 
investimento empresarial em inovação relativa a transformação e comercialização de produtos agrícolas previsto do anexo I do Tratado da União Europeia e 
produtos florestais:

 i. Desenvolvidos em explorações agrícolas (quando a matéria prima provém maioritariamente da própria exploração), ou
 ii. Desenvolvidos por Organizações de Produtores, ou
 iii. Com investimento total igual ou inferior a €4 milhões.

(2) Devido a restrições europeias específicas em matéria de auxílios estatais são excluídos os projetos de empresas destinatárias finais no setor da pesca e da 
aquicultura, nos termos do Regulamento (UE) n.º 1379/2013, de 11 de dezembro, que estabelece a organização comum dos mercados dos produtos da pesca e da 
aquicultura, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1184/2006 e (CE) n.º 1224/2009 do Conselho e revoga o Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho.




