Gelh
ha de Análise para EEnquadramento do
os Projetoos em
Setores Inte
ensivos em
m Tecnolo
ogia ou Co
onhecimennto
INTENSIDADE TEC
CNOLÓGICA ‐ INDÚSTRIA
I
TR
RANSFORMADORA
CAE (R ev.3)

Inten
nsidade
Tecnológica

211 Fabricação de
d produtos farrmacêuticos de base e de prep
parações farmacêuticas
266

d equipamento
os informáticoss, equipamento
o para comunica
ações e produttos
Fabricação de
eletrónicos e óticos

Alta Te
ecnologia
industrial

3033 Fabricação de
d aeronaves, de
d veículos espaaciais e equipam
mento relacionado
200

d produtos quíímicos e de fibrras sintéticas ou
u artificiais, excceto produtos
Fabricação de
farmacêutico
os

2544 Fabricação de
d armas e mun
nições
277 Fabricação de
d equipamento
o elétrico
288 Fabricação de
d máquinas e de
d equipamenttos, n.e.
299

Fabricação de
d veículos auto
omóveis, reboqques, semirrebo
oques e componentes para
veículos auto
omóveis

Méd
dia‐alta
tecn
nologia

3022 Fabricação de
d material circulante para cam
minhos‐de‐ferro
3044 Fabricação de
d veículos milittares de combaate
3099 Fabricação de
d equipamento
o de transportee, n.e.
3255 Fabricação de
d instrumentos e material méédico‐cirúrgico
1822 Reprodução de suportes grravados
d coque, de prrodutos petrolífferos refinados e de aglomerados de
Fabricação de
199
combustíveis
222 Fabricação de
d artigos de bo
orracha e de maatérias plásticas
233 Fabrico de outros
o
produtoss minerais não m
metálicos
244 Indústrias metalúrgicas
m
de base
2511 Fabricação de
d elementos de construção e m metal
2522

d reservatórios, recipientes, ccaldeiras e radiadores metálicos para
Fabricação de
aquecimento
o central

Médiia‐baixa
tecn
nologia

2533 Fabricação de
d geradores de
e vapor (excetoo caldeiras para aquecimento central)
c
2555 Fabricação de
d produtos forrjados, estampaados e laminados; metalurgia dos pós
2566 Tratamento e revestimento
o de metais; atiividades de mecânica geral
2577 Fabricação de
d cutelaria, ferrramentas e ferrragens
2599 Fabricação de
d outros produ
utos metálicos ddiversos, n.e.
3011 Construção naval
333 Reparação, manutenção
m
e instalação de m
máquinas e equipamentos
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INTENSIDADE TEC
CNOLÓGICA ‐ INDÚSTRIA
I
TR
RANSFORMADORA (contin
nuação)
CAE (R ev.3)

Inten
nsidade
Tecnológica

100 Indústrias alimentares
111 Indústria dass bebidas
122 Indústria do tabaco
133 Fabricação de
d têxteis
144 Indústria do vestuário
155 Indústria do couro e dos prrodutos do courro
166

m
Fabricação de obrass
Indústrias daa madeira e da cortiça e suas oobras, exceto mobiliário;
de cestaria e de espartaria

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

Baixa tecnologia
industrial

1811 Impressão e atividades doss serviços relaciionados com a impressão
311 Fabrico de mobiliário
m
e de colchões
c
3211 Fabricação de
d joalharia, ourivesaria, bijutaaria e artigos similares; cunhagem de moedaas
3222 Fabricação de
d instrumentos musicais
3233 Fabricação de
d artigos de de
esporto
3244 Fabricação de
d jogos e de brrinquedos
3299 Indústrias trransformadorass, n.e.

INTENSIDADE DE CONHECIMEN
C
NTO ‐ SERVIÇO
OS
CAE (Revv.3)
59

Atividades cinematográfica
as, de vídeo, dee produção de programas
p
de te
elevisão, de
gravação de som e de ediçã
ão de música

60

Atividades de
d rádio e de televisão

61

Telecomuniccações

62

Consultoria e programação
o informática e atividades relacionadas

63

Atividades dos
d serviços de informação

72

Atividades de
d investigação científica e de desenvolvimen
nto

50

Transportes por água

51

Transportes aéreos

69

Atividades ju
urídicas e de co
ontabilidade

70

Atividades das
d sedes sociais e de consultooria para a gestãão

71

Atividades de
d arquitetura, de engenharia e técnicas afinss; atividades de
e ensaios e de
análises técn
nicas

73

Publicidade,, estudos de me
ercado e sonda gens de opinião
o

74

Outras ativid
dades de consu
ultoria, científiccas, técnicas e similares
s

78

Atividades de
d emprego

80

Atividades de
d investigação e segurança

64
65
66

Atividades de
d serviços finan
nceiros, excetoo seguros e fund
dos de pensões
Seguros, ressseguros e fundos de pensões,, exceto segurança social obrig
gatória
Atividades auxiliares de serrviços financeirros e dos seguro
os

Intensid
dade em
Conheccimento

Serviçoss de Alta‐
Tecnologia
a com forte
intensid
dade de
conheccimento

Serviços de Mercado
com forte intensidade
i
de conhe
ecimento

Serviços Financeiros
F
com forte intensidade
i
de conhe
ecimento
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INTENSIDADE DE CONHECIMEN
C
NTO – SERVIÇO
OS (continuaçção)
CAE (Revv.3)
58

Atividades de
d edição

75

Atividades veterinárias
v

84

Administraçãão Pública e De
efesa; Segurançça Social Obrigaatória

85

Educação

86

Atividades de
d saúde human
na

87

Atividades de
d apoio social com
c
alojament o

88

Atividades de
d apoio social sem
s
alojamentoo

90

Atividades de
d teatro, de mú
úsica, de dançaa e outras ativid
dades artísticas e literárias

91
92

Atividades das
d bibliotecas, arquivos, museeus e outras atividades cultura
ais
Lotarias e ou
utros jogos de aposta
a

93

Atividades desportivas,
d
de diversão e recrreativas

45

Comércio, manutenção
m
e re
eparação, de veeículos automó
óveis e motociclos

46

Comércio po
or grosso (inclui agentes), exceeto de veículos automóveis e motociclos
m

47

Comércio a retalho, exceto
o de veículos auutomóveis e mo
otociclos

49
52
55

Transportes terrestres e tra
ansportes por ooledutos ou gassodutos
Armazenageem e atividadess auxiliares dos transportes (in
nclui manuseam
mento)
Alojamento

56

Restauração
o e similares

68

Atividades im
mobiliárias

77

Atividades de
d aluguer

79

Agências de viagem, operadores turísticoss, outros serviços de reservas e atividades
relacionadass

81
82
95

Atividades reelacionadas com
m edifícios, pla ntação e manu
utenção de jardins
Atividades de
d serviços adm
ministrativos e dde apoio prestados às empresa
as
Reparação de
d computadore
es e de bens dee uso pessoal e doméstico

53

Atividades postais
p
e de cou
urier

94

Atividades das
d organizaçõe
es associativas

96

Outras ativid
dades de serviçços pessoais

97

Atividades das
d famílias emp
pregadoras de pessoal doméstico

99

Atividades dos
d organismos internacionais e outras institu
uições extraterritoriais

Intensid
dade em
Conheccimento

Outros Serviços com
forte inten
nsidade de
conheccimento

Serviços de Mercado
com fraca intensidade
de conhe
ecimento

Outros Serviços com
fraca inten
nsidade de
conheccimento

Fontee: Eurostat, 'H
High‐technology' and 'know
wledge based services'
s
aggregations baseed on NACE Re
ev.2
(Janeeiro 2009)
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