CAE ELEGÍVEIS
Código

Designação

Secção H
49392
Secção I
55111
55112
55113
55114
55115
55116
55117
55118
55119
55121
55122
55123
55124
55201
55202
55203
55204
55300
55900
56101
56102
56103
56104
56105
56106
56107
56210
56290
56301
56302
56303
56304
56305

Transportes
Outros transportes terrestres de passageiros diversos, n.e (1)
Alojamento, restauração e similares
Hotéis com restaurante
Pensões com restaurante
Estalagens com restaurante
Pousadas com restaurante
Motéis com restaurante
Hotéis-Apartamentos com restaurante
Aldeamentos turísticos com restaurante
Apartamentos turísticos com restaurante
Outros estabelecimentos hoteleiros com restaurante
Hotéis sem restaurante
Pensões sem restaurante
Apartamentos turísticos sem restaurante
Outros estabelecimentos hoteleiros sem restaurante
Alojamento mobilado para turistas
Turismo no espaço rural
Colónias e campos de férias
Outros locais de alojamento de curta duração
Parques de campismo e de caravanismo
Outros locais de alojamento
Restaurantes tipo tradicional
Restaurantes com lugares ao balcão
Restaurantes sem serviço de mesa
Restaurantes típicos
Restaurantes com espaço de dança
Confecção de refeições prontas a levar para casa
Restaurantes, n.e. (inclui actividades de restauração em meios móveis)
Fornecimento de refeições para eventos
Outras actividades de serviço de refeições
Cafés
Bares
Pastelarias e casas de chá
Outros estabelecimentos de bebidas sem espectáculo
Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança

56306

Estabelecimentos de bebidas itinerantes

Código
Secção N
77110
77120
79110
79120
79900
82300
Secção R
90010
90020
90030
90040
91011
91012
91020
91030
91041
91042
93110
93130
93192
93210
93211
93292
93293
93294
93295
96040

Designação
Atividades administrativas e dos serviços de apoio
Aluguer de veículos automóveis ligeiros
Aluguer de veículos automóveis pesados
Actividades das agências de viagem
Actividades dos operadores turísticos
Outros serviços de reservas e actividades relacionadas
Organização de feiras, congressos e outros eventos similares
Atividades artísticas, de espectacúlos, desportivas e recreativas
Actividades das artes do espectáculo
Actividades de apoio às artes do espectáculo
Criação artística e literária
Exploração de salas de espectáculos e actividades conexas
Actividades das bibliotecas
Actividades dos arquivos
Actividades dos museus
Actividades dos sítios e monumentos históricos
Actividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários
Actividade dos parques e reservas naturais
Gestão de instalações desportivas
Actividades de ginásio (fitness)
Outras actividades desportivas, n.e.
Actividades dos parques de diversão e temáticos
Atividades de parques de diversão itinerantes
Actividades dos portos de recreio (marinas)
Organização de actividades de animação turística
Outras actividades de diversão e recreativas, n.e.
Outras atividades de diversão itinerantes
Actividades de bem-estar físico

(1) o enquadramento das empresas que desenvolvam atividade nesta CAE fica condicionado à demonstração, mediante declaração subscrita
por contabilista certificado, de que, pelo menos, 50% do respetivo volume de negócios de 2019 resultou da prestação de serviços de transporte
de turistas.

