
91011  Actividades das bibliotecas 

91012  Actividades dos arquivos 

91020  Actividades dos museus 

91030  Actividades dos sítios e  monumentos históricos 

18110  Impressão de jornais 

18120  Outra impressão 

18130  Actividades de preparação da impressão e de produtos media 

18140  Encadernação  e actividades  relacionadas 

58110  Edição de livros 

58130  Edição de jornais 

58140  Edição de revistas e de outras publicações periódicas 

58190  Outras actividades de edição 

63910  Actividades de agências de notícias 

47610  Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 

47620  Comércio a retalho de jornais, revistas e artigos de papelaria, em estabelecimentos especializados 

74300  Actividades de tradução e interpretação 

47781  Comércio a retalho de máquinas e de outro material de escritório, em estabelecimentos especializados 

47782  Comércio a retalho de material óptico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão, em estabelecimentos especializados 

47783  Comércio a retalho de combustíveis para uso doméstico, em estabelecimentos especializados 

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

74100  Actividades de design 

74200  Actividades fotográficas 

90030  Criação artística e literária 

Arquitetura 71110  Actividades de arquitectura 

74900  Outras actividades de consultoria,  científicas, técnicas e similares, n.e. 

78100  Actividades das empresas de selecção e colocação de pessoal 

90010  Actividades das artes do espectáculo 

90020  Actividades de apoio às artes do espectáculo 

90040  Exploração de salas de espectáculos e actividades conexas 

18200  Reprodução de suportes gravados 

32200  Fabricação de instrumentos musicais 

33190  Reparação e manutenção de outro equipamento 

47410  Comércio a retalho de computadores, unidades periféricas e programas informáticos, em estabelecimentos especializados 

47630  Comércio a retalho de  discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados 

58210  Edição de jogos de computador 

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

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

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

59140  Projecção de filmes e de vídeos 

59200  Actividades de gravação de som e edição de música 

60100  Actividades de rádio 

60200  Actividades de  televisão 

62010  Actividades de programação informática 

63110  Actividades de processamento de dados, domiciliação de informação e actividades relacionadas 

85420  Ensino Superior 

85520  Ensino de actividades culturais 

94120  Actividades de organizações profissionais 

94991  Associações culturais e recreativas 

94992  Associações de defesa do ambiente 

94993  Associações de juventude e de estudantes 

94994  Associações de pais e encarregados de educação 

94995  Outras actividades associativas, n.e. 

46491  Comércio por grosso de artigos de papelaria 

46492  Comércio por grosso de livros, revistas e jornais 

46493  Comércio por grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto 

46494  Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 

47790  Comércio a retalho de artigos em segunda mão, em estabelecimentos especializados 

77290  Aluguer de outros bens de uso pessoal e doméstico 

95290  Reparação de outros bens de uso pessoal e doméstico 
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