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Anexo I - Lista de CAEs Elegíveis
Linha de Crédito PME CRESCIMENTO - CAEs elegíveis
CAEs Elegíveis
CAE Rev. 3
Designação da CAE
Divisão/Grupo/Classe/
Subclasse
022

Exploração florestal

024

Actividades dos serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal

05

Extracção de hulha e lenhite

06

Extracção de petróleo bruto e gás natural

07

Extracção e preparação de minérios metálicos

08

Outras indústrias extractivas

09

Actividades dos serviços relacionados com as indústrias extractivas

101

Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne

102

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos

103

Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas

104

Produção de óleos e gorduras animais e vegetais

105

Indústria de lacticínios

106

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins

107

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha

108

Fabricação de outros produtos alimentares

109

Fabricação de alimentos para animais

11

Indústria das Bebidas

12

Indústria do tabaco

13

Fabricação de têxteis

14

Indústria do vestuário

15

Indústria do couro e dos produtos do couro

16

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria

17

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos

18

Impressão e reprodução de suportes gravados

19

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis

2011

Fabricação de gases industriais

2012

Fabricação de corantes e pigmentos

2013

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos de base

20141

Fabricação de resinosos e seus derivados

20142

Fabricação de carvão (vegetal e animal) e produtos associados

20144

Fabricação de outros produtos químicos orgânicos de base, n.e.

2015

Fabricação de adubos e de compostos azotados

2016

Fabricação de matérias plásticas sob formas primárias

2017

Fabricação de borracha sintética sob formas primárias

202

Fabricação de pesticidas e de outros produtos agroquímicos

203

Fabricação de tintas, vernizes e produtos similares; mastiques; tintas de impressão

204

Fabricação de sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento, perfumes e produtos de higiene

205

Fabricação de outros produtos químicos

206

Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais

21

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
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CAE Rev. 3
Designação da CAE
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22

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas

23

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos

24

Indústrias metalúrgicas de base

25

Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos

26

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos electrónicos e ópticos

27

Fabricação de equipamento eléctrico

28

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.

29

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis

30

Fabricação de outro equipamento de transporte

31

Fabrico de mobiliário e de colchões

32

Outras indústrias transformadoras

33

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos

35

Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio

36

Captação, tratamento e distribuição de água

37

Recolha, drenagem e tratamento de águas residuais

38

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; valorização de materiais

39

Descontaminação e actividades similares

41

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de edifícios); construção de edifícios

42

Engenharia civil

43

Actividades especializadas de construção

45

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e motociclos

461

Agentes do comércio por grosso

462

Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos

4631

Comércio por grosso de fruta e de produtos hortícolas

4632

Comércio por grosso de carne e produtos à base de carne

4633

Comércio por grosso de leite e derivados, ovos, azeite, óleos e gorduras alimentares

4634

Comércio por grosso de bebidas

4635

Comércio por grosso de tabaco

4636

Comércio por grosso de açúcar, chocolate e produtos de confeitaria

4637

Comércio por grosso de café, chá, cacau e especiarias

46382

Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n.e.

4639

Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco

464

Comércio por grosso de bens de consumo, excepto alimentares, bebidas e tabaco

465

Comércio por grosso de equipamento das tecnologias de informação e comunicação ( TIC)

466

Comércio por grosso de outras máquinas, equipamentos e suas partes

467

Comércio por grosso de combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens e outros produtos n.e.

469

Comércio por grosso não especializado

47

Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e motociclos
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49

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos

50

Transportes por água

51

Transportes aéreos

52

Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes(inclui manuseamento)

53

Actividades postais e de courier

55

Alojamento

56

Restauração e similares

58

Actividades de edição

59

Actividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música

60

Actividades de rádio e de televisão

61

Telecomunicações

62

Consultoria e programação informática e actividades relacionadas

63

Actividades dos serviços de informação

64202

Actividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras

68

Actividades imobiliárias

69

Actividades jurídicas e de contabilidade

70

Actividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão

71

Actividades de arquitectura, de engenharia e técnicas afins; actividades de ensaios e de análises técnicas

72

Actividades de investigação científica e de desenvolvimento

73

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião

74

Outras actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

75

Actividades veterinárias

77

Actividades de aluguer

78

Actividades de emprego

79

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e actividades relacionadas

80

Actividades de investigação e segurança

81

Actividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins

82

Actividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas

85

Educação

86

Actividades de saúde humana

87

Actividades de apoio social com alojamento

88

Actividades de apoio social sem alojamento

90

Actividades de teatro, de música, de dança e outras actividades artísticas e literárias

91

Actividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras actividades culturais

92

Lotarias e outros jogos de aposta

93

Actividades desportivas, de diversão e recreativas

95

Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico

96

Outras actividades de serviços pessoais

Linha de Crédito PME Crescimento, o apoio do FINOVA às empresas
Fundo gerido pela PME Investimentos

3/3

