Anexo B – Enquadramento noutra estratégia relevante Investimentos decorrentes da criação e ou desenvolvimento de empresas associadas a
actividades económicas, em coerência com as necessidades locais e com a estratégia
definida, sendo consideradas prioritárias as operações que se enquadrem nas CAE
(Rev. 3) constantes da tabela

Atividades
Atividades dos serviços relacionados com a agricultura
Panificação
Pastelaria
Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados
Fabricação de outras obras de carpintaria para construção
Preparação e fiação de linho e outras fibras têxteis
Fabricação de embalagens de madeira
Fabricação de outras obras de madeira
Fabricação de obras de cestaria e espartaria
Fabricação de Adubos Orgânicos e Organo-Minerais
Fabricação de sabões, de detergente e glicerina
Fabricação de perfumes, de cosméticos e produtos de higiene
Fabricação de óleos essenciais
Fabricação de tijolos, telhas e de outros produtos cerâmicos para a construção
Olaria de barro
Fabricação de artigos de mármore e rochas similares
Fabricação de artigos de granito e rochas, n.e
Fabricação de produtos forjados, estampados e laminados
Construção de embarcações de recreio e desporto
Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares
Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de jogos e brinquedos
Reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
Reparação e manutenção de equipamentos elétricos
Reparação e manutenção de embarcações
Recolha de resíduos não perigosos
Tratamento e eliminação de resíduos não perigosos
Valorização de resíduos selecionados
Instalação Elétrica
Instalação de canalizações e climatização
Manutenção e reparação de veículos automóveis
Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com
predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco
Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em estabelecimento
especializado
Comercio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de produtos
alimentares, bebidas e tabaco
Comercio a retalho por correspondência ou via internet
Outros transportes terrestres de passageiros diversos n.e.
Armazenagem Frigorífica
Armazenagem não Frigorífica

CAE
01610
10711
10712
10850
16230
13104
16240
16291
16292
20152
20411
20420
20530
2332
23411
23701
23703
25501
30120
3212
32200
32400
33120
33140
33150
3811
3821
3832
43210
4322
45200
47112
472
47810
47910
49392
52101
52102
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Alojamento Mobilado para Turistas
Turismo no Espaço Rural
Outros Locais de Alojamento de Curta Duração
Parques de Campismo e Caravanismo
Outros locais de Alojamento (apenas no que diz respeito a meios móveis)
Restaurante tipo tradicional
Restaurantes típicos
Fornecimento de refeições para eventos
Edição de outros Programas Informáticos
Produção de filmes, vídeos e programas de televisão
Atividades de gravação de som e edição de música
Atividades de rádio
Consultoria e Programação informática e Atividades Relacionadas
Atividade de processamento de dados, domiciliação de informação e atividades
relacionadas
Portais Web
Atividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal
Outras atividades de consultoria para os negócios e a gestão
Atividades de design
Atividades fotográficas
Atividades veterinárias
Aluguer de bens recreativos e desportivos
Atividades combinadas de apoio aos edifícios
Atividades de plantação e manutenção de jardins
Outras atividades e serviços de apoio prestado às empresas n.e
Ensino desportivo e recreativo
Ensino de atividades culturais
Escolas de línguas
Atividades de serviços de apoio à educação
Atividades de prática de medicina de clínica geral, em ambulatório
Atividades de prática de medicina de clínica, especializada, em ambulatório
Atividades de medicina dentária e odontologia
Laboratórios de análises clínicas
Atividades de ambulâncias
Atividades de enfermagem
Atividades termais
Outras atividades de saúde humana, n.e
Atividades de apoio às artes do espetáculo
Criação artística e literária
Atividades de ginásio (fitness)
Organização de atividades de animação turística
Outras atividades de diversão e recreativas, n.e
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico
Lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles
Atividades de bem-estar físico

55201
55202
55204
553
559
56101
56104
56210
5819
59110
59200
60100
62
63110
63120
69200
70220
74100
74200
75000
77210
81100
81300
82990
85510
85520
85592
85600
86210
86220
86230
86901
86902
86903
86905
86906
90020
90030
93130
93293
93294
95
96010
96040
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