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5.3 Índice remissivo  
 

Com o objetivo de apoiar a utilização do Plano de Classificação de Informação Arquivística 

para a Administração Local, torná-lo mais intuitivo e facilitar a recuperação da informação 

elaborou-se um índice constituído por um conjunto de termos em linguagem natural. 

Para uma consulta mais simples apresenta-se este índice sob duas formas de ordenação: 

1. Índice ordenado alfabeticamente pelos termos em linguagem natural, que remetem 

para os códigos de classificação das classes de 3º nível. 

2. Índice ordenado pelos códigos das classes de 3º nível. Visa indicar os termos em 

linguagem natural associados a cada classe de 3º nível. 

 

Notas de apoio à utilização do índice 

1. Estrutura 

 

O índice estrutura-se em três colunas: termo, código e título da classe de terceiro nível. 

 

Na ordenação alfabética por termo de índice as colunas apresentam a seguinte ordem: 

Termo, Código e Título da classe de terceiro nível (pp. 308 a 452). 

Optou-se ainda por colocar na coluna Termo, para além dos termos em linguagem natural, os 

títulos das classes de 3º nível (em itálico), passando-se deste modo a dispor de uma ordenação 

alfabética integrada que inclui também os títulos. 

Na ordenação pelos códigos das classes de 3º nível  as colunas apresentam a seguinte ordem: 

Código, Título da classe de terceiro nível e Termo. (pp. 453 a 536). 

 

2. Metodologia 

 

Para efeitos de desambiguação ou especificação, o termo de índice é completado, sempre que 

necessário, por um atributo (qualificador, normalmente o título da classe de 3º nível), 

colocado entre parênteses. 

 

Os termos encontram-se, por  regra no singular, exceto nos seguintes casos: 

- Se a utilização de determinada palavra ou expressão não for correta ou perder o sentido 

quando empregue no singular; 

- Sempre que o termo do índice corresponda ao título da classe de terceiro nível (em regra no 

plural); 

- Na forma permutada, respeitando a designação da classe de terceiro nível. 

 

Encontram-se em itálico os termos do índice correspondentes aos títulos das classes de 

terceiro nível, assim como os estrangeirismos empregues para a construção dos termos. 
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5.3.1 Ordenação alfabética por termo  
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Abaixo-assinado (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Abandono escolar (Sinalização e 
encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Abastecimento de água (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Abastecimento de água (Proteção e 
socorro) 

Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Abastecimento de combustível em rede 
viária nacional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Abastecimento de combustível em rede 
viária regional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Abastecimento de combustível em zona 
urbana, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Abastecimento de gás (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Abastecimento público de água (Serviços 
públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Abate de animal Eutanásia de animais 700.20.901 

Abate de bens móveis Abate de bens móveis 300.10.300 

Abertura de assembleia de voto, 
declaração de (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Abertura de portas (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Abono de família (Processamento de 
remunerações) 

Processamento de remunerações 350.10.509 

Abono para famílias com duas ou mais 
crianças, concessão de 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Abonos de família para crianças e jovens, 
concessão de 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Abonos de família pré-natais, concessão 
de 

Concessão de abonos de família pré-natais 650.10.301 

Absentismo escolar (Sinalização e 
encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Acampamentos ocasionais, fiscalização de Fiscalização de acampamentos ocasionais 500.10.403 

Acampamentos ocasionais, licenciamento 
de 

Licenciamento de acampamentos ocasionais 450.10.211 

Ação administrativa comum ordinária Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Ação administrativa comum sumária Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Ação administrativa comum sumaríssima Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Ação administrativa especial Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Ação apoiada, acompanhamento de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 
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Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Ação cível em julgado de paz (Resolução 
alternativa de litígio) 

Ação em julgado de paz 600.20.001 

Ação contra o Estado (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação de formação, inscrição em Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Ação de proteção e socorro Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Ação de vigilância Ação de vigilância 550.20.002 

Ação em  mediação laboral Ação em sistema de mediação laboral 600.20.301 

Ação em arbitragem Ação em arbitragem 600.20.600 

Ação em julgado de paz Ação em julgado de paz 600.20.001 

Ação em matéria cível Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação em matéria comunitária Ação em matéria comunitária 600.30.200 

Ação em matéria constitucional Ação em matéria constitucional 600.30.300 

Ação em matéria de família e menores Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Ação em matéria financeira Ação em matéria financeira 600.30.500 

Ação em matéria fiscal Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Ação em matéria laboral Ação em matéria laboral 600.30.700 

Ação em matéria penal Ação em matéria penal 600.30.800 

Ação em sistema de mediação familiar Ação em sistema de mediação familiar 600.20.300 

Ação em sistema de mediação laboral Ação em sistema de mediação laboral 600.20.301 

Ação em sistema de mediação penal Ação em sistema de mediação penal 600.20.302 

Ação executiva em matéria administrativa Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Ação executiva em matéria cível Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação executiva para pagamento de 
quantia certa 

Execução de títulos executivos 600.40.501 

Ação judicial em matéria cível Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial em matéria comercial 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial em matéria constitucional Ação em matéria constitucional 600.30.300 

Ação judicial em matéria de concorrência 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial em matéria de crianças e 
jovens 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Ação judicial em matéria de família e 
menores 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Ação judicial em matéria de regulação 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial em matéria de supervisão 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial em matéria de trabalho Ação em matéria laboral 600.30.700 

Ação judicial em matéria marítima 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial sobre denominação social 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial sobre domínios da Internet 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Ação judicial sobre propriedade intelectual 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 310 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Ação penal Ação em matéria penal 600.30.800 

Ação penal em Julgado de paz (Resolução 
alternativa de litígio) 

Ação em julgado de paz 600.20.001 

Ação policial a eventos de alto risco Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Ação policial em parceria com a 
comunidade 

Ação policial em parceria com a comunidade 550.10.003 

Acesso à informação (Comunicabilidade 
de documentos e informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Acidente (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Acidente aéreo (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Acidente de trabalho (Ação judicial) Ação em matéria laboral 600.30.700 

Acidente de trabalho (Certificação de 
doença ou de incapacidade) 

Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Acidente de trabalho, declaração de 
qualificação de 

Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Acidente em trabalho, instrução de 
processo de 

Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

250.20.401 

Acidente ferroviário (Exercícios e 
simulacros) 

Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Acidente marítimo (Exercícios e 
simulacros) 

Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Acidente rodoviário (Exercícios e 
simulacros) 

Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Acidente de trabalho (Liquidação de 
despesas) 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Acidente de trabalho, processamento de 
despesa decorrente de 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Acionamento de garantia bancária Processamento de cauções 350.10.505 

Ações (Inventariação do património 
financeiro) 

Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Ações de saúde em programa, realização 
de 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Acolhimento de emergência em 
equipamentos de apoio social 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Acolhimento, subsídio de (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Acompanhamento da execução 
orçamental 

Acompanhamento da execução orçamental 150.20.400 

Acompanhamento das finanças locais 
(Acompanhamento da execução 
orçamental) 

Acompanhamento da execução orçamental 150.20.400 

Acompanhamento de ação apoiada 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Acompanhamento de ação de despejo 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Acompanhamento de boletins de votos 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Acompanhamento de contrato (Aquisição 
ou alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Acompanhamento de entidades judiciais 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 
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Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Acompanhamento de exames nacionais 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Acompanhamento de liquidação de 
entidades 

Acompanhamento de liquidação de entidades 150.20.401 

Acompanhamento de presos (Apoio 
policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Acompanhamento de projeto de 
cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Acompanhamento de projeto de 
cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Acompanhamento de projeto financiado 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Acompanhamento e avaliação da 
execução de cooperação e ajuda pública 
ao desenvolvimento 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Acondicionamento de documentos 
(Conservação e proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Aconselhamento jurídico Aconselhamento jurídico 650.20.300 

Acórdão de declaração da 
inconstitucionalidade com força 
obrigatória legal 

Comunicação de decisões dos tribunais a que a lei 
confira força obrigatória geral 

100.10.003 

Acórdão de uniformização de 
jurisprudência 

Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

100.20.600 

Acordo atípico (Comparticipação a 
instituições de solidariedade social por 
utente regulado por programa) 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por programa 

650.10.401 

Acordo coletivo de carreira, negociação de Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo coletivo de entidade empregadora 
pública, negociação de 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo coletivo de entidade, negociação 
de 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo coletivo de trabalho, negociação 
de 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo coletivo, cessação de (Negociação 
de convenção coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo de adesão (Negociação de 
convenção coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo de colaboração, assinatura de 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Acordo de cooperação (Acordo 
interinstitucional de âmbito internacional) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Acordo de cooperação (Avaliação de 
projeto de cooperação internacional) 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Acordo de empresa, negociação de Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Acordo de mediação (Julgado de paz) Ação em julgado de paz 600.20.001 

Acordo interinstitucional de âmbito 
internacional 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Acordo interinstitucional de âmbito 
nacional 

Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Acumulação de férias Processamento de férias 250.20.402 
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Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Acumulação de funções, autorização para Autorização para o exercício de funções públicas 
em acumulação 

250.20.602 

Adesão, acordo de (Negociação de 
convenção coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Adiamento de matrícula de aluno ou 
formando 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Adjudicação (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Adjunto (Provimento por escolha) Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou 
estruturas de alojamento 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Adoção de animal Captura e entrega de animais 710.10.300 

Adoção, concessão de subsídios por 
(Concessão de subsídios por adoção) 

Concessão de subsídios por adoção 650.10.006 

Adoção, concessão de subsídios sociais 
por (Concessão de subsídios sociais por 
adoção) 

Concessão de subsídios sociais por adoção 650.10.206 

Adoção, licença por Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

ADSE - Apoio na Doença aos Servidores do 
Estado (Registo de trabalhador em 
subsistema de saúde público) 

Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

400.10.012 

ADSE (despesa com prestador de cuidado 
de saúde e farmácia) 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

ADSE (Despesa com prestador de cuidado 
de saúde e farmácia) 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

ADSE, registo de trabalhador na Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

400.10.012 

Aérea (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Aéreo (Alerta) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Afetação de bens imóveis ao domínio 
público 

Afetação de bens imóveis ao domínio público 300.50.001 

Afetação de bens móveis culturais Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Afetação de bens móveis duradouros Afetação interna de bens móveis duradouros 300.50.004 

Afetação de hardware Afetação interna de bens móveis duradouros 300.50.004 

Afetação de mobiliário Afetação interna de bens móveis duradouros 300.50.004 

Afetação de obras de arte Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Afetação de peças museológicas Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Afetação interna de bens móveis culturais Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Afetação interna de bens móveis 
duradouros 

Afetação interna de bens móveis duradouros 300.50.004 

Afetação transitória a postos de trabalho 
(mobilidade geral) 

Afetação transitória a postos de trabalho 
(mobilidade geral) 

250.20.600 

Afixação e inscrição de mensagens 
publicitárias (Fiscalização) 

Fiscalização de publicidade 500.10.416 

Afixação, licenciamento de Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Afogamento (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Agentes culturais, internacionalização de Apoio à internacionalização 200.30.500 
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Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Agradecimento a entidade 
(Processamento de elogios e 
agradecimentos) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Agradecimento a organismo 
(Processamento de elogios e 
agradecimentos) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Agradecimento a serviço (Processamento 
de elogios e agradecimentos) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Água (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

300.40.506 

Água (Monitorização de índices de 
poluição ambiental) 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Água da rede de distribuição (Ensaio 
laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Água de piscinas e parques aquáticos 
(Ensaio laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Água de praias (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Água de ribeiras (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Água industrial (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Água para consumo humano 
(Licenciamento de captação de água) 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Água potável (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água residual (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Agua residual, monitorização de 
(Monitorização do saneamento de águas 
residuais) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água, abastecimento de (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Água, fuga de (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água, medição do nível de (Monitorização 
do abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água, perda de (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água, qualidade da (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Água, rede de distribuição de 
(Monitorização do estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Águas domésticas (Licenciamento para a 
rejeição de águas residuais) 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais 450.10.223 

Águas industriais (Licenciamento para a 
rejeição de águas residuais) 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais 450.10.223 

Águas pluviais, ligação de (Licenciamento 
ou autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Águas residuais domésticas (Drenagem e 
tratamento) 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Águas residuais industriais (Drenagem e 
tratamento) 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Águas residuais urbanas (Drenagem e 
tratamento) 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 314 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Águas residuais, tratamento de 
(Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Águas urbanas (Licenciamento para a 
rejeição de águas residuais) 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais 450.10.223 

Ajuda alimentar a estudantes (Concessão 
de auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Ajuda humanitária e de emergência Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

200.30.002 

Ajuda pública ao desenvolvimento (Ações 
de ajuda humanitária e de emergência) 

Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

200.30.002 

Ajudas técnicas, atribuição de Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Ajuste direto (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Alarme (Policiamento de espaços públicos 
e abertos ao público) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Álcool, consumo de (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Alerta (Policiamento de espaços públicos e 
abertos ao público) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Alerta amarelo Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Alerta azul Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Alerta laranja Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Alerta verde Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Alerta vermelha Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Alienação de bem imóvel Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Alienação de bens móveis (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Alimentação escolar, distribuição de 
(Concessão de auxílios económicos a 
estudante) 

Concessão de auxílios económicos a estudante 650.10.100 

Alimentos devidos a menores, concessão 
de comparticipação para pagamento de 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

650.10.200 

Almofada, atribuição de (Ajudas produtos 
de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Alojamento local, autorização de Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Alojamento temporário, autorização de Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Alojamento, subsídio de (Concessão de 
auxílios económicos a estudante) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Alojamentos de animais, fiscalização de Fiscalização de alojamentos de animais 500.10.404 

Alteração de contactos (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Alteração de entidades (Atualização de 
contactos institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Alteração de férias Processamento de férias 250.20.402 

Alteração de fornecedores (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Alteração de posicionamento 
remuneratório 

Alteração de posicionamento remuneratório 250.20.601 
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Alteração de posicionamento 
remuneratório por avaliação de 
desempenho 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Alteração de template (Análise e melhoria 
de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Alteração de trânsito (Policiamento de 
espaços públicos e abertos ao público) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Alteração de uso (Licenciamento de 
utilização de fogo ou espaço) 

Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Alteração ou adaptação (Empreitada de 
obras públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Alteração orçamental Alteração orçamental 350.10.001 

Aluguer (Utilização de bens móveis por 
entidades externas) 

Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

300.50.203 

Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

300.50.203 

Alvará de utilização (Licenciamento de 
utilização de fogos ou espaço) 

Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Ama, comparticipação para acesso a 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Ambiente (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Ameaças internas (Implementação de 
planos de contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Ampliação (Empreitada de obras públicas) Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Análise bacteriológica Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Análise comparativa de solo (Realização 
de perícia) 

Realização de perícias 800.10.603 

Análise e comunicação de resultados de 
greve 

Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Análise e melhoria de processos Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Análise laboratorial Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Análise química Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Análise de solo (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Andarilho, atribuição de (Ajudas produtos 
de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Anexação de assembleia de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Animal (ato médico veterinário) Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Animal com interesse pecuário, registo de Registo animal com interesse pecuário 400.10.401 

Animal de circo, autorização para 
transporte de 

Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Animal de companhia, registo de Registo de animais de companhia 400.10.400 

Animal doméstico perigoso 
(Licenciamento de canídeos e gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Animal doméstico potencialmente 
perigoso (Licenciamento de canídeos e 
gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Animal doméstico, reprodução de Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Animal selvagem, reprodução de Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 
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Animal, abate de Eutanásia de animais 700.20.901 

Animal, adoção de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Animal, autorização para deslocação de Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Animal, captura de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Animal, entrega de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Animal, reabilitação de Prestação de cuidados de reabilitação em animais 700.20.900 

Animal, vacinação de Vacinação de animais 700.20.700 

Aniversário de entidades (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Aniversário de individualidades 
(Cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Antecipação de matrícula de aluno ou 
formando 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Antirrábica, vacina Vacinação de animais 700.20.700 

Anulação de matrícula de aluno ou 
formando 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Anúncio (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Anúncio à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Anúncio de oferta de emprego Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Anúncio eletrónico (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Anúncio iluminado (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Anúncio luminoso (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Anúncio publicitário (Conteúdos 
informacionais institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Apartamento de autonomização 
(Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou 
estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Apartamento de reinserção social, licença 
para 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apelação (Matéria de família e menores) Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Apelação (Matéria fiscal) Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Apelação judicial (Matéria administrativa) Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Apelação judicial (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 

Apelação judicial (Matéria penal) Ação em matéria penal 600.30.800 

Aplicação de contraordenações Aplicação de contraordenações 500.30.001 

Aplicação de medidas administrativas 
cautelares 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Aplicação de prova (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Aplicação de sanções administrativas 
inominadas 

Aplicação de sanções administrativas inominadas 500.30.002 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 317 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Aplicação de sanções contratuais Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Aplicação de sanções disciplinares Aplicação de sanções disciplinares 500.30.004 

Aplicação de teste (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Aplicação de excedentes de tesouraria Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Aplicação financeira Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Apoio à criação de emprego Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio à criação de emprego próprio Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio a crianças e jovens, licença de 
atividade de 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apoio à decisão, recolha e tratamento de 
dados estatísticos para 

Recolha e tratamento de dados estatísticos para 
apoio à decisão 

150.40.500 

Apoio a deficiente (Apoio domiciliário) Apoio domiciliário 650.20.301 

Apoio à família e comunidade, licença de 
atividade de 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apoio à gestão, comparticipação a 
instituições de solidariedade social por 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por apoio à gestão 

650.10.500 

Apoio à gestão, implementação de 
sistema tecnológico de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Apoio à gestão, monitorização de sistema 
tecnológico de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Apoio a grupos vulneráveis, licença de 
atividade de 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apoio a idoso (Apoio domiciliário) Apoio domiciliário 650.20.301 

Apoio a imigrantes (Atendimento e 
encaminhamento de imigrantes) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Apoio à integração e inserção profissional Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Apoio à internacionalização Apoio à internacionalização 200.30.500 

Apoio a pessoas com deficiência, licença 
de atividade de 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apoio a pessoas idosas, licença de 
atividade de 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Apoio à promoção de países estrangeiros 
em Portugal 

Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 

Apoio a traumático em situação de crise Prestação de cuidados de emergência médica 700.20.300 

Apoio à utilização de sistemas de 
informação 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Apoio ao desenvolvimento (Projeto de 
cooperação internacional para o 
desenvolvimento) 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Apoio ao emprego (Apoios pontuais) Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio ao emprego (Apoios regulares) Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Apoio ao emprego (Inserção profissional) Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Apoio domiciliário Apoio domiciliário 650.20.301 

Apoio e encaminhamento de vítimas de 
violência doméstica 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 
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Apoio financeiro (Atribuição de 
patrocínios) 

Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Apoio financeiro (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Apoio financeiro à produção cultural 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio financeiro à produção cultural 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Apoio financeiro ao associativismo 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio financeiro ao associativismo 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Apoio financeiro pontual (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apoio financeiro de incentivo ao 
desenvolvimento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Apoio logístico (Processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Apoio logístico à representação em 
organizações internacionais 

Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 

Apoio logístico externo Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Apoio logístico interno Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Apoio material (Atribuição de patrocínios) Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Apoio mecenático Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Apoio policial a diligências Apoio policial a diligências 550.10.004 

Apoio psicossocial Apoio psicossocial 650.20.304 

Apoio social (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Apoio social (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Apoio social a formando (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Apoio técnico (Processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Apoio médico em situação de crise Prestação de cuidados de emergência médica 700.20.300 

Apoio, candidatura a (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Aposentação (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

250.20.802 
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Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Apreciação e admissão de propostas de 
referendo 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Apreensão de bens (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Apresentação de candidatura 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Apresentação oral dos alunos ou 
formandos (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Aprovação de candidatura (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Aprovação de candidatura a projeto 
financiado (Formalização de candidaturas 
e acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Aprovação de financiamento 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

100.10.002 

Apuramento de contribuição para a ADSE Liquidação de contribuições para o sistema 
de proteção da saúde 

350.10.501 

Apuramento de desconto para a CGA Liquidação de contribuições  
para a segurança social e aposentação 

350.10.502 

Apuramento de desconto para a ADSE Liquidação de contribuições para o sistema de 
proteção da saúde 

350.10.501 

Apuramento de descontos para a 
Segurança Social 

Liquidação de contribuições  
para a segurança social e aposentação 

350.10.502 

Apuramento de despesa de saúde (ADSE) Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Apuramento de despesa de saúde (ADSE) Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Apuramento geral de resultado eleitoral, 
ata de 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Apuramento geral de resultados Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Apuramento parcial de resultados, ata de 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Aquário, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Aquífero (Exploração de recursos naturais) Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Aquisição de direitos de autor Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Aquisição de fornecimento de energia 
elétrica (Serviços públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Aquisição de imóvel Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Aquisição de imóvel classificado Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Aquisição de publicações por Depósito 
legal 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Aquisição de serviços postais (Serviços 
públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 
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Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Aquisição e alienação de capital social Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Aquisição e alienação de participações 
sociais 

Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Aquisição e prestação de serviços Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Ar (Monitorização de índices de poluição 
ambiental) 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Arbitragem administrativa Ação em arbitragem 600.20.600 

Arbitragem automóvel Ação em arbitragem 600.20.600 

Arbitragem em consumo Ação em arbitragem 600.20.600 

Arbitragem em nome de domínio, firma e 
denominação 

Ação em arbitragem 600.20.600 

Arbitragem em propriedade industrial Ação em arbitragem 600.20.600 

Arbitragem, ação em Ação em arbitragem 600.20.600 

Arborização de áreas ardidas, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Arborização de pequenas áreas ardidas, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Arborização em áreas classificadas, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Arborização em áreas protegidas, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Arborização em pequenas áreas 
classificadas, licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Arborização em pequenas áreas 
protegidas, licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Área crítica de recuperação e reabilitação 
urbana 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Armazenagem de bens alimentares, 
autorização para estabelecimento de 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Armazenamento de combustível em rede 
viária nacional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Armazenamento de combustível em rede 
viária regional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Arqueológico, atualização de inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Arqueológico, inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Arquitetura de dados (Reengenharia de 
processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Arquitetura de processos (Reengenharia 
de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Arquivístico, atualização do inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Arquivístico, inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Arquivo, remessa de documentos para Depósito de bens 300.10.600 

Arraial (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Arrecadação de receita de participação 
acionista 

Arrecadação de dividendos 350.40.601 
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Arrecadação de dividendos Arrecadação de dividendos 350.40.601 

Arrendamento (Utilização de imóvel) Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Arrendamento de renda controlada 
(Atribuição de rendas apoiadas) 

Atribuição de rendas apoiadas 650.10.105 

Arrendamento ou cedência de utilização 
de bens imóveis 

Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Arrendamento temporário de espaço 
(Utilização de imóvel) 

Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Arrumador de automóveis (Fiscalização de 
atividade) 

Fiscalização de atividades de arrumador de 
automóveis 

500.10.405 

Arrumador de automóvel, licenciamento 
de 

Licenciamento de arrumadores de automóveis 450.10.401 

Arte urbana, produção de (Transformação 
de matérias-primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Arte, avaliação de peça de Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Arte, inventário de obras de Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Artigo 50.º do código de estrada 
(Autorização de estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Artigo científico (Investigação básica) Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Ascensor (Inspeção) Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Assembleia de apuramento geral, 
constituição de 

Constituição de assembleias de apuramento geral 950.10.601 

Assembleia de Freguesia, sessão de Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Assembleia de voto, anexação de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Assembleia de voto, desdobramento de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Assembleia de voto, local de 
funcionamento de (Constituição de 
assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Assembleia Intermunicipal, sessão de Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Assembleia Municipal, sessão de Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Assentamento de calhas de água pluviais 
(Autorização de obras na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Assiduidade do aluno ou formando, 
controlo de 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Assiduidade e pontualidade, controlo de Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Assinatura de acordo de colaboração 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Assinatura de contrato (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Assinatura de contrato programa 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Assinatura de protocolo (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Assinatura de protocolo de cedência 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Assinatura digital certificada Emissão de certificados de assinatura eletrónica 
qualificada 

450.10.603 
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Assistência à família (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Assistência a filho com deficiência ou 
doença crónica, concessão de subsídios 
para 

Concessão de subsídios para assistência a filho 
com deficiência ou doença crónica 

650.10.008 

Assistência a filho ou a neto, concessão de 
subsídio para 

Concessão de subsídios para assistência a filho ou 
a neto 

650.10.007 

Assistência técnica (Manutenção e 
reparação de bens móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Associação internacional (Participação e 
representação em organização 
internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Associação profissional (Prevenção e 
resolução de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Associação sindical (Prevenção e resolução 
de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Associações de municípios e de freguesias, 
registo de 

Registo de associações de municípios e de 
freguesias 

400.10.003 

Associativismo, apoio financeiro ao 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Associativismo, apoio financeiro ao 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Associativismo, atividade não regular de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Assoreamento artificial, licenciamento de Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 

Assunção de passivo (Atribuição de 
subsídios à exploração de serviços 
públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Ata de apuramento geral de resultado 
eleitoral 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Ata de apuramento parcial de resultados 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Ata de assembleia de voto (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Ata de Comissão Paritária Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

250.20.802 

Ata de órgão deliberativo Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Ata de órgão executivo (Reunião de órgão 
executivo) 

Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Ata do Conselho de Coordenação da 
Avaliação (Harmonização e validação das 
avaliações de desempenho) 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Ata em minuta de órgão deliberativo Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Ata em minuta de órgão executivo Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Atelier (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Atendimento e encaminhamento de 
imigrantes 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 
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Atestado clínico Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Atestado do grau de incapacidade Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Atestado médico Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Atestado médico de incapacidade 
multiuso 

Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Atividade editorial Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Atividade extra curricular, inscrição em 
(Matrícula ou inscrição no ensino ou 
formação) 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Atividade industrial (Fiscalização) Fiscalização de exploração industrial 500.10.410 

Atividade não regular de associativismo 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Atividade pecuária, autorização para 
instalação de 

Autorização para instalação de atividades 
pecuárias 

450.10.207 

Atividade, avaliação de Avaliação de atividades 150.20.300 

Atividades de lazer (Piquete de prevenção) Realização de piquetes de prevenção 550.20.004 

Atividades desportivas (Piquete de 
prevenção) 

Realização de piquetes de prevenção 550.20.004 

Atividades desportivas e divertimentos na 
via pública, licenciamento ou autorização 
de 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Atividades pecuárias, controlo de Controlo de atividades pecuárias 500.10.400 

Ativo financeiro (Inventariação do 
património financeiro) 

Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Ativos (Participações sociais) Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Ato administrativo, reclamação de Processamento de reclamações de atos 
administrativos 

500.40.001 

Ato clínico (ação de saúde em programa) Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Ato clínico em campanha de promoção da 
saúde 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Ato de enfermagem Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Ato de enfermagem em campanha de 
promoção da saúde 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Ato ilícito Aplicação de contraordenações 500.30.001 

Ato médico Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Ato médico veterinário Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Atos legislativos, produção e comunicação 
de 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Atos regulamentares  gerais, produção e 
comunicação de 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
gerais 

100.10.200 

Atos regulamentares locais, produção e 
comunicação de 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
locais 

100.10.400 

Atribuição de almofada (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de andarilho (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de cadeira de rodas (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 
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Atribuição de cama articulada (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de canadiana (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de colchão ortopédico 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de compensação (Requisição de 
bens de terceiros) 

Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

300.10.601 

Atribuição de credencial de acesso Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Atribuição de créditos (Reconhecimento, 
creditação e validação de competências e 
qualificações) 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Atribuição de lugar de táxi Licenciamento de lugares de táxi 450.10.022 

Atribuição de lugar em feira Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Atribuição de lugar em mercado Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Atribuição de material e equipamento de 
auxílio à ação de vestir (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Atribuição de número de identificação 
fiscal (NIF) 

Registo de contribuintes 400.10.002 

Atribuição de número de polícia Registo de números de polícia 400.10.608 

Atribuição de ortótese (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de password (Registo de 
utilizador de sistema de informação) 

Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Atribuição de patrocínio Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Atribuição de permissões de acesso a 
sistemas de informação (Registo de 
utilizador de sistema de informação) 

Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Atribuição de prémio Atribuição de prémios 850.10.500 

Atribuição de prémios de desempenho 
(Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Atribuição de produtos de apoio Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Atribuição de rendas apoiadas Atribuição de rendas apoiadas 650.10.105 

Atribuição de rendimento social de 
inserção 

Concessão de rendimento social de inserção 650.10.205 

Atribuição de subsídios à exploração de 
serviços públicos 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Atribuição do prefixo de editor Registo de editores 400.10.006 

Atualização da carta de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Atualização de com 
pilação técnica de obra 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Atualização de dados de feirante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 
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Atualização de dados de registo de 
trabalhador na Caixa Geral de 
Aposentações 

Registo de trabalhadores no sistema da Caixa 
Geral de Aposentações 

400.10.010 

Atualização de dados de registo de 
trabalhador na Segurança Social 

Registo de trabalhadores no sistema da Segurança 
Social 

400.10.011 

Atualização de dados de vendedor 
ambulante 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Atualização de inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Atualização do inventário de bens imóveis Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Auditoria ao desempenho organizacional 
(Serviços públicos) 

Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Auditoria ao funcionamento de serviços 
públicos 

Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Auditoria aos sistemas de gestão (Serviços 
públicos) 

Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Auditoria financeira (Serviços públicos) Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Auditoria técnica (Serviços públicos) Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Autenticação de cópias Autenticação de cópias 450.30.001 

Autenticação de documentos Autenticação de cópias 450.30.001 

Auto de abate Abate de bens móveis 300.10.300 

Auto de demolição Demolição de bens imóveis 300.10.301 

Auto de eliminação Eliminação de documentos e informação 300.10.302 

Auto de entrega (Afetação interna de bens 
móveis culturais) 

Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Auto de entrega (Afetação interna de bens 
móveis duradouros) 

Afetação interna de bens móveis duradouros 300.50.004 

Auto de entrega (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Auto de entrega de documentos de 
arquivo 

Depósito de bens 300.10.600 

Auto de fiscalização (Fiscalização de 
operações urbanísticas) 

Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Auto de notícia (Fiscalização de operações 
urbanísticas) 

Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Auto de notícia (Inquérito-crime) Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Autoavaliação (Avaliação individual de 
desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Autocarro turístico, licenciamento de Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Automobilismo (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Automóvel, Documento Único Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Autorização de alargamento de horário de 
funcionamento 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Autorização de alojamento local Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Autorização de alojamento temporário Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimento 
comercial 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Autorização de alteração de carreira 
interurbana 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 
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Autorização de alteração de carreira 
urbana 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de alteração de local de 
paragem de carreiras interurbanas 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de alteração de local paragem 
de carreiras urbanas 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de carreira interurbana Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de carreira urbana Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de carreiras de transportes 
urbanos e interurbanos 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de circulação de veículos de 
grande dimensão 

Autorização de circulação de veículos de grande 
dimensão ou veículos especiais 

450.10.003 

Autorização de circulação de veículos 
especiais 

Autorização de circulação de veículos de grande 
dimensão ou veículos especiais 

450.10.003 

Autorização de criação de nova carreira 
interurbana 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de criação de nova carreira 
urbana 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Autorização de estacionamento na via 
pública 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Autorização de horário de funcionamento 
de estabelecimento comercial 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Autorização de instalação de câmaras fixas Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização de instalação de câmaras 
portáteis 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização de intervenção em imóvel 
classificado 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Autorização de pagamento Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Autorização de redução do horário de 
funcionamento de estabelecimento 
comercial 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Autorização de sistemas de vigilância por 
câmaras de vídeo 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização de trabalho extraordinário Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Autorização de trabalhos arqueológicos Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização de transferência de 
localização de farmácias 

Autorização de transferência de localização de 
farmácias 

450.10.218 

Autorização e registo de atividades de 
feirante e de vendedor ambulante 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Autorização e registo de estabelecimentos 
de alojamento local 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização e registo de quartos 
particulares 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Autorização e registo de turismo de 
habitação 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Autorização e registo de turismo em 
espaço rural 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 
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Autorização e registo de videovigilância Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização para a instalação de 
estabelecimento industrial 

Autorização para a instalação de 
estabelecimentos industriais 

450.10.208 

Autorização para acumulação de funções Autorização para o exercício de funções públicas 
em acumulação 

250.20.602 

Autorização para captação e gravação de 
imagem e som 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Autorização para comércio e 
armazenamento de produtos alimentares 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Autorização para deslocação de animais Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Autorização para estabelecimento de 
armazenagem de bens alimentares 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Autorização para estabelecimento de 
comércio de bens alimentares 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Autorização para estabelecimento de 
restauração ou de bebidas 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Autorização para estudo arqueológico Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização para exploração pecuária Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

450.10.009 

Autorização para instalação de atividades 
pecuárias 

Autorização para instalação de atividades 
pecuárias 

450.10.207 

Autorização para instalação de 
infraestruturas de radiocomunicação 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Autorização para instalação e 
funcionamento de feira grossista 

Autorização para realização de feiras 450.10.010 

Autorização para intervenção 
arqueológica 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização para intervenção 
arqueológica de emergência 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização para intervenção 
arqueológica preventiva 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização para investigação 
arqueológica 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Autorização para ligação à rede de 
efluentes industriais 

Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais 

450.10.210 

Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

450.10.009 

Autorização para o exercício de funções 
públicas em acumulação 

Autorização para o exercício de funções públicas 
em acumulação 

250.20.602 

Autorização para realização de feiras Autorização para realização de feiras 450.10.010 

Autorização para transporte de animais de 
circo 

Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Avaliação curricular (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Avaliação de atividades Avaliação de atividades 150.20.300 

Avaliação de bem móvel cultural Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Avaliação de bens imóveis Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Avaliação de bens móveis Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Avaliação de competências (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 
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Avaliação de competências 
(Reconhecimento, creditação e validação 
de competências e qualificações) 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Avaliação de desempenho (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Avaliação de desempenho prévia à 
homologação, reclamação da (Avaliação 
individual de desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Avaliação de desempenho, alteração de 
posicionamento remuneratório por 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Avaliação de desempenho, dispensa 
especial de serviço por 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Avaliação de desempenho, distinção por Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Avaliação de desempenho, harmonização 
e validação da 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Avaliação de fornecedor Certificação da qualidade dos serviços 450.10.600 

Avaliação de imóvel Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Avaliação de imóvel cultural Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Avaliação de informação arquivística Avaliação de informação arquivística 300.30.602 

Avaliação de mobiliário Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Avaliação de peça de arte Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Avaliação de projeto de cooperação e 
ajuda pública ao desenvolvimento 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Avaliação de projeto de cooperação 
internacional 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Avaliação de sistemas Avaliação de sistemas 150.20.302 

Avaliação do desempenho das 
organizações 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Avaliação individual do desempenho Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Avaliação pecuniária de documentos Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Avaliação psicológica (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Avaliação urbana, recurso de autoridade 
administrativa de (Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Averiguação (Ação disciplinar) Realização de averiguação 500.20.001 

Averiguação de ocupação irregular Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Aviso (Policiamento de espaços públicos e 
abertos ao público) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Aviso amarelo Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Aviso de comício (Direito de reunião em 
locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Aviso de corte de fornecimento (Serviços 
públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Aviso de desfile (Direito de reunião em 
locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 
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Aviso de greve Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Aviso de greve Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Aviso de interrupção de fornecimento 
(Serviços públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Aviso de manifestação (Direito de reunião 
em locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Aviso de reparação (Serviços públicos 
essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Aviso de reunião em local público (Direito 
de reunião em locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Aviso de substituição de equipamento 
(Serviços públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Aviso laranja Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Aviso verde Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Aviso vermelho Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Backup (Conservação e proteção da 
informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Bailado (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Baile (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Baixa médica, concessão de prestação 
social por 

Concessão de subsídios de doença 650.10.010 

Balança (Controlo metrológico) Controlo metrológico 500.10.401 

Balanço social Caracterização de recursos humanos 150.20.403 

Balneário público (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Base de dados (Configuração de soluções 
aplicacionais) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Base de dados (Desenvolvimento 
experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Bebidas, autorização para 
estabelecimento de restauração ou de 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Bem móvel cultural, avaliação de Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Beneficiação (Empreitada de obras 
públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Beneficiário ADSE (Processamento de 
despesas de saúde ao beneficiário) 

Comparticipação de despesas de saúde ao benefic
iário 

350.10.506 

Bens apreendidos (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Bens classificados de interesse municipal, 
registo de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bens classificados de interesse nacional, 
registo de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bens classificados de interesse público, 
registo de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bens culturais de particulares, inventário 
nacional de 

Inventariação de património cultural 450.20.503 

Bens culturais públicos, inventário 
nacional de 

Inventariação de património cultural 450.20.503 

Bens de consumo, inventário de Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Bens de economato, registo de Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 
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Bens imateriais, registo patrimonial de 
classificação de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bens imóveis, cadastro de Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Bens imóveis, registo patrimonial de 
classificação de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bens inventariados de interesse municipal, 
registo de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Bens inventariados de interesse nacional, 
registo de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Bens inventariados de interesse público, 
registo de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Bens móveis (Pedido de utilização 
temporária) 

Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Bens móveis duradouros, registo de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Bens móveis, avaliação de Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Bens móveis, registo patrimonial de 
classificação de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Bibliográfico, atualização do inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Bibliográfico, inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Biológico (Aviso) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Blog (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Bocas de lobo (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Boleamento de faixa (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via 
pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Boletim (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Boletins de voto inutilizado, contagem de 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Boletins de voto inutilizado, devolução de 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Boletins de voto, contagem de (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Boletins de voto, disponibilização de 
(Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Boletins de votos, acompanhamento de 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Bolsa de estudo (Pedido de estatuto de 
bolseiro ou da situação de equiparação a 
bolseiro) 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Bolsa de estudo por carência (Concessão 
de auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Bolsa de estudo, concessão de Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Bolsa de excelência (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Bolsa de material de estudo (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 
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Bolsa de mérito (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Bolsa de profissionalização (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Bolsa de voluntários (Seleção de cidadãos 
para trabalho voluntário) 

Seleção de cidadãos para trabalho voluntário 250.10.301 

Bolsa para formação (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Bolseiro de investigação (Pedido de 
estatuto de bolseiro ou da situação de 
equiparação a bolseiro) 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Bolseiro, equiparação a (Pedido de 
estatuto de bolseiro ou da situação de 
equiparação a bolseiro) 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Bombeiro (Seleção de cidadãos para 
trabalho voluntário) 

Seleção de cidadãos para trabalho voluntário 250.10.301 

Bonificação por beneficência, concessão 
de (Abono de família) 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Brinde (Imagem e identidade gráficas) Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 

Brochura (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Busca (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Cabimento, declaração de (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Caça, licença de Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Caça, licença especial de Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Caça, licenciamento de atividades de Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Caça, zona de (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Caçador, registo de Emissão e registo de cartas de caçador 450.10.011 

CADA - Comissão Acesso aos Documentos 
Administrativos, parecer da 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.001 

Cadastro de bens imóveis Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Cadastro de trabalhador Registo biográfico do trabalhador 250.20.001 

Cadáver (Exumação) Exumação de cadáveres e ossadas 710.20.300 

Cadáver (Transladação) Transladação de cadáveres e ossadas 710.20.601 

Cadáveres de animais, recolha de Recolha de cadáveres de animais 710.10.302 

Cadeira de rodas, atribuição de (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Caderneta matricial Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Caderneta predial Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Caderno de recenseamento eleitoral, 
disponibilização de (Apoio técnico e 
logístico ao processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Cadernos eleitorais, descarga nos 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 
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Caducidade (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Cães e gatos, captura de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Cães e gatos, entrega de Captura e entrega de animais 710.10.300 

CAF - Common Assessment Framework 
(Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Caixa Geral de Aposentações, registo de 
trabalhador 

Registo de trabalhadores no sistema da Caixa 
Geral de Aposentações 

400.10.010 

Caixa Geral de Aposentações, reinscrição 
de trabalhador na 

Registo de trabalhadores no sistema da Caixa 
Geral de Aposentações 

400.10.010 

Cama articulada, atribuição de (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Câmara fixa, autorização de instalação de Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Câmara Municipal, reunião de Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Câmara portátil, autorização de instalação 
de 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Caminhada (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Campanha ambiental (Iniciativas de 
prevenção e sensibilização) 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Campanha de prevenção (Iniciativas de 
sensibilização) 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Campanha de promoção da saúde, ato 
clínico em 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Campanha de promoção da saúde, ato de 
enfermagem em 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Campanha de promoção da saúde, 
medição de níveis em 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Campanha de saúde (Iniciativas de partilha 
e debate crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Campanha de segurança (Iniciativas de 
prevenção e sensibilização) 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Campanha de sensibilização (Iniciativas de 
prevenção) 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Campanha de solidariedade (Iniciativas de 
prevenção e sensibilização) 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Campeonato (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Campo de férias (Atividades desportivas 
ou recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Campo eletromagnético (Autorização para 
infraestruturas de radiocomunicação) 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Canadiana, atribuição de (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Candidato a cargo público em campanha 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Candidatos, lista de (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 
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Candidatura a apoio (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a eleição (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Candidatura a eleição autárquica 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Candidatura a eleição legislativa 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Candidatura a eleição presidencial 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Candidatura a financiamento 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a financiamento comunitário 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a incentivo financeiro 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a procedimento concursal 
comum 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Candidatura a programa financiado 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a programa operacional 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a projeto a financiar 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a projeto financiado 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a projeto financiado, 
aprovação de (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Candidatura a reserva de recrutamento Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Candidatura espontânea Candidatura espontânea a trabalho 250.10.001 

Candidatura espontânea a trabalho Candidatura espontânea a trabalho 250.10.001 

Candidatura, apresentação de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Candidatura, aprovação de (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Canídeo, registo de Registo de animais de companhia 400.10.400 
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Canídeo, vacinação de Vacinação de animais 700.20.700 

Canídeos e gatídeos, captura de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Canídeos e gatídeos, entrega de Captura e entrega de animais 710.10.300 

Canídeos e gatídeos, licenciamento de Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Cantina social (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Cão de caça (Licenciamento de canídeos e 
gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Cão de companhia (Licenciamento de 
canídeos e gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Cão-guia (Licenciamento de canídeos e 
gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Capital social, aquisição e alienação de Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Capitalização de fundos Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Captação de água para atividade 
industrial, licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Captação de água para consumo humano, 
licenciamento de 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Captação de água para piscina, 
licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Captação de água para rega de campo de 
golfe, licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Captação de água para rega de espaço 
público, licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Captação de água para rega de jardim, 
licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Captação de águas subterrâneas 
(Exploração de recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Captação de águas superficiais (Exploração 
de recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Captura de animal Captura e entrega de animais 710.10.300 

Captura de cães e gatos Captura e entrega de animais 710.10.300 

Captura de canídeos e gatídeos Captura e entrega de animais 710.10.300 

Captura e entrega de animais Captura e entrega de animais 710.10.300 

Caracterização de entidades Caracterização de entidades 150.20.402 

Caracterização de recursos humanos Caracterização de recursos humanos 150.20.403 

Carga e descarga (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Cargo de direção intermédia e superior 
(Provimento por escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Cargo de direção intermédia e superior, 
nomeação para 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Cargo de direção intermédia, 
recrutamento 

Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Cargo direção superior, recrutamento Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Cargo dirigente (Provimento por escolha) Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Cargo dirigente não inseridos em carreiras 
(Provimento por escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 
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Cargo dirigente, recrutamento Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Cargo político (Provimento por escolha) Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Cargo público, concurso de recrutamento 
para 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Cargo, recondução em (Nomeação para 
cargo de direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Carregador (Processamento de requisição 
de serviços de suporte) 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Carreira interurbana, autorização de Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Carreira interurbana, autorização de 
alteração de 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Carreira urbana, autorização da alteração 
de 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Carreira urbana, autorização de Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Carrossel (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Carta de condução, atualização de Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Carta de condução, emissão de Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Carta de condução, troca de Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Carta de missão, elaboração de Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Cartão de arrumador de automóveis Licenciamento de arrumadores de automóveis 450.10.401 

Cartão de contribuinte Registo de contribuintes 400.10.002 

Cartão de estacionamento de comerciante 
(Autorização de estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Cartão de estacionamento de residente 
(Autorização de estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Cartão de feirante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Cartão de identificação de serviço ou 
entidade - livre-trânsito, emissão de 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Cartão de identificação de serviço ou 
entidade, emissão de 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Cartão de ponto, emissão de Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Cartão de vendedor ambulante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Cartão Europeu de Seguro de Doença, 
emissão de 

Registo de emissão de Cartão Europeu de Seguro 
de Doença 

400.10.005 

Cartão Europeu de Seguro de Doença, 
registo de 

Registo de emissão de Cartão Europeu de Seguro 
de Doença 

400.10.005 

Cartão para parqueamento de viatura, 
emissão de 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Cartas de caçador, emissão e registo de Emissão e registo de cartas de caçador 450.10.011 

Cartaz (Publicitação de iniciativas e 
atividades) 

Publicitação de iniciativas e atividades 900.10.504 

Cartografia Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Cartografia digital Produção de informação georreferenciada 800.10.001 
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Casa abrigo (Acolhimento de emergência) Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Casa abrigo (Sinalização e 
encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Catástrofe (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Catástrofe natural (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Caução Processamento de cauções 350.10.505 

Caudal, medição do (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Caudalímetro (Monitorização do estado 
de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Cedência de bens móveis culturais Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Cedência de direitos conexos Cedência de direitos de propriedade intelectual 300.50.204 

Cedência de direitos de autor Cedência de direitos de propriedade intelectual 300.50.204 

Cedência de direitos de propriedade 
intelectual 

Cedência de direitos de propriedade intelectual 300.50.204 

Cedência de espaços a entidades sem fins 
lucrativos (Utilização de imóvel) 

Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Cedência de imagens (Empréstimo de 
bens móveis culturais) 

Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Cedência de interesse público (Mobilidade 
geral) 

Afetação transitória a postos de trabalho 
(mobilidade geral) 

250.20.600 

Cedência de propriedade industrial Cedência de direitos de propriedade intelectual 300.50.204 

Cedência de propriedade intelectual Cedência de direitos de propriedade intelectual 300.50.204 

Cedência de utilização de imóvel 
(Utilização de imóvel) 

Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Celebração de contrato Celebração de contratos e escrituras 400.30.001 

Celebração de contratos e escrituras Celebração de contratos e escrituras 400.30.001 

Celebração de escritura Celebração de contratos e escrituras 400.30.001 

Cemitério (Concessão de serviços e do uso 
ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Centro comunitário (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Centro comunitário, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de acolhimento temporário, 
licença para 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de alojamento temporário 
(Proteção e socorro) 

Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Centro de atividades de tempos livres 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Centro de atividades de tempos livres, 
comparticipação para pagamento de 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 
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Centro de atividades de tempos livres, 
licença para 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de atividades ocupacionais (Pedido 
de acesso a equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Centro de atividades ocupacionais, licença 
para 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de convívio (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Centro de dia (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Centro de dia, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de férias (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Centro de férias e lazer, comparticipação 
para (Atribuição de para rede, serviços e 
equipamentos) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Centro de férias e lazer, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centro de noite, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Centros de consumo, arbitragem em Ação em arbitragem 600.20.600 

Cerimónia comemorativa Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Cerimónia de entrega de prémios (Entrega 
de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Cerimónia fúnebre Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Cerimónia protocolar (Organização de 
visitas de estado ou equiparadas) 

Organização de visitas de estado ou equiparadas 200.20.500 

Certidão de auto de vistoria Emissão de certidões 450.30.003 

Certidão de data de construção Emissão de certidões 450.30.003 

Certidão de documentos Emissão de certidões 450.30.003 

Certidão de licença Emissão de certidões 450.30.003 

Certidão documental Emissão de certidões 450.30.003 

Certidão matricial Registo de prédios na matriz predial 450.30.003 

Certificação da qualidade dos serviços Certificação da qualidade dos serviços 450.10.600 

Certificação de entidades formadoras Certificação de entidades formadoras 450.10.404 

Certificação de formação Certificação de entidades formadoras 450.10.404 

Certificação de habilitações académicas Certificação de habilitações ou qualificações 450.10.600 

Certificação de habilitações literárias Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificação de habilitações ou 
qualificações 

Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificação de habilitações profissionais Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificação de qualidade Certificação da qualidade dos serviços 450.10.801 

Certificação do estado de conservação de 
imóvel 

Certificação do estado de conservação de imóveis 450.30.501 
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Certificado de formação Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificado de habilitações Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificado de habilitações académicas Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificado de habilitações literárias Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Certificado de matrícula Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Certificados de assinatura digital 
(Conservação e proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Cessação da designação (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Cessação da relação jurídica de emprego 
público 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Cessação de acordo coletivo (Negociação 
de convenção coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Cessação de contrato (Cessação da relação 
jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Cessação do cargo (Cessação da relação 
jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Cessão a título definitivo (Aquisição e 
alienação de bem imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Cessão a título definitivo (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Cessão a título provisório (Aquisição e 
alienação de bem imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Cessão definitiva de direitos de autor Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Chapa 50 (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Chave da cidade (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Chefe de Divisão (Provimento por escolha) Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Chefe de Divisão, recrutamento de Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Chefe de gabinete (Provimento por 
escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Cheque sem cobertura (Ação judicial) Execução de títulos executivos 600.40.501 

Ciclo de cinema (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Ciclo de música (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Cidadão da União Europeia, registo de Registo de cidadãos da União Europeia 400.10.004 

Cidadão honorário (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Ciência (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Cimeira (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Cinema (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Circo (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Circo ambulante (Licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 
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Circo, autorização para transporte de 
animais de 

Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Circuito e transporte turístico, 
licenciamento de exploração de 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Circuito turístico em carroça, 
licenciamento de 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Circuito turístico em carruagem, 
licenciamento de 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Circuito turístico em charrete, 
licenciamento 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Circuitos turísticos em segway, 
licenciamento de 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Circulação de veículos de grande 
dimensão, autorização de 

Autorização de circulação de veículos de grande 
dimensão ou veículos especiais 

450.10.003 

Circulação de veículos especiais, 
autorização de 

Autorização de circulação de veículos de grande 
dimensão ou veículos especiais 

450.10.003 

Circular interpretativa (Produção e 
comunicação de instruções para aplicação 
de diploma jurídico-normativo) 

Produção e comunicação de instruções para 
aplicação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.200 

Cirurgia em animal Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Classificação de bens culturais, registo 
patrimonial de 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Classificação de bens de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
arquitetónico municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
artístico municipal  

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
cultural municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
etnográfico municipal  

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
histórico municipal  

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios de interesse 
industrial municipal  

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de bens e sítios interesse 
paleontológico municipal  

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de conjuntos de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de edifícios de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de empreendimentos 
turísticos 

Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.601 

Classificação de empreendimentos 
turísticos 

Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.802 

Classificação de património de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de segurança 
(Comunicabilidade de documentos e 
informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Classificação de sítios de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Classificação de temas de jogos para 
máquinas de diversão 

Classificação de temas de jogos para máquinas de 
diversão 

450.10.602 
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Classificação turística Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.601 

Classificação da despesa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Classificação de imóveis de interesse 
municipal 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Clipping Recolha e tratamento de dados de imprensa 900.20.402 

Cloragem da água (Manutenção de 
parâmetros ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

300.40.506 

CNPD - Comissão Nacional de Proteção de 
Dados, parecer da 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.001 

Cobrança de receitas e pagamento de 
despesas 

Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Código da Estrada, fiscalização do Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Coima Aplicação de contraordenações 500.30.001 

Colchão ortopédico, atribuição de 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Coletor, descarga em (Fiscalização) Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Colocação (Mobilidade especial) Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Colocação (Mobilidade geral) Afetação transitória a postos de trabalho 
(mobilidade geral) 

250.20.600 

Colocação de mobiliário urbano Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Colocação de trabalhadores em situação 
de disponibilidade (mobilidade especial) 

Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Comboio turístico, licenciamento de Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Comemoração de aniversário (Cerimónias 
comemorativas) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Comercial, ação judicial em matéria 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Comércio de bens alimentares, 
autorização para estabelecimento de 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Comício (Direito de reunião em locais 
públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Comissão coordenadora (Prevenção e 
resolução de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Comissão de segurança, higiene e saúde 
no trabalho (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Comissão de serviço, renovação da 
(Nomeação para cargo de direção, 
coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Comissão de trabalhadores (Prevenção e 
resolução de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Comissão eventual, reunião de Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Comissão Nacional de Eleições 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Comissão Paritária, ata de Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

250.20.802 

Comissão Paritária, convocatória de Apreciação das propostas de avaliação de 250.20.802 
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reunião desempenho 

Comissão Paritária, eleição de 
representantes de trabalhadores em 

Eleição para cargos públicos em órgãos sociais e 
estruturas internas 

250.10.200 

Comissão paritária, negociação coletiva 
por 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Comissão permanente, reunião de Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Comitiva institucional internacional 
(Visitas institucionais) 

Organização de visitas institucionais 900.20.602 

Comitiva institucional nacional (Visitas 
institucionais) 

Organização de visitas institucionais 900.20.602 

Comodato (Utilização de bens móveis por 
entidades externas) 

Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

300.50.203 

Comodato (Utilização de imóvel) Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por apoio à gestão 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por apoio à gestão 

650.10.500 

Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado 
por portaria 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por portaria 

650.10.400 

Comparticipação a instituições de 
solidariedade social regulado por utente 
por programa 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por programa 

650.10.401 

Comparticipação de despesa de saúde Comparticipação de despesas de saúde ao             
beneficiário 

350.10.506 

Comparticipação de despesa de saúde 
(Farmácia) 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Comparticipação de despesa de saúde 
(Prestador de saúde) convencionado 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Comparticipação de despesas de saúde ao 
beneficiário 

Comparticipação de despesas de saúde ao benefic
iário 

350.10.506 

Comparticipação em obras de 
beneficiação (Concessão de subsídios de 
precaridade económica) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Comparticipação em obras de reparação 
(Concessão de subsídios de precaridade 
económica) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Comparticipação para acesso a ama Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para acesso a ama, 
atribuição de (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para acesso a centro de 
férias e lazer (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para acesso a centros de 
atividades de tempos livres (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para acesso a 
equipamentos residenciais 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 
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Comparticipação para acesso a infantário Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para acesso a lar Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para apoio a doente 
psiquiátrico (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para apoio a idoso 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para pagamento de 
creche (Concessão de comparticipações 
para redes de serviços e equipamentos 
sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação para pagamento de 
estabelecimento de educação pré-escolar 
(Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Comparticipação para pagamento de 
estabelecimento de educação pré-escolar 
(Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Comparticipação para pagamento devidos 
a menores, concessão de 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

650.10.200 

Comparticipação para redes de serviços e 
equipamentos sociais, concessão de 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Comparticipação por utente 
(Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado 
por portaria) 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por portaria 

650.10.400 

Comparticipação por utente 
(Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado 
por programa) 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por programa 

650.10.401 

Comparticipação da ADSE 
(Comparticipação de despesas de saúde 
ao beneficiário) 

Comparticipação de despesas de saúde ao benefic
iário 

350.10.506 

Compensação (Mobilidade especial) Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Compilação técnica de obra Compilação técnica de obra 300.30.001 

Compilação técnica de obra, atualização 
de 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Complemento de candidatura 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Complemento do despacho de abertura 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Complemento por dependência, 
concessão de 

Concessão de complementos por dependência 650.10.302 

Complemento solidário para idosos, 
concessão de 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

Complemento solidário para idosos, 
revisão da concessão de 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 
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Compromisso (Concertação social) Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

150.10.501 

Comprovativo de experiencia profissional Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Comunicação de decisões dos tribunais a 
que a lei confira força obrigatória geral 

Comunicação de decisões dos tribunais a que a lei 
confira força obrigatória geral 

100.10.003 

Comunicação prévia de edificação Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Comunicação prévia de loteamento Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Comunicado à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Comunicado de imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Comunidade, ação policial em parceria 
com a 

Ação policial em parceria com a comunidade 550.10.003 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Conceção e revisão dos métodos de 
avaliação de aprendizagens 

Conceção e revisão dos métodos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.001 

Concertação social Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

150.10.501 

Concertação social, negociação e 
celebração de acordos de 

Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

150.10.501 

Concerto (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Concerto (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Concessão de abonos de família para 
crianças e jovens 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Concessão de abonos de família pré-natais Concessão de abonos de família pré-natais 650.10.301 

Concessão de abonos para famílias com 
duas ou mais crianças 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Concessão de auxílios económicos a 
estudantes 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Concessão de bolsas de estudo Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Concessão de bonificação por 
beneficência (Abono de família) 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Concessão de comparticipação para redes 
de serviços e equipamentos sociais 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Concessão de comparticipações para 
pagamento salarial 

Concessão de comparticipações para pagamento 
salarial 

650.10.201 

Concessão de comparticipações para 
pagamentos devidos a menores 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

650.10.200 

Concessão de complemento solidário para 
idosos 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

Concessão de complemento solidário para 
idosos, revisão da 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

Concessão de complementos por 
dependência 

Concessão de complementos por dependência 650.10.302 

Concessão de despesas de funeral Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Concessão de exploração de serviço 
público (Parceria público-privada) 

Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Concessão de majoração de abonos para 
famílias com duas ou mais crianças 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 
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Concessão de majoração de abonos para 
famílias monoparentais 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Concessão de obra pública (Parceria 
público-privada) 

Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Concessão de obras públicas Concessão de obras públicas 300.20.200 

Concessão de pensão por incapacidade Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Concessão de pensão por incapacidade 
permanente 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Concessão de pensão por invalidez 
absoluta 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Concessão de pensão por invalidez relativa Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Concessão de pensão social de invalidez Concessão de pensão social de invalidez 650.10.203 

Concessão de pensão social de velhice Concessão de pensão social de velhice 650.10.204 

Concessão de pensões de invalidez Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Concessão de pensões de orfandade Concessão de pensões de orfandade 650.10.303 

Concessão de pensões de sobrevivência Concessão de pensões de sobrevivência 650.10.002 

Concessão de pensões de velhice Concessão de pensões de velhice 650.10.003 

Concessão de pensões de viuvez Concessão de pensões de viuvez 650.10.304 

Concessão de prestação social por baixa 
médica 

Concessão de subsídios de doença 650.10.010 

Concessão de prestações compensatórias 
de subsídios de férias e de natal por 
motivo de doença e por motivo de 
parentalidade 

Concessão de prestações compensatórias de 
subsídios de férias e de natal por motivo de 
doença e por motivo de parentalidade 

650.10.005 

Concessão de prestações em espécie Concessão de prestações em espécie 650.10.102 

Concessão de prestações por 
parentalidade 

Concessão de prestações por parentalidade 650.10.004 

Concessão de rendimento social de 
inserção 

Concessão de rendimento social de inserção 650.10.205 

Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Concessão de subsídio de desemprego 
parcial 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Concessão de subsídio parcial por 
cessação de atividade profissional 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Concessão de subsídio parental Concessão de prestações por parentalidade 650.10.004 

Concessão de subsídio por cessação de 
atividade profissional 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Concessão de subsídios de desemprego Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Concessão de subsídios de doença Concessão de subsídios de doença 650.10.010 

Concessão de subsídios de funeral Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Concessão de subsídios de produtos de 
apoio 

Concessão de subsídios de produtos de apoio 650.10.104 

Concessão de subsídios de risco clínico 
durante a gravidez 

Concessão de subsídios de risco clínico durante a 
gravidez 

650.10.012 

Concessão de subsídios para assistência a 
filho com deficiência ou doença crónica 

Concessão de subsídios para assistência a filho 
com deficiência ou doença crónica 

650.10.008 
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Concessão de subsídios para assistência a 
filho ou a neto 

Concessão de subsídios para assistência a filho ou 
a neto 

650.10.007 

Concessão de subsídios por adoção Concessão de subsídios por adoção 650.10.006 

Concessão de subsídios por assistência a 
terceira pessoa 

Concessão de subsídios por assistência a terceira 
pessoa 

650.10.305 

Concessão de subsídios por frequência de 
estabelecimento de educação especial 

Concessão de subsídios por frequência de 
estabelecimento de educação especial 

650.10.307 

Concessão de subsídios por interrupção de 
gravidez 

Concessão de subsídios por interrupção de 
gravidez 

650.10.011 

Concessão de subsídios por morte Concessão de subsídios por morte 650.10.308 

Concessão de subsídios por riscos 
específicos 

Concessão de subsídios por riscos específicos 650.10.013 

Concessão de subsídios sociais de adoção Concessão de subsídios sociais adoção 650.10.206 

Concessão de subsídios sociais de 
desemprego 

Concessão de subsídios sociais de desemprego 650.10.207 

Concessão de subsídios sociais por 
interrupção da gravidez 

Concessão de subsídios sociais por interrupção da 
gravidez 

650.10.208 

Concessão de subsídios sociais por 
parentalidade 

Concessão de subsídios sociais por parentalidade 650.10.209 

Concessão de subsídios sociais por risco 
clínico durante a gravidez 

Concessão de subsídios sociais por risco clínico 
durante a gravidez 

650.10.210 

Concessão de subsídios sociais por riscos 
específicos 

Concessão de subsídios sociais por riscos 
específicos 

650.10.211 

Concessão de subsídios vitalícios Concessão de subsídios vitalícios 650.10.309 

Concessão rodoviária Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Conclusão sem sucesso do período 
experimental (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Concorrência, ação judicial em matéria de 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Concurso (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Concurso ao abrigo de acordo-quadro 
(Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Concurso de acesso ao ensino especial Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Concurso de recrutamento para cargo 
público 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Concurso de recrutamento para funções 
públicas 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Concurso institucional (Seleção para 
ingresso no ensino ou formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Concurso limitado por prévia qualificação 
(Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Concurso nacional de acesso ao ensino 
superior 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Concurso público (Aquisição ou alienação 
de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Condicionamento por obra de subsolo 
(Policiamento) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Condicionamento temporário 
(Policiamento) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 346 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Condução de carruagens puxadas por 
solípedes, licença de 

Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Condução de carruagens, licença de Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Condução de charretes, licença de Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Condução, registo de Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Conduta (Monitorização do estado de 
conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Conferência (Iniciativas de partilha e 
debate crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Conferência de imprensa Promoção ou participação em conferências de 
imprensa e entrevistas 

900.20.401 

Conferência de conta Reconciliação bancária 350.30.005 

Configuração de redes e sistemas Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Configuração de soluções aplicacionais 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Conflito de trabalho, resolução de (Ação 
em sistema de mediação laboral) 

Ação em sistema de mediação laboral 600.20.301 

Congresso (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Congresso (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Conselheiro local para a igualdade Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Conselho de Administração, reunião de Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Conselho de Coordenação da Avaliação, 
ata do (Harmonização e validação das 
avaliações de desempenho) 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Conselho de Coordenação da Avaliação, 
reunião do (Harmonização e validação das 
avaliações de desempenho) 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Conselho Económico e Social Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Conselho Executivo, reunião de Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Conselho Local de Educação Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Conselho Municipal de Juventude Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Conselho Municipal de Segurança Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Conservação (Empreitada de obras 
públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Conservação (Proteção de bens culturais) Conservação e proteção de bens culturais 300.40.500 

Conservação de edifícios, fiscalização de Fiscalização de conservação de edifícios 500.10.408 

Conservação de espécies agrícolas Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Conservação de jazigo (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Conservação e proteção de bens culturais Conservação e proteção de bens culturais 300.40.500 

Conservação e proteção de informação Conservação e proteção de informação 300.40.501 
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Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Consolidação de margem, licenciamento 
de trabalhos de 

Licenciamento de trabalhos de consolidação e 
proteção de margens de recursos hídricos 

450.10.224 

Consolidação ou impermeabilização de 
fundações (Licenciamento ou autorização 
de obras no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Constitucional, ação judicial em matéria Ação em matéria constitucional 600.30.300 

Constitucionalidade, fiscalização da Ação em matéria constitucional 600.30.300 

Constituição de assembleias de 
apuramento geral 

Constituição de assembleias de apuramento geral 950.10.601 

Constituição de assembleias de voto Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Constituição de grupos ou turmas Distribuição das atividades de ensino ou formação 750.20.301 

Constituição de mesa de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Constituição do direito de superfície sobre 
bens imóveis 

Constituição do direito de superfície sobre bens 
imóveis 

300.50.200 

Constituição e acompanhamento de 
parcerias público-privadas 

Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Constituição de fundo de maneio Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Constituição e liquidação 
de fundo de maneio 

Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Construção (Empreitada de obras 
públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Construção de iniciativa pública Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Construção de jazigo (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Construção de passeios (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via 
pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Construção nova (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Consulta de documentos Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Consulta de informação Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Consulta de Medicina Geral e Familiar Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Consulta de Medicina no trabalho Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Consulta de prova realizada (Resultados 
de avaliação em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Consulta de vigilância Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Consulta do viajante Imunização 700.20.001 

Consulta em serviços sociais Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Consulta médica Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Consulta médica, marcação de Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Consulta sem presença do utente Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 
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Consultoria económica, estudo de 
(Estudos científicos e técnicos de apoio a 
políticas públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Consultoria jurídica, estudo de (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Consultoria técnica, estudo de (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Consumíveis (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Consumíveis de impressão usados 
(Recolha de resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Consumíveis, inventário de stocks de Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Consumível, processamento de pedidos de 
material 

Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Consumo de álcool (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Consumo de drogas (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Consumo de estupefacientes (Fiscalização 
de trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Consumo de narcóticos (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Consumpção aeróbia (Inumação e 
cremação de cadáveres e ossadas) 

Inumação e cremação de cadáveres e ossadas 710.20.001 

Conta de gerência Prestação de contas 150.20.404 

Contacto de fornecedores  (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Contador de água (Controlo metrológico) Controlo metrológico 500.10.401 

Contador de tempo (Controlo 
metrológico) 

Controlo metrológico 500.10.401 

Contagem de boletim de voto (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Contagem de boletim de voto inutilizado 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Contagem de votos antecipados (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Contencioso eleitoral (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Contencioso judicial (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Contencioso judicial (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 

Contencioso judicial (Matéria comunitária) Ação em matéria comunitária 600.30.200 

Contencioso pré-eleitoral (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Contração e amortização de empréstimos Contração e amortização de empréstimos 350.40.401 

Contraordenação (Processo 
administrativo) 

Aplicação de contraordenações 500.30.001 

Contratação de empreitadas de obras 
públicas 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 
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Contratação de fornecimento de serviços 
públicos essenciais 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Contrato (Aquisição ou alienação de bens 
móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Contrato coletivo de trabalho, negociação 
de 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Contrato de teletrabalho Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo 

Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Contrato de trabalho a termo resolutivo 
incerto 

Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Contrato de trabalho por tempo 
indeterminado 

Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Contrato especial (Serviços públicos 
essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Contrato precário (Serviços públicos 
essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Contrato programa (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Contrato programa, assinatura de 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Contrato temporário (Serviços públicos 
essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Contrato, assinatura de (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Contrato, celebração de Celebração de contratos e escrituras 400.30.001 

Contratualização de seguros Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Contribuição para ADSE, apuramento de Liquidação de contribuições para o sistema 
de proteção da saúde 

350.10.501 

Controlo ambiental de depósito de 
documentos 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Controlo concomitante (Serviços públicos) Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Controlo da devolução de bens Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo da utilização de bens, 
equipamentos públicos e serviços 

Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo de acesso a bens Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo de assiduidade do aluno ou 
formando 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Controlo de assiduidade e pontualidade Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Controlo de atividades pecuárias Controlo de atividades pecuárias 500.10.400 

Controlo de bilheteira Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo de efetivos (Greve) Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 
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Controlo de fração autónoma devoluta Controlo de prédios devolutos 500.10.402 

Controlo de numerário (Tesouraria) Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Controlo de pombos em meio urbano Controlo de pragas 710.10.600 

Controlo de pragas Controlo de pragas 710.10.600 

Controlo de prédios devolutos Controlo de prédios devolutos 500.10.402 

Controlo de qualidade (Ensaio 
laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Controlo de qualidade de solo (Ensaio 
laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Controlo de segurança e vigilância de 
instalações e equipamentos públicos 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Controlo de utilização de bens móveis Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo de valor (Tesouraria) Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Controlo de velocidade (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Controlo do acesso a sítios da Internet Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo do empréstimo de bens Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Controlo e combate de zoonoses 
(Sequestro sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Controlo integrado de pragas Controlo de pragas 710.10.600 

Controlo metrológico Controlo metrológico 500.10.401 

Controlo orçamental Prestação de contas 150.20.404 

Controlo sistemático de numerário e 
valores 

Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Controlo sucessivo (Serviços públicos) Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Convenção internacional, ratificação de Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

100.10.002 

Convénio (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Conversão de crédito (Atribuição de 
subsídios à exploração de serviços 
públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Convocatória de reunião de Comissão 
Paritária 

Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

250.20.802 

Cooperação (Ações de ajuda humanitária 
e de emergência) 

Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

200.30.002 

Cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento, acompanhamento de 
projeto de 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento, avaliação de projeto de 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Cooperação interinstitucional, elaboração 
de instrumentos de 

Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Cooperação internacional para o 
desenvolvimento, projeto de 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 
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Cooperação técnica e financeira 
(Candidatura e acompanhamento dos 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Cooperação técnica e financeira 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Cooperação, acordo de (Acordo 
interinstitucional de âmbito internacional) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Cooperação, protocolo de (Acordo 
interinstitucional de âmbito internacional) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Coordenação e execução de ações de 
ajuda humanitária e de emergência 

Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

200.30.002 

Coordenador (Provimento por escolha) Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Cópia autenticada Autenticação de cópias 450.30.001 

Cópia de segurança (Conservação e 
proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Corrida (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Corte de arbustos em domínio hídrico, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Corte de árvores em domínio hídrico, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Corte de trânsito (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Cortes de jardim (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Cortes finais de pequenos povoamentos 
florestais, licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Costeira (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Costeiro (Alerta) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Cotação de provas (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Cotas (Participações sociais) Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Creche (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Creche, comparticipação de pagamento de 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Creche, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Credenciação de delegado de lista 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Creditação (Reconhecimento, creditação e 
validação de competências e 
qualificações) 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Cremação (Inumação e cremação de 
cadáveres e ossadas) 

Inumação e cremação de cadáveres e ossadas 710.20.001 

Criação de contactos (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Criação de domínio (Nome de domínio de 
.PT) 

Registo de nomes de domínio de .PT 400.10.607 

Criação de entidades (Criação de 
contactos institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 
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Criação de fornecedores (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Criação de imagem e de identidade 
gráficas 

Criação de imagem e de identidade gráficas 900.20.001 

Criação de infraestrutura (Licenciamento 
ou autorização de urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Criação de produtos e artigos 
promocionais 

Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 

Criação de template (Análise e melhoria 
de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Criação de utilizador de informação Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Criação de zonas demarcadas Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Criação e atualização de contactos 
institucionais 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Criança (Ação judicial) Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Criança e jovem (Acolhimento imediato) Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Criança e jovem (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Criança e jovem, concessão de abonos de 
família para 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Crianças e jovens, ação judicial em matéria 
de 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Crise humanitária (Ações de ajuda 
humanitária e de emergência) 

Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

200.30.002 

Cuidados de enfermagem Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Cultura (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Culturais, inventário de bens móveis Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Cumprimento de parâmetros 
microbiológicos (Manutenção de 
parâmetros ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

300.40.506 

Currículo (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Curriculum vitae (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Curso de formação específica 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Custódia (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Dação (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Dação (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Dados cadastrais de trabalhador Registo biográfico do trabalhador 250.20.001 

Dados estatísticos para apoio à decisão, 
recolha e tratamento de 

Recolha e tratamento de dados estatísticos para 
apoio à decisão 

150.40.500 

Dança (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Data histórica (Cerimónias comemorativas 
e entrega de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 
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Debate (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Decisão de financiamento (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Declaração à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Declaração da inconstitucionalidade com 
força obrigatória legal, acórdão de 

Comunicação de decisões dos tribunais a que a lei 
confira força obrigatória geral 

100.10.003 

Declaração de abertura de assembleia de 
voto (Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Declaração de abertura de mesa de voto 
de (Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Declaração de cabimento (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Declaração de conteúdo funcional 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Declaração de inexistência de dívida Emissão de declarações 450.30.502 

Declaração de junta médica Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Declaração de presença Emissão de declarações 450.30.502 

Declaração de qualificação de acidente de 
trabalho 

Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Declaração de qualificação de doença 
profissional 

Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Declaração de tempo de serviço 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Declaração de utilidade pública (Efeitos de 
expropriação) 

Reconhecimento de utilidade pública para efeitos 
de expropriação 

450.20.002 

Declaração de vínculo laboral 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Declaração de situação contributiva Emissão de declarações 450.30.502 

Declarações, emissão de Emissão de declarações 450.30.502 

Decreto da Assembleia da República 
(Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Decreto legislativo regional (Produção e 
comunicação de ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Decreto regulamentar (Produção e 
comunicação de atos regulamentares 
gerais) 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
gerais 

100.10.200 

Decreto-lei (Produção e comunicação de 
ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Deficiente (Admissão e desenvolvimento 
em instituições sociais residenciais ou 
estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 
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Deficiente motor (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Deficiente, apoio a (Apoio domiciliário) Apoio domiciliário 650.20.301 

Definição de avaliação (Métodos de 
avaliação de aprendizagens) 

Conceção e revisão dos métodos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.001 

Definição de metas e objetivos 
organizacionais 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Definição de políticas globais Definição de políticas globais 150.10.001 

Definição de políticas setoriais Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Definição e atribuição de meios para a 
propaganda eleitoral 

Definição e atribuição de meios para propaganda 
eleitoral 

950.10.402 

Definição e implementação de novos 
procedimentos 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Dejetos caninos, recolha e manutenção de 
depósitos de 

Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Delegação de competências (Preparação 
de regras e orientações internas) 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Delegação de competências, despacho de Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Delegado de lista, credenciação de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Delegado de lista, designação de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Delfinário, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Delimitação de zonas (Sinalização 
informativa e reguladora) 

Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Demissão (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Demolição de bens imóveis Demolição de bens imóveis 300.10.301 

Demolição de bens imóveis (Empreitada 
de obras públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Demolição de imóvel por administração 
direta 

Demolição de bens imóveis 300.10.301 

Demolição de jazigo (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Demolição parcelar (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Demolição total (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Demonstração de resultados (Prestação 
de contas) 

Prestação de contas 150.20.404 

Denominação (Arbitragem) Ação em arbitragem 600.20.600 

Denominação de origem controlada - DOC 
(Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica) 

Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Denominação de origem protegida - DOP 
(Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica) 

Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Denominação social, ação judicial sobre 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Denúncia (Inquérito-crime) Processamento de inquérito-crime 600.10.500 
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Denúncia de contrato (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Denúncia de ocupação irregular Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Denúncia não criminal (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Dependência, concessão de complemento 
por 

Concessão de complementos por dependência 650.10.302 

Dependência, revisão da concessão de 
complemento por 

Concessão de complementos por dependência 650.10.302 

Depósito de bens Depósito de bens 300.10.600 

Depósito de bens culturais Depósito de bens 300.10.600 

Depósito de documentos, controlo 
ambiental de 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Depósito de ficha técnica de habitação Registo de fichas técnicas de habitação 400.10.403 

Depósito de urnas em cemitério Depósito de urnas em cemitério 710.20.600 

Depósito Legal (Inscrição de entidades 
depositantes) 

Registo de entidades no sistema de Depósito 
Legal 

400.10.007 

Depósito Legal (Registo de publicação) Registo de publicações no sistema de Depósito 
Legal 

400.10.611 

Depósito legal, aquisição de publicações 
por 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Depósito bancário Movimentação de valores entre contas 350.30.004 

Derrame de produtos inflamáveis 
(Socorro) 

Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Desabamento (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Desafetação de imóvel ao domínio público Afetação de bens imóveis ao domínio público 300.50.001 

Desbaratização Controlo de pragas 710.10.600 

Descarga (Monitorização do saneamento 
de águas residuais) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Descarga de efluentes industriais 
(Fiscalização) 

Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Descarga em coletor (Fiscalização) Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Descarga nos cadernos eleitorais (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Descargas de suiniculturas (Fiscalização) Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Desclassificação de informação e 
documentação (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Desconto para a CGA, apuramento de Liquidação de contribuições  
para a segurança social e aposentação 

350.10.502 

Desconto para a ADSE, apuramento de Liquidação de contribuições para o sistema 
de proteção da saúde 

350.10.501 

Descontos para a Segurança Social, 
apuramento de 

Liquidação de contribuições para a 
 segurança social e aposentação 

350.10.502 

Desdobramento de assembleia de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 
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Desdobramento de seção de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Desdobrável (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Desempenho, medalha de (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Desempenho, placa de mérito de 
(Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Desempenho, prémio de (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Desemprego, concessão de subsídios 
sociais de 

Concessão de subsídios sociais de desemprego 650.10.207 

Desenho, registo de Registo de design 400.10.600 

Desenvolvimento de aplicações 
informáticas (Desenvolvimento 
experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Desenvolvimento de sistemas operativos 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Desenvolvimento local, financiamento ao 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Desenvolvimento regional, financiamento 
ao (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Desfile (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Desfile (Direito de reunião em locais 
públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Design, registo de Registo de design 400.10.600 

Designação de delegado de lista 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Designação de membro de mesa de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Designação para cargo (Provimento por 
escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Designação para cargos ou funções de 
confiança ou de interesse público 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Desinfestação Controlo de pragas 710.10.600 

Desinfestação (Higienização de instalações 
e equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Deslizamento de terras (Exercícios e 
simulacros) 

Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Deslocação a estabelecimento de ensino 
de responsável pela educação de menor 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Deslocação de animais, autorização para Autorização para deslocação de animais 450.10.008 

Desmaterialização de processos (Análise e 
melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 
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Despacho de abertura, complemento do 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Despacho de delegação de competências Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Despacho interno Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Despedimento por extinção de posto de 
trabalho (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Despedimento por facto imputável ao 
trabalhador (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Despedimento por inadaptação (Cessação 
da relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Despedimento por iniciativa do 
empregador (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Despejo administrativo (Medidas 
administrativas cautelares) 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Despejo, acompanhamento de ação de  
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Despesa de aquisição, registo de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Despesa de funeral, concessão de Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Despesa de saúde, comparticipação de Comparticipação de despesas de saúde ao benefic
iário 

350.10.506 

Despesa de saúde, comparticipação de 
(Prestador convencionado e farmácia 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Despesa de saúde, comparticipação de 
(Prestador convencionado e farmácia) 

Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Despesa de saúde, reembolso de Processamento de despesas de saúde                     
ao beneficiário 

350.10.506 

Despesa, classificação da despesa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Despesa, lançamento de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Desporto (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Desporto (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Desratização Controlo de pragas 710.10.600 

Desvio de trânsito (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Deteção de incêndio (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Deteção de incêndios, implementação de 
sistema tecnológico de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Deteção de incêndios, monitorização de 
sistema tecnológico de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Devolução de boletim de voto inutilizado 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 
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Devolução de boletim de voto não 
utilizado (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Dia do município (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Dia internacional (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Dia mundial (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Diálogo concorrencial (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Diálogo social tripartido (Concertação 
social) 

Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

150.10.501 

Diário de Tesouraria Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Diligências, apoio policial a Apoio policial a diligências 550.10.004 

Diploma académico Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Diploma escolar Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Diploma legislativo (Produção e 
comunicação de ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Diploma profissional Certificação de habilitações ou qualificações 450.30.002 

Diplomática (Transcrição) Realização de transcrições 800.10.605 

Direito de preferência (Aquisição e 
alienação de bem imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Direito de preferência (Aquisição e 
alienação de bens móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Direito de reunião em locais públicos Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Direito de superfície sobre bens imóveis Constituição do direito de superfície sobre bens 
imóveis 

300.50.200 

Direitos de autor e direitos conexos 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Direitos de autor, aquisição de Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Direitos de autor, cessão definitiva de Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Diretiva comunitária, transposição de Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Diretor de Departamento (Provimento por 
escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Diretor de Departamento, recrutamento 
de 

Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Diretor Municipal (Provimento por 
escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Diretor Municipal, recrutamento de Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Dirigente, nomeação para cargo Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Dirigente, recrutamento para cargo Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 
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Discriminação de género (Sinalização e 
encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Dispensa ao abrigo da Lei eleitoral 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Dispensa especial de serviço (Pedido de 
estatuto de bolseiro ou da situação de 
equiparação a bolseiro) 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Dispensa especial de serviço por avaliação 
de desempenho 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Dispensa para consulta pré-natal (Controlo 
de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Disponibilização de boletim de voto (Apoio 
técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Disponibilização de manual para eleições 
(Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Disponibilização de manual para 
referendo (Apoio técnico e logístico ao 
processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Disponibilização de materiais (Apoio 
técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Disponibilização de mesa de voto (Apoio 
técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Disponibilização de documentos e 
informação 

Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Dissertação científica (Investigação básica) Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Dístico de residente (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Distinção por avaliação de desempenho Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Distribuição das atividades de ensino ou 
formação 

Distribuição das atividades de ensino ou formação 750.20.301 

Distribuição de alimentação escolar 
(Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Distribuição de eletricidade (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Distribuição de mandatos por lista 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Divertimento mecanizado (Licenciamento 
de recintos itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Divertimentos na via pública, 
licenciamento 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Dividendo, arrecadação de Arrecadação de dividendos 350.40.601 
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Doação (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Doação (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

DOC - Denominação de origem controlada 
(Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica) 

Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Doca (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Documentação ou informação 
confidencial (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Documentação ou informação pública 
(Comunicabilidade de documentos e 
informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Documento Único Automóvel Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Documento único de cobrança da 
Autoridade Tributária Aduaneira 

Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Documentos de arquivo (Depósito de 
bens) 

Depósito de bens 300.10.600 

Documentos de arquivo, registo de 
(Registo de documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Documentos e informação, transferência 
de 

Depósito de bens 300.10.600 

Documentos para arquivo, remessa de Depósito de bens 300.10.600 

Documentos, avaliação pecuniária de Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Doença profissional Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Doença profissional (Liquidação de 
despesas) 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Doença profissional, declaração de 
qualificação de 

Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Doença profissional, instrução de processo 
de 

Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

250.20.401 

Doença profissional, processamento de 
despesa decorrente de 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Doença, concessão de subsídios de Concessão de subsídios de doença 650.10.010 

Domínios da Internet, ação judicial sobre 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Donativo (Captação e aplicação de apoios 
mecenáticos) 

Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

DOP - Denominação de origem protegida 
(Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica) 

Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Drenagem e tratamento de águas 
residuais e efluentes 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Droga, consumo de (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Dúvida eleitoral (Controlo de operações 
de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 
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ECCI - União das Cidades Capitais Ibero-
americanas (Participação e representação 
em organização internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

ECCI - União das Cidades Capitais Ibero-
americanas (Participação e representação 
em organização internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Economato, pedidos ao Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Economato, registo de bens de Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Ecossistema costeiro, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Ecossistema, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Ecossistema, preservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Edição (Atividades editoriais) Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Edição de livro (Atividades editoriais) Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Edição de monografia (Atividades 
editoriais) 

Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Edificação de iniciativa pública Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Edital de constituição de assembleia de 
voto (Constituição de assembleias de 
voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Edital de constituição de seção de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Edital de contagem de votos (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Edital de proclamação e publicação de 
resultado eleitoral (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Editores, registo de Registo de editores 400.10.006 

Educação (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Educação especial, concessão de subsídios 
por frequência de estabelecimento de 

Concessão de subsídios por frequência de 
estabelecimento de educação especial 

650.10.307 

Efeméride (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Efluentes (Drenagem e tratamento) Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Efluentes industriais, descarga de 
(Fiscalização) 

Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Elaboração de carta de missão Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Elaboração de informações ou 
esclarecimentos institucionais para a 
comunicação social 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Elaboração de instrumento de avaliação 
de aprendizagens 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Elaboração de instrumentos de 
cooperação interinstitucional 

Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 
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Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito municipal 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito nacional 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito regional 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito regional 

150.10.300 

Elaboração de manual de formulários Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de manual de procedimentos Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de classificação Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de contingência Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de emergência 
interna 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de gestão de riscos Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de preservação de 
documentos 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de preservação 
digital 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de prevenção de 
obsolescência de formatos 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de prevenção de 
obsolescência de suportes 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de prevenção de 
riscos de corrupção 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de plano de prevenção de 
riscos de gestão 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Elaboração de prova (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Elaboração de tabela de seleção Avaliação de informação arquivística 300.30.602 

Elaboração de teste (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Eleição (Apoio técnico e logístico ao 
processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Eleição (Apreciação e admissão de 
candidaturas a atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Eleição (Marcação de atos eleitorais e 
referendários) 

Marcação de atos eleitorais e referendários 950.10.001 

Eleição autárquica, candidatura a 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Eleição de Gestor Público Eleição para cargos públicos em órgãos sociais e 
estruturas internas 

250.10.200 

Eleição de representantes de 
trabalhadores em Comissão Paritária 

Eleição para cargos públicos em órgãos sociais e 
estruturas internas 

250.10.200 

Eleição legislativa, candidatura a 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 
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Eleição para cargos públicos em órgãos 
sociais e estruturas internas 

Eleição para cargos públicos em órgãos sociais e 
estruturas internas 

250.10.200 

Eleição presidencial, candidatura a 
(Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Eleição, disponibilização de manual para 
(Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Eleitos, tomada de posse de Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

Eletricidade, distribuição de (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Elevador (Inspeção) Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Eliminação de documentos Eliminação de documentos e informação 300.10.302 

Eliminação de documentos e informação Eliminação de documentos e informação 300.10.302 

Eliminação de ervas Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Eliminação de informação Eliminação de documentos e informação 300.10.302 

Elogio a entidade (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Elogio a organismo (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Elogio a serviço (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Embargo administrativo (Medidas 
administrativas cautelares) 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Embargo de operações urbanísticas 
(Medidas administrativas cautelares) 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Emergência (Requisição de bens de 
terceiros) 

Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

300.10.601 

Emergência médica, prestação de 
cuidados de 

Prestação de cuidados de emergência médica 700.20.300 

Emissão de aviso e declaração de alertas Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Emissão de carta de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Emissão de cartão de identificação de 
serviço ou entidade 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Emissão de cartão de identificação de 
serviço ou entidade - livre-trânsito 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Emissão de cartão de ponto Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Emissão de cartão para parqueamento de 
viatura 

Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

250.20.002 

Emissão de certidões Emissão de certidões 450.30.003 

Emissão de certificados de assinatura 
digital 

Emissão de certificados de assinatura eletrónica 
qualificada 

450.10.603 

Emissão de declarações Emissão de declarações 450.30.502 

Emissão e registo de cartas de caçador Emissão e registo de cartas de caçador 450.10.011 

Emissão e registo de títulos de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Emissões atmosféricas (Manutenção de 
parâmetros ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

300.40.506 

Emparcelamento (Licenciamento ou 
autorização de loteamento) 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 
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Emparcelamento (Loteamento) Loteamento de iniciativa pública 300.40.001 

Empreendimento turístico, classificação 
de 

Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.601 

Emprego próprio, apoio à criação de Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Emprego, apoio à criação de Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Emprego, apoio ao Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Emprego, apoio ao (Inserção profissional) Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Empreitada de obra pública Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Empresa pública (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Empresa, acordo de (Negociação de 
convenção coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Empresas locais, registo de Registo comercial 400.10.200 

Empresas, internacionalização de Apoio à internacionalização 200.30.500 

Empresas, liquidação de Liquidação de entidades 350.40.602 

Empréstimo (Contração e  
amortização de empréstimos) 

Contração e amortização de empréstimos 350.40.401 

Empréstimo (Utilização de bens móveis 
por entidades externas) 

Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

300.50.203 

Empréstimo bibliográfico a entidade 
externa 

Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Empréstimo de bens móveis culturais a 
entidade externa 

Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Empréstimo de documentos de arquivo a 
entidade externa 

Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Empréstimo de equipamento de apoio a 
pessoas portadoras de deficiência ou com 
limitações (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Empréstimo de equipamentos públicos 
(Utilização de imóvel) 

Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Empréstimo de peças museológicas a 
entidade externa 

Cedência de bens móveis culturais 300.50.202 

Empréstimo bancário Contração e amortização de empréstimos 350.40.401 

Encerramento de mesa de voto (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Encontro (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Enfermagem, ato de Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Enfermagem, marcação de ato de Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Enfermagem, tratamento de Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Ensaio de controlo de qualidade de água Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Ensaio de controlo de qualidade de areia 
da praia (Ensaio laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Ensaio de controlo de qualidade do ar 
(Ensaio laboratorial) 

Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 
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Ensaio laboratorial Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Enterramento (Inumação e cremação de 
cadáveres e ossadas) 

Inumação e cremação de cadáveres e ossadas 710.20.001 

Entidades formadoras, certificação de Certificação de entidades formadoras 450.10.404 

Entidades judiciais, acompanhamento de 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Entidades, liquidação de Liquidação de entidades 350.40.602 

Entrada especial (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Entrega de animal Captura e entrega de animais 710.10.300 

Entrega de cães e gatos Captura e entrega de animais 710.10.300 

Entrega de canídeos e gatídeos Captura e entrega de animais 710.10.300 

Entrega de certificados (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrega de condecorações (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrega de diplomas (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrega de taça (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrega de troféu (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrega de medalhas (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Entrevista (Conferências de imprensa e 
entrevistas) 

Promoção ou participação em conferências de 
imprensa e entrevistas 

900.20.401 

Entrevista de avaliação de competências 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Entrevista profissional de seleção 
(Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Enunciado de exames (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Enunciado de provas (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Enunciado de testes (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Envio de resposta a pedido de informação Processamento de pedidos de informação 900.20.604 

Equipamento (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Equipamento de apoio social, acolhimento 
de emergência em 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Equipamento eletrónico, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 
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Equipamento informático (Manutenção e 
reparação de bens móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Equipamento informático, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Equipamento para alimentação 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Equipamento para comunicação 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Equipamento para higiene (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Equipamento para vestuário (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Equipamento residencial, comparticipação 
para acesso a 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Equipamento social (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Equipamentos (Manutenção e reparação 
de bens móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Equipamentos de apoio social, utilização 
de 

Utilização de equipamentos de apoio social 
residenciais e não residenciais 

650.20.603 

Equiparação a bolseiro (Pedido de 
estatuto de bolseiro ou da situação de 
equiparação a bolseiro) 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Equivalência de habilitações 
(Reconhecimento, creditação e validação 
de competências e qualificações) 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Ervas, eliminação de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Escada rolante (Inspeção) Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Escala piloto (Desenvolvimento 
experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Esclarecimento à imprensa (Informações 
ou esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Escrita antiga, transcrição de Realização de transcrições 800.10.605 

Escritura, celebração de Celebração de contratos e escrituras 400.30.001 

Escrutínio provisório (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Escultura (Transformação de matérias-
primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Espaço público, lavagem de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Espaço, processamento de reserva de Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Espaços públicos e abertos ao público, 
policiamento de 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Espécie animal, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Espécie vegetal, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Espécies agrícolas, conservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Espécies animais, inventário de Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 
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Espécies animais, preservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Espécies vegetais, inventário de Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Espécies vegetais, preservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Espécies vegetais, produção de Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Espetáculo (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Espetáculo desportivo (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Espetáculo desportivo (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Espetáculo na via pública, licenciamento 
de 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Espetáculos (Piquete de prevenção) Realização de piquetes de prevenção 550.20.004 

Espetro radioelétrico (Autorização para 
infraestruturas de radiocomunicação) 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Estabelecimento comercial, autorização 
de horário de funcionamento de 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Estabelecimento de educação pré-escolar, 
comparticipação para (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Estabelecimento de educação pré-escolar, 
comparticipação para pagamento de 
(Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Estabelecimento industrial, autorização 
para instalação de 

Autorização para a instalação de 
estabelecimentos industriais 

450.10.208 

Estação de radiocomunicação 
(Autorização para infraestruturas de 
radiocomunicação) 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Estação elevatória (Monitorização do 
estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Estacionamento na via pública, 
autorização de 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Estacionamento privativo (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Estacionamento proibido (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Estacionamento, fiscalização de Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Estado de alerta especial Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Estado de conservação de imóvel, 
certificação do 

Certificação do estado de conservação de imóveis 450.30.501 

Estado de conservação do imóvel 
(Fiscalização) 

Fiscalização de conservação de edifícios 500.10.408 

Estágio profissional (Integração 
profissional) 

Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Estágio profissional, programa de (Seleção 
de candidatos para frequência de estágios 
profissionais) 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 

Estágios Profissionais na Administração 
Local, programa de (Seleção de candidatos 
para frequência de estágios profissionais) 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 
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Estatística oficial Realização de operações estatísticas oficiais 150.40.001 

Estatística operacional (Dados estatísticos 
para apoio à decisão) 

Recolha e tratamento de dados estatísticos para 
apoio à decisão 

150.40.500 

Estatuto de trabalhador-estudante 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Estatuto de utilidade pública de entidade 
(Reconhecimento e registo) 

Reconhecimento e registo de pessoas coletivas de 
utilidade pública 

450.20.001 

Estatutos (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Estradas (Concessão de serviços e do uso 
ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Estratégia municipal para a cultura Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Estrutura comum de avaliação (Avaliação 
do desempenho organizacional) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Estrutura curricular (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Estrutura flexível (Análise e melhoria de 
serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Estrutura hierarquizada (Análise e 
melhoria de serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Estrutura matricial (Análise e melhoria de 
serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Estrutura nuclear (Análise e melhoria de 
serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Estrutura orgânica (Análise e melhoria de 
serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Estrutura residencial para pessoas idosas, 
licença para 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Estudo arqueológico, autorização para Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Estudo científico avançado (Investigação 
básica) 

Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Estudo comparativo original (Investigação 
básica) 

Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Estudo de consultadoria económica 
(Estudos científicos e técnicos de apoio a 
políticas públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Estudo de consultadoria jurídica (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Estudo de consultadoria técnica (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Estudo de fonte original (Investigação 
básica) 

Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Estudo de impacto ambiental (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 

Estudo de investigação básica Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Estudo de viabilidade política (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas 
públicas) 

Realização de estudos científicos e técnicos de 
apoio a políticas públicas 

800.10.602 
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Estudo teórico original (Investigação 
básica) 

Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Estufa (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Estupefacientes, consumo de (Fiscalização 
de trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Eutanásia de animais Eutanásia de animais 700.20.901 

Evacuação (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Evacuação (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Evento desportivo (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Eventos de alto risco, ação policial a Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Exame médico (Ação de saúde em 
programa) 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Exame médico (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Exame pericial Realização de perícias 800.10.603 

Exames nacionais, acompanhamento de 
(Apoio policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Exclusão de sócio (Aquisição e alienação 
de capital social) 

Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Exclusão social (Sinalização e 
encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Execução de projetos de cooperação para 
o desenvolvimento 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Execução de projetos de investigação 
aplicada 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Execução de títulos executivos Execução de títulos executivos 600.40.501 

Execução financeira (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Execução fiscal (Ação judicial) Execução de títulos executivos 600.40.501 

Execução fiscal, reclamação de ato de 
órgão de 

Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Exercício de cargo a título transitório 
(Mobilidade especial) 

Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Exercício de função a título transitório 
(Mobilidade especial) 

Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Existências, inventário de Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Exoneração de cargo Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Exoneração de nomeação Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Exoneração de sócio (Aquisição e 
alienação de capital social) 

Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Expediente, registo de (Registo de 
documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Exploração agrícola de terrenos públicos 
(Exploração económica de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e 
equipamentos) 

Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

300.50.600 

Exploração de máquina de jogos, registo 
de 

Registo de exploração de máquinas de diversão 450.10.028 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 370 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Exploração de máquinas de diversão, 
registo de 

Registo de exploração de máquinas de diversão 450.10.028 

Exploração de pedreiras, licenciamento de Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Exploração de quintas pedagógicas 
(Exploração económica de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e 
equipamentos) 

Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

300.50.600 

Exploração de recursos naturais Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Exploração de serviços (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Exploração de zonas de lazer (Exploração 
económica de espaços públicos, edifícios, 
infraestruturas e equipamentos) 

Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

300.50.600 

Exploração de zonas de restauração 
(Exploração económica de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e 
equipamentos) 

Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

300.50.600 

Exploração económica de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e 
equipamentos 

Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

300.50.600 

Exploração industrial de tipo 1 
(Licenciamento de indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Exploração industrial de tipo 2 
(Licenciamento de indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Exploração industrial de tipo 3 
(Licenciamento de indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Exploração industrial, fiscalização de Fiscalização de exploração industrial 500.10.410 

Exploração pecuária, autorização para Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

450.10.009 

Exposição (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Exposição (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Expropriação (Aquisição e alienação de 
bem imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Expropriação (Aquisição e alienação de 
bens móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Expurgo (Higienização de instalações e 
equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Extrato bancário Reconciliação bancária 350.30.005 

Exumação de cadáveres e ossadas Exumação de cadáveres e ossadas 710.20.300 

Falecimento de familiar, licença por Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Falso alarme (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Falta autorizada ou aprovada pelo 
empregador 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta de aluno ou formando (Controlo de 
assiduidade do aluno ou formando) 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Falta injustificada Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta para cumprimento de obrigações 
legais 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta para doação de sangue e socorrismo Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta para formação profissional Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 
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Falta por acidente Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por atividade sindical Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por casamento Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por doença Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por exercício do direito à greve Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por facto não imputável ao 
trabalhador 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por falecimento familiar Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta por participação em procedimento 
concursal 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Falta, justificação de (Controlo de 
assiduidade do aluno ou formando) 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Família e menores, ação judicial em 
matéria de 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

FAQs - Frequently Asked Questions 
(Produção de orientações e 
pareceres para a interpretação da norma 
técnica) 

Produção de orientações e pareceres para a 
interpretação da norma técnica 

100.20.400 

Farmácia, instalação de Licenciamento de farmácias 450.10.216 

Farmácia, licencimento de Licenciamento de farmácias 450.10.216 

Fatura Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Fatura, validação de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Feira agrícola (Promoção ou divulgação de 
produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira de artesanato (Promoção ou 
divulgação de produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira de emprego (Promoção ou 
divulgação de produtos e serviços) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira de gastronomia (Promoção ou 
divulgação de produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira do livro (Promoção ou divulgação de 
produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira gastronómica (Promoção ou 
divulgação de produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira grossista, autorização para instalação 
e funcionamento de 

Autorização para realização de feiras 450.10.010 

Feira técnica (Promoção ou divulgação de 
produtos e serviços) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira temática (Promoção ou divulgação 
de produtos e serviços) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Feira, autorização para realização de Autorização para realização de feiras 450.10.010 

Feirante (Autorização e registo de 
atividades de feirante e de vendedor 
ambulante) 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Feirante (Fiscalização de atividade) Fiscalização de atividades de feirante e de 
vendedor ambulante 

500.10.406 

Feirante e vendedor ambulante, 
autorização e registo de atividades de 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Felídeo, vacinação de Vacinação de animais 700.20.700 
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Feriado (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Férias, acumulação de Processamento de férias 250.20.402 

Férias, alteração de Processamento de férias 250.20.402 

Férias, mapa de Processamento de férias 250.20.402 

Férias, marcação de Processamento de férias 250.20.402 

Festa (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Festival (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Festival de cinema (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Festival de música (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Festival de rock (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Festival de teatro (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Festival (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Ficha de avaliação de desempenho 
(Avaliação individual de desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Ficha formativa de substituição 
(Realização de atividades de ensino ou 
formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Ficha técnica da matéria-prima 
(Construção de iniciativa pública) 

Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Ficha técnica de habitação, depósito de Registo de fichas técnicas de habitação 400.10.403 

Ficha técnica de habitação, registo de Registo de fichas técnicas de habitação 400.10.403 

Ficha técnica de segurança do material 
(Construção de iniciativa pública) 

Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Financeira, ação em matéria Ação em matéria financeira 600.30.500 

Financiamento (Contração e  
amortização de empréstimos) 

Contração e amortização de empréstimos 350.40.401 

Financiamento à reconstrução 
(Candidatura e acompanhamento dos 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento ao desenvolvimento local 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento ao desenvolvimento 
regional (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento comunitário (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento comunitário (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 
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Financiamento comunitário, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento extraordinário 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento nacional (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento nacional (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento pontual (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento reembolsável 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento reembolsável 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento, aprovação de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento, decisão de (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento, indeferimento de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Financiamento, indeferimento de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Financiamento, programa de (Candidatura 
e acompanhamento dos apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Fiscal, ação em matéria Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Fiscalização abrangente Fiscalização simultânea a vários objetos 500.10.200 

Fiscalização da atividade de taxista Fiscalização de transportes de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros 

500.10.420 

Fiscalização da constitucionalidade Ação em matéria constitucional 600.30.300 

Fiscalização da legalidade da receita e da 
despesa (Tribunal de Contas) 

Ação em matéria financeira 600.30.500 

Fiscalização de acampamentos ocasionais Fiscalização de acampamentos ocasionais 500.10.403 

Fiscalização de alojamentos de animais Fiscalização de alojamentos de animais 500.10.404 

Fiscalização de conservação de edifícios Fiscalização de conservação de edifícios 500.10.408 

Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Fiscalização de estacionamento Fiscalização de trânsito 500.10.419 
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Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão 

Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão 

500.10.411 

Fiscalização de exploração de pedreiras Fiscalização de exploração de pedreiras 500.10.412 

Fiscalização de exploração industrial Fiscalização de exploração industrial 500.10.410 

Fiscalização de horário de funcionamento 
de estabelecimentos comerciais 

Fiscalização de horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais 

500.10.413 

Fiscalização de ocupação Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Fiscalização de ocupação de espaços 
públicos 

Fiscalização de ocupação de espaços públicos 500.10.414 

Fiscalização de operações urbanísticas Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Fiscalização de publicidade Fiscalização de publicidade 500.10.416 

Fiscalização de realização de fogueiras Fiscalização de realização de fogueiras 500.10.417 

Fiscalização de recinto de espetáculo Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Fiscalização de ruído Fiscalização de ruído 500.10.418 

Fiscalização de trânsito Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Fiscalização de transportes de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros 

Fiscalização de transportes de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros 

500.10.420 

Fiscalização de utilização Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Fiscalização de utilização de fogos e 
espaços 

Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Fiscalização do Código da Estrada Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Fiscalização genérica Fiscalização simultânea a vários objetos 500.10.200 

Fiscalização prévia do Tribunal de Contas Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 500.10.422 

Fiscalização simultânea a vários objetos Fiscalização simultânea a vários objetos 500.10.200 

Florestal (Alerta) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Florestal (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Fluvial (Alerta) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Fluvial (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Fluviário, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Fluxograma (Análise e melhoria de 
processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Fogueira de Natal Licenciamento para a realização de fogueiras 450.10.220 

Fogueira dos santos populares Licenciamento para a realização de fogueiras 450.10.220 

Fogueiras, fiscalização de realização de Fiscalização de realização de fogueiras 500.10.417 

Fogueiras, licenciamento para a realização 
de 

Licenciamento para a realização de fogueiras 450.10.220 

Folheto  (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Fonte de energia convencional 
(Exploração de recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Fonte de energia renovável (Exploração de 
recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Formação em contexto profissional 
(Integração profissional) 

Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 
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Formalização de rede de municípios Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Formando, apoio social a (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Formulário (Análise e melhoria de 
processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Formulários, normalização de (Análise e 
melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Fornecimento contínuo (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Fornecimento contínuo (Parceria público-
privada) 

Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Fossa sética (Fiscalização) Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Fotografia área (Produção de informação 
georreferenciada) 

Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Fração autónoma devoluta, controlo de Controlo de prédios devolutos 500.10.402 

Fuga de água (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Fuga de gás ( Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Funções públicas, concurso de 
recrutamento para 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Fundo comunitário (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Fundo de maneio, constituição de Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Fundo de maneio, liquidação de Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Fundo de maneio, reconstituição de Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Fundo de maneio, reposição de Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Fundos financeiros  (Aplicação de 
excedentes) 

Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Fundos, capitalização de Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Funeral, concessão de despesas de Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Funeral, concessão de subsídios de Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Furo de água, licenciamento de Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Furto (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Gala (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Garantia bancária Processamento de cauções 350.10.505 

Garantia patrimonial Processamento de cauções 350.10.505 

Gás, abastecimento de (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Gatídeo, registo de Registo de animais de companhia 400.10.400 

Gato (Licenciamento de canídeos e 
gatídeos) 

Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 
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Geminação (Acompanhamento de projeto 
de cooperação internacional) 

Acompanhamento e avaliação da execução de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento 

200.30.005 

Geminação (Acordo interinstitucional) Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Geminação, protocolo de (Acordos e 
outros atos internacionais) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Geminação, protocolo de (Projeto de 
cooperação internacional para o 
desenvolvimento) 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Geomonumento, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Geomonumento, preservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Georreferenciação de infraestruturas Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Gestão ambiental, sistema de (Avaliação 
de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Gestão ambiental, sistema de (Avaliação 
de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Gestão ambiental, sistema de 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Gestão da qualidade, ambiente e 
segurança, sistema integrado de 
(Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Gestão da qualidade, ambiente e 
segurança, sistema integrado de 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Gestão da qualidade, sistema de 
(Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Gestão da qualidade, sistema de 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Gestão de arquivos, sistema integrado de 
(Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Gestão de arquivos, sistema integrado de 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Gestão documental, implementação de 
sistema tecnológico de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Gestão documental, monitorização de 
sistema tecnológico de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Gestão de fundos financeiros (Aplicação 
de excedentes) 

Aplicação de excedentes de tesouraria 350.30.500 

Gestor público, tomada de posse de Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

GOP - Grandes Opções do Plano Definição de políticas globais 150.10.001 

Grafíti, licenciamento de Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Grafíti, remoção de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Grafitos, afixações e picotagens, 
licenciamento de 

Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Grande evento (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Grandes Opções do Plano Definição de políticas globais 150.10.001 

Gratificados (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Gratificados (Apoio policial) Apoio policial a diligências 550.10.004 
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Gratificados (Aquisição e venda de 
serviços) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Grelha de classificação (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Greve Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Greve, análise e comunicação de 
resultados de 

Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Greve, aviso de Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Greve, pré-aviso de Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Grupo de trabalho (Reunião de órgãos e 
estruturas de aconselhamento) 

Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Guarda-noturno (Fiscalização de atividade) Fiscalização de atividades de guarda-noturno 500.10.407 

Guarda-noturno, licenciamento de 
atividades de 

Licenciamento de atividades de guarda-noturno 450.10.402 

Guia de remessa (Afetação interna de 
bens móveis culturais) 

Afetação interna de bens móveis culturais 300.50.003 

Guia de remessa de documentos de 
arquivo 

Depósito de bens 300.10.600 

Guia de recebimento Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Habitação com rendas controladas 
(Atribuição de rendas apoiadas) 

Atribuição de rendas apoiadas 650.10.105 

Habitação, autorização e registo de 
turismo de 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Habitat natural, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Hardware (Pedido de utilização 
temporária) 

Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Harmonização e validação de avaliações 
de desempenho 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Helpdesk Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Herança (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Herança (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Herança (Aquisição e alienação de capital 
social) 

Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Higienização de documentos (Conservação 
e proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Higienização de instalações e 
equipamentos públicos 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Higrómetro (Controlo ambiental de 
infraestruturas e equipamentos) 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Hipismo (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Homenagem póstuma Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Homologação (Avaliação individual de 
desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 
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Horário de amamentação ou aleitação 
(Pedido de horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário de estabelecimento comercial 
(Fiscalização) 

Fiscalização de horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais 

500.10.413 

Horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial, autorização 
de redução de 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial, mapa de 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Horário de funcionamento, autorização de 
alargamento de 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Horário de trabalhador-estudante (Pedido 
de horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário de trabalho (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário desfasado (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário dos alunos ou formandos Distribuição das atividades de ensino ou formação 750.20.301 

Horário flexível (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário por turnos (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário reduzido (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário reduzido para assistência a 
descendentes com deficiência (Pedido de 
horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horário reduzido por doença crónica 
(Pedido de horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Horas extraordinárias (Processamento de 
remunerações) 

Processamento de remunerações 350.10.509 

Humidade relativa, medição de Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Idoso (Acolhimento imediato) Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Idoso (Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou 
estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Idoso, apoio a (Apoio domiciliário) Apoio domiciliário 650.20.301 

Idoso, comparticipação para apoio a 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Idosos, concessão de complemento 
solidário para 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

Idosos, revisão da concessão de 
complemento solidário para 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

IMI, liquidação do Liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (I
MI) 

350.10.200 

Imigrante (Acolhimento imediato) Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Imigrantes, atendimento e 
encaminhamento a 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Imóveis, atualização do inventário de bens Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 
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Imóveis, avaliação de bens Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Imóveis, inventário de bens Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Imóvel classificado, aquisição de Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Imóvel classificado, venda de Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Imóvel cultural, avaliação de Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Imóvel cultural, venda de Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Imóvel do domínio público (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Imóvel, aquisição de Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Imóvel, avaliação de Avaliação de bens imóveis 300.30.600 

Imóvel, venda de Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Impedimento (Autorização para 
acumulação de funções) 

Autorização para o exercício de funções públicas 
em acumulação 

250.20.602 

Implantação de micro-chip (ato médico 
veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Implementação de ações para 
cumprimento de parâmetros ambientais 

Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

300.40.506 

Implementação de infraestrutura de 
comunicação 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de infraestrutura 
tecnológica 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de plano de preservação 
de documental 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Implementação de plano de 
preservação digital 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Implementação de planos de contingência Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Implementação de rede de comunicação Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de redes e sistemas 
tecnológicos 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema de segurança 
preventiva 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema tecnológico Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema tecnológico de 
apoio à gestão 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema tecnológico de 
deteção de incêndios 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema tecnológico de 
gestão documental 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Implementação de sistema tecnológico de 
informação 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Imposto de selo, liquidação do Liquidação do Imposto de Selo (IS) 350.10.205 

Impresso (Análise e melhoria de 
processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Impugnação (Matéria de família e 
menores) 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Impugnação (Matéria fiscal) Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Impugnação judicial (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Impugnação judicial (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 
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Impugnação judicial (Matéria penal) Ação em matéria penal 600.30.800 

IMT, liquidação do Liquidação do Imposto Municipal sobre                   
Transmissões onerosas de imóveis (IMT) 

350.10.201 

Imunização Imunização 700.20.001 

Inatividade temporária por acidente ou 
doença (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Inaugurações (Cerimónias comemorativas 
e entrega de condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Incapacidade permanente, revisão da 
concessão de pensão por 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Incapacidade, concessão de pensão por Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Incêndio (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Incêndio (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Incentivo à mobilidade (Recrutamento 
para serviço desconcentrado ou 
descentralizado carenciado) 

Procedimento de recrutamento para serviços 
carenciados de recursos humanos 

250.10.102 

Incentivo ao desenvolvimento, apoio 
financeiro de (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Incentivo financeiro, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Incidente com matérias perigosas 
(Proteção e socorro) 

Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Incompatibilidades (Autorização para 
acumulação de funções) 

Autorização para o exercício de funções públicas 
em acumulação 

250.20.602 

Inconstitucionalidade com força 
obrigatória legal, acórdão de declaração 
da 

Comunicação de decisões dos tribunais a que a lei 
confira força obrigatória geral 

100.10.003 

Indeferimento de financiamento 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Indeferimento de financiamento 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Indemnização (Liquidação) Processamento de indemnizações 350.10.508 

Indemnização compensatória (Atribuição 
de subsídios à exploração de serviços 
públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Indemnização, pedido de (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Indústria de tipo 1 (Licenciamento de 
indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Indústria de tipo 2 (Licenciamento de 
indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Indústria de tipo 3 (Licenciamento de 
indústrias) 

Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Indústria, licenciamento de Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Inexistência de dívida, declaração de Emissão de declarações 450.30.502 
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Infantário, comparticipação para acesso Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Informação geográfica Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Informação prévia, processamento de 
pedidos de 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Informática, rede (Monitorização do 
estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Infraestrutura no subsolo, obra de 
(Licenciamento ou autorização de 
urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Infraestruturas de radiocomunicação, 
autorização para instalação de 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Infraestruturas urbanísticas Urbanização de iniciativa pública 300.40.002 

Infraestruturas, inventário de Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Infrator, reabilitação de Reabilitação de infratores 500.20.600 

Inquérito (Ação disciplinar) Realização de inquérito 500.20.002 

Inquérito administrativo Realização de inquéritos 500.20.002 

Inquérito administrativo a empreiteiro Realização de inquéritos 500.20.002 

Inquérito-crime, processamento de Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Inquirição de testemunha (Inquérito-
crime) 

Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Inscrição de aluno ou formando Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Inscrição de entidades no Sistema 
Integrado de Resíduos 

Registo de entidades no Sistema Integrado de 
Resíduos 

400.10.008 

Inscrição em ação de formação Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Inscrição em atividade extra curricular 
(Matrícula ou inscrição no ensino ou 
formação) 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Inserção profissional Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Inspeção (Serviços públicos) Auditoria ao funcionamento de serviços públicos 500.10.001 

Inspeção de elevadores e monta-cargas Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Inspeção extraordinária a elevadores Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Instalação de comunicação eletrónica 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Instalação de equipamento 
(Processamento de requisição de serviços 
de suporte) 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Instalação de farmácia Licenciamento de farmácias 450.10.216 

Instalação de posto farmacêutico móvel 
(Licenciamento de posto farmacêutico) 

Licenciamento de postos farmacêuticos móveis 450.10.217 

Instalação industrial Autorização para a instalação de 
estabelecimentos industriais 

450.10.208 

Instalações, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 
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Instituição social residencial, acolhimento 
e desenvolvimento em 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Instituições de solidariedade social por 
utente regulado por portaria, 
comparticipação a 

Comparticipação a instituições de solidariedade 
social por utente regulado por portaria 

650.10.400 

Instrução administrativa (Produção e 
comunicação de instruções para aplicação 
de diploma jurídico-normativo) 

Produção e comunicação de instruções para 
aplicação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.200 

Instrução de processo de acidente em 
trabalho 

Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

250.20.401 

Instrução de processo de doença 
profissional 

Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

250.20.401 

Instrução particular de atuação 
(Implementação de planos de 
contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Instrumento de avaliação de 
aprendizagens, elaboração de 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Instrumento de medição (Manutenção e 
reparação de bens móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Instrumento de medição de massa 
(Controlo metrológico) 

Controlo metrológico 500.10.401 

Instrumento de vigilância (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Instrumentos, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Integração profissional Apoio à integração e inserção profissional 650.20.302 

Intempérie (Formalização de candidaturas 
e acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Internacionalização de agentes culturais Apoio à internacionalização 200.30.500 

Internacionalização de empresas Apoio à internacionalização 200.30.500 

Internacionalização de marcas Apoio à internacionalização 200.30.500 

Internacionalização de produtos Apoio à internacionalização 200.30.500 

International Standard Audiovisual 
Number (ISAN), registo de 

Registo de International Standard Audiovisual 
Number (ISAN) 

400.10.601 

International Standard Book Number 
(ISBN), registo de 

Registo de International Standard Book Number 
(ISBN) 

400.10.602 

International Standard Music Number 
(ISMN), registo de 

Registo de International Standard Music Number 
(ISMN) 

400.10.603 

International Standard Serials Number 
(ISSN), registo de 

Registo de International Standard Serials Number 
(ISSN) 

400.10.604 

International Standard Text Code (ISTC), 
registo de 

Registo de International Standard Text Code 
(ISTC) 

400.10.605 

Internet (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Interpretação da norma técnica, produção 
de orientações e pareceres para a 

Produção de orientações e pareceres para a 
interpretação da norma técnica 

100.20.400 

Interrupção da gravidez, concessão de 
subsídios por 

Concessão de subsídios por interrupção de 
gravidez 

650.10.011 

Interrupção da gravidez, concessão de 
subsídios sociais por 

Concessão de subsídios sociais por interrupção da 
gravidez 

650.10.208 

Interrupção da gravidez, licença por Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 
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Intervenção (Reposição da ordem pública) Reposição da ordem pública 550.10.600 

Intervenção arqueológica de emergência, 
autorização para 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Intervenção arqueológica preventiva, 
autorização para 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Intervenção arqueológica, autorização 
para 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Intervenção na via pública (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Intervenção pública (Reposição da ordem 
pública) 

Reposição da ordem pública 550.10.600 

Intimação à conservação (Medidas 
administrativas cautelares) 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Intimação à demolição (Medidas 
administrativas cautelares) 

Aplicação de medidas administrativas cautelares 500.30.500 

Intranet (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Intrusão (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Inumação (Inumação e cremação de 
cadáveres e ossadas) 

Inumação e cremação de cadáveres e ossadas 710.20.001 

Inumação e cremação de cadáveres e 
ossadas 

Inumação e cremação de cadáveres e ossadas 710.20.001 

Inundação (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Inundação (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Invalidez, concessão de pensão social de Concessão de pensão social de invalidez 650.10.203 

Invalidez, concessão de pensões de Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Invalidez, revisão da concessão de pensão 
de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Inventariação de bens móveis culturais Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventariação de bens móveis duradouros Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventariação do património financeiro Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Inventariação e cadastro de bens imóveis Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Inventariação e cadastro de espécies de 
fauna e de flora 

Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Inventário arqueológico Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário arqueológico, atualização de Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário arquivístico Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário arquivístico, atualização do Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário bibliográfico Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário bibliográfico, atualização do Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário de bens culturais, registo 
patrimonial de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Inventário de bens de consumo Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Inventário de bens imateriais, registo 
patrimonial de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Inventário de bens imóveis Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 
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Inventário de bens imóveis, registo 
patrimonial de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Inventário de bens móveis culturais Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário de bens móveis, registo 
patrimonial de 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Inventário de equipamento eletrónico Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário de equipamento informático Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário de espécies animais Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Inventário de espécies vegetais Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Inventário de existências Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Inventário de infraestruturas Inventariação e cadastro de bens imóveis 300.30.005 

Inventário de instrumentos Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário de máquinas Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário de mobiliário Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário de obras de arte Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário de stocks de consumíveis Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Inventário de viaturas Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Inventário do património natural Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Inventário museológico Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário museológico, atualização de Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Inventário nacional de bens culturais 
públicos 

Inventariação de património cultural 450.20.503 

Inventário nacional de bens culturais de 
particulares 

Inventariação de património cultural 450.20.503 

Investigação aplicada Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Investigação arqueológica, autorização 
para 

Autorização de trabalhos arqueológicos 450.10.004 

Investigação básica, estudo de Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Investigação e desenvolvimento 
experimental 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Investigação em processo-crime 
(Inquérito-crime) 

Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Investigação original (Investigação básica) Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

IRC, liquidação do Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das P
essoas Coletivas (IRC) 

350.10.101 

IRS, liquidação do Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das P
essoas Singulares (IRS) 

350.10.100 

Isenção de horário (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Isenção de taxa, lançamento de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Isenção ou redução de taxas moderadoras 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Isolamento profilático (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 
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IVA, liquidação do Liquidação do Imposto sobre o Valor Acrescentad
o (IVA) 

350.10.300 

Jardim zoológico, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Jardim, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Jardinagem (Processamento de requisição 
de serviços de suporte) 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Jazigo, conservação de (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Jazigo, construção de (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Jazigo, demolição de (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Jogos (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Jogos para máquinas de diversão, 
classificação de temas de 

Classificação de temas de jogos para máquinas de 
diversão 

450.10.602 

Jornada (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Jornada contínua (Pedido de horário 
especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Jovem (Ação judicial) Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Jubilato Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Juiz social (Seleção de cidadãos para a 
administração da justiça) 

Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça 

250.10.300 

Julgado de paz, ação cível em (Resolução 
alternativa de litígio) 

Ação em julgado de paz 600.20.001 

Julgado de paz, ação penal em (Resolução 
alternativa de litígio) 

Ação em julgado de paz 600.20.001 

Junta de Freguesia, reunião de Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Junta médica, declaração de Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Junta médica, licença por (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Junta médica, relatório de Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Jurado (Seleção de cidadãos para a 
administração da justiça) 

Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça 

250.10.300 

Jurídico, aconselhamento Aconselhamento jurídico 650.20.300 

Justificação de falta (Controlo de 
assiduidade do aluno ou formando) 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Justificação de faltas e ausências Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Laboral, ação em matéria Ação em matéria laboral 600.30.700 

Lançamento de artefactos pirotécnicos, 
licenciamento de 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 450.10.021 

Lançamento de despesa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Lançamento de efluentes industriais 
(Autorização para ligação à rede) 

Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais 

450.10.210 

Lançamento de fogo-de-artifício, 
licenciamento de 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 450.10.021 

Lançamento de isenção de taxa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 
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Lançamento de isenção de taxa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Lançamento de livro (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Lançamento de receita Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Lançamento de receitas e despesas Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Lançamento de redução de taxa Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Lançamento primeira pedra (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Lar de apoio, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Lar de idosos (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Lar de infância e juventude (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Lar de infância e juventude, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Lar residencial (Acolhimento de 
emergência) 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Lar residencial, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Lar, comparticipação para acesso a Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Lavagem de espaço público Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Lavagem de ruas Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Lavandaria pública (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Legado (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Legado (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Lei (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Lei constitucional (Produção e 
comunicação de ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Lei orgânica (Produção e comunicação de 
ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Leitura de instrumentos de medição 
(Serviços públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Levantamento bancário Movimentação de valores entre contas 350.30.004 

Levantamento de campo (Produção de 
informação georreferenciada) 

Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Levantamento de pavimentos 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Levantamento geológico (Investigação 
aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Levantamento hidrológico (Investigação 
aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Libertação de garantia Processamento de cauções 350.10.505 
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Licença de arrumador de automóveis Licenciamento de arrumadores de automóveis 450.10.401 

Licença de atividade de apoio a crianças e 
jovens 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença de atividade de apoio à família e 
comunidade 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença de atividade de apoio a grupos 
vulneráveis 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença de atividade de apoio a pessoas 
com deficiência 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença de atividade de apoio a pessoas 
idosas 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença de ausência ao serviço Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença de caça Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Licença de casamento Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença de condução de carruagens Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Licença de condução de carruagens 
puxadas por solípedes 

Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Licença de condução de charretes Licença de condução de carruagens puxadas por 
solípedes 

450.10.403 

Licença de guarda-noturno Licenciamento de atividades de guarda-noturno 450.10.402 

Licença de habitação Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Licença de longa duração Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença de utilização de recinto Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Licença especial de caça Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Licença especial de ruído Licenciamento especial de ruído 450.10.215 

Licença especial para assistência a filho ou 
adotado 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença especial para desempenho de 
funções em associação sindical 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença extraordinária resultante da 
mobilidade especial 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença para acompanhamento de menor Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença para apartamento de reinserção 
social 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para assistência a pessoa com 
deficiência ou doença crónica 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença para centro comunitário Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de acolhimento 
temporário 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de atividades de 
tempos livres 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de atividades 
ocupacionais 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de dia Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de férias e lazer Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para centro de noite Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 
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Licença para creche Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para estrutura residencial para 
pessoas idosas 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para lar de apoio Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para lar de infância e juventude Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para lar residencial Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para residência autónoma Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença para serviço de apoio domiciliário Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Licença parental Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença por adoção Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença por falecimento familiar Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença por interrupção da gravidez Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença por junta médica (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Licença por maternidade Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença por mérito (Atribuição de prémios 
de desempenho, louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Licença por paternidade Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento até 90 dias Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento de longa duração Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento para 
acompanhamento do cônjuge colocado no 
estrangeiro 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento para o exercício 
de funções em organismos internacionais 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licença sem vencimento por um ano Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Licenciamento de abastecimento de 
combustível em rede viária nacional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de abastecimento de 
combustível em rede viária regional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de abastecimento de 
combustível em zona urbana 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de acampamentos 
ocasionais 

Licenciamento de acampamentos ocasionais 450.10.211 

Licenciamento de afixação Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Licenciamento de aquário Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de arborização de áreas 
ardidas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de arborização de 
pequenas áreas ardidas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 
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Licenciamento de arborização em áreas 
classificadas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de arborização em áreas 
protegidas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de arborização em 
pequenas áreas classificadas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de arborização em 
pequenas áreas protegidas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de armazenamento de 
combustível em rede viária nacional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de armazenamento de 
combustível em rede viária regional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de arrumadores de 
automóveis 

Licenciamento de arrumadores de automóveis 450.10.401 

Licenciamento de assoreamento artificial Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 

Licenciamento de atividades agrícolas e 
florestais 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de atividades de caça Licenciamento de atividades de caça 450.10.014 

Licenciamento de atividades de guarda-
noturno 

Licenciamento de atividades de guarda-noturno 450.10.402 

Licenciamento de autocarro turístico Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de canídeos e gatídeos Licenciamento de canídeos e gatídeos 450.10.800 

Licenciamento de captação de água para 
atividade industrial 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Licenciamento de captação de água para 
piscina 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de captação de água para 
rega de campo de golfe 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de captação de água para 
rega de espaço público 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de captação de água para 
rega de jardim 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de circuito turístico em 
carroça 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de circuito turístico em 
carruagem 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de circuito turístico em 
charrete 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de circuitos turísticos em 
segway 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de comboio turístico Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de corte de arbustos em 
domínio hídrico 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de corte de árvores em 
domínio hídrico 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de cortes finais de 
pequenos povoamentos florestais 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 
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Licenciamento de delfinário Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de divertimentos na via 
pública 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Licenciamento de espetáculo na via 
pública 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

450.10.016 

Licenciamento de exploração de pedreira 
de classe 1 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de exploração de pedreira 
de classe 2 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de exploração de pedreira 
de classe 3 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de exploração de pedreira 
de classe 4 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de exploração de pedreiras Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de farmácias Licenciamento de farmácias 450.10.216 

Licenciamento de fluviário Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de furo de água Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de grafiti Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Licenciamento de grafitos, afixações e 
picotagens 

Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Licenciamento de indústrias Licenciamento de indústrias 450.10.018 

Licenciamento de instalações de 
armazenamento e abastecimento de 
combustíveis 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de jardim zoológico Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de lançamento de 
artefactos pirotécnicos 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 450.10.021 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-
artifício 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 450.10.021 

Licenciamento de minas de água Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de oceanário Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de parque ornitológico Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de parque safari Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de parque zoológico Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento de pedreiras situadas em 
áreas cativas ou de reserva 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Licenciamento de pensões Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Licenciamento de pesquisa de massas 
minerais e pedreiras 

Licenciamento de pesquisa de massas minerais e 
pedreiras 

450.10.024 

Licenciamento de pesquisa de pedreiras Licenciamento de pesquisa de massas minerais e 
pedreiras 

450.10.024 

Licenciamento de pesquisa e captação de 
águas subterrâneas e superficiais 

Licenciamento de pesquisa e captação de águas 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de picotagem Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 
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Licenciamento de plantação de arbustos 
em domínio hídrico 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de plantação de árvores Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de plantação de árvores 
em domínio hídrico 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de plantação de árvores 
em pequenas áreas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de poço de água Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Licenciamento de posto de combustível 
em rede viária nacional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de posto de combustível 
em rede viária regional 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de posto de combustível 
em zona urbana 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Licenciamento de postos farmacêuticos 
móveis 

Licenciamento de postos farmacêuticos móveis 450.10.217 

Licenciamento de recarga de praia Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 

Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 

Licenciamento de recinto improvisado Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Licenciamento de recinto itinerante Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Licenciamento de residência Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Licenciamento de revestimento florestal Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de revestimento florestal 
em pequenas áreas 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de sementeira de árvores 
em domínio hídrico 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Licenciamento de táxis Licenciamento de táxis 450.10.026 

Licenciamento de trabalhos de 
consolidação de margem 

Licenciamento de trabalhos de consolidação e 
proteção de margens de recursos hídricos 

450.10.224 

Licenciamento de trabalhos de 
consolidação e proteção de margens de 
recursos hídricos 

Licenciamento de trabalhos de consolidação e 
proteção de margens de recursos hídricos 

450.10.224 

Licenciamento de trabalhos de proteção 
contra a erosão 

Licenciamento de trabalhos de consolidação e 
proteção de margens de recursos hídricos 

450.10.224 

Licenciamento de utilização de fogos ou 
espaços 

Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Licenciamento de viveiros de fauna 
cinegética 

Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Licenciamento especial de ruído Licenciamento especial de ruído 450.10.215 

Licenciamento ou autorização de 
atividades desportivas e divertimentos na 
via pública 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

450.10.027 

Licenciamento ou autorização de 
edificações 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Licenciamento ou autorização de Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 
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loteamentos 

Licenciamento ou autorização de obra na 
via pública 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Licenciamento ou autorização de obra no 
subsolo 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Licenciamento ou autorização de 
remodelação de terrenos 

Licenciamento ou autorização de remodelação de 
terrenos 

450.10.202 

Licenciamento ou autorização de 
urbanizações 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Licenciamento ou comunicação de 
ocupação de espaços públicos 

Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
espaços públicos 

450.10.213 

Licenciamento ou comunicação de 
publicidade 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Licenciamento para a realização de 
fogueiras 

Licenciamento para a realização de fogueiras 450.10.220 

Licenciamento para a rejeição de águas 
residuais 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais 450.10.223 

Licenciamento para instalação de 
equipamentos de respostas sociais 

Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Ligação à rede de efluentes industriais, 
autorização para 

Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais 

450.10.210 

Ligação de águas pluviais (Licenciamento 
ou autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Ligação de ramal de águas (Licenciamento 
ou autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Ligação de ramal de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Ligação de ramal de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Limpeza de coletores (Drenagem e 
tratamento) 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Limpeza de edifícios Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza de equipamentos Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza de espaços públicos Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Limpeza de fossas (Drenagem e 
tratamento) 

Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

710.10.003 

Limpeza de instrumentos Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza de reservatórios Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza de utensílios Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza de veículos Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Limpeza e higiene urbana (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 
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Limpeza urbana Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Limpeza, relatório de (Higienização de 
instalações e equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Língua estrangeira, tradução de Realização de traduções 800.10.604 

Linguagem informática, tradução de Realização de traduções 800.10.604 

Liquidação de contribuições para a 
proteção da saúde 

Liquidação de contribuições para o sistema de 
proteção da saúde 

350.10.501 

Liquidação de contribuições para a 
segurança social e aposentação 

Liquidação de contribuições para a segurança 
social e aposentação 

350.10.502 

Liquidação de despesas decorrentes de 
acidentes e doenças de trabalho 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Liquidação de empresas Liquidação de entidades 350.40.602 

Liquidação de entidades Liquidação de entidades 350.40.602 

Liquidação de entidades, 
acompanhamento de 

Acompanhamento de liquidação de entidades 150.20.401 

Liquidação de fundo de maneio Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Liquidação do IMI Liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis 350.10.200 

Liquidação do Imposto de Selo Liquidação do Imposto de Selo 350.10.205 

Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Imóveis 

Liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis 350.10.200 

Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis 

Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis 

350.10.201 

Liquidação do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas 

Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas 

350.10.101 

Liquidação do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares 

Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares 

350.10.100 

Liquidação do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

Liquidação do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

350.10.300 

Liquidação do IMT Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis 

350.10.201 

Liquidação do IRC Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas 

350.10.101 

Liquidação do IRS Liquidação do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares 

350.10.100 

Liquidação do IVA Liquidação do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

350.10.300 

Lista admitida a eleições, publicação de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Lista de antiguidades (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Lista de candidatos (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 

Lista de candidatos eleitos (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Lista de contactos (Contactos 
institucionais) 

Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Lista de distribuição de mandatos 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Lista de mandatários (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais 

950.10.200 
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Livro amarelo (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Livro de agradecimento (Processamento 
de petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Livro de reclamações (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Livro de reprodutores, registo em Registo de animal em livro genealógico 400.10.402 

Livro de termos (Resultados de avaliação 
em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Livro genealógico, registo em Registo de animal em livro genealógico 400.10.402 

Livro vermelho (Processamento de 
petições, reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Locação (Utilização de imóvel) Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Local de funcionamento de assembleia de 
voto (Constituição de assembleias de 
voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Localização de pedreiras, processamento 
de pedidos de parecer prévio de 

Processamento de pedidos de parecer prévio de 
localização de pedreiras 

450.10.225 

Logomarca (Imagem e identidade gráficas) Criação de imagem e de identidade gráficas 900.20.001 

Logótipo (Imagem e identidade gráficas) Criação de imagem e de identidade gráficas 900.20.001 

Logótipo, registo de (Marcas) Registo de marcas 400.10.606 

Lote (Licenciamento ou autorização de 
loteamento) 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Loteamento de iniciativa municipal Loteamento de iniciativa pública 300.40.001 

Loteamento de iniciativa pública Loteamento de iniciativa pública 300.40.001 

Loteamento urbano (Licenciamento ou 
autorização de loteamento) 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Loteamento, licenciamento ou autorização 
de 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Louvor (Atribuição de prémios de 
desempenho, louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Louvores ou medalhas, atribuição de 
prémios de desempenho (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Lucro de empresas participadas Arrecadação de dividendos 350.40.601 

Lugar em feira, atribuição de Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Lugar em mercado, atribuição de Arrendamento ou cedência de utilização de bens 
imóveis 

300.50.201 

Mãe adolescente (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Mailing list (Contactos institucionais) Criação e atualização de contactos institucionais 900.20.600 

Majoração de abonos para famílias com 
duas ou mais crianças, concessão de 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Majoração de abonos para famílias 
monoparentais, concessão de 

Concessão de abonos de família para crianças e 
jovens 

650.10.300 

Mandatários, lista de (Apreciação e Apreciação e admissão de candidaturas a atos 950.10.200 
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admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

eleitorais 

Mandato, renovação do (Nomeação para 
cargo de direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Manifestação (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Manifestação (Direito de reunião em 
locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Manual de formulários, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Manual de procedimentos, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Manual escolar, produção e adoção de Produção e seleção de recursos didático-
pedagógicos 

750.20.300 

Manutenção de instalações Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção de jardim Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção de mobiliário urbano Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção de parâmetros ambientais Implementação de ações para cumprimento de 
parâmetros ambientais 

300.40.506 

Manutenção de parque Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção de pavimentos Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção de piscinas Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Mapa de execução orçamental (Controlo 
da execução orçamental durante o 
exercício) 

Acompanhamento da execução orçamental 150.20.400 

Mapa de execução orçamental (Prestação 
de contas) 

Prestação de contas 150.20.404 

Mapa de férias Processamento de férias 250.20.402 

Mapa de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial 

Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais 

450.10.001 

Mapa de pessoal Planeamento de necessidades de recursos 
humanos 

150.20.200 

Mapa definitivo de assembleia de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Mapa definitivo de seção de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Mapa oficial de resultado eleitoral 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Mapas de utilização de bens Controlo da utilização de bens, equipamentos 
públicos e serviços 

300.50.800 

Máquinas (Pedido de utilização 
temporária) 

Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Máquinas de diversão, fiscalização de 
exploração de 

Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão 

500.10.411 

Máquinas, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Maratona (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Marca, registo de Registo de marcas 400.10.606 
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Marcação de ato clínico Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Marcação de ato de enfermagem Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Marcação de ato médico Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Marcação de atos eleitorais e 
referendários 

Marcação de atos eleitorais e referendários 950.10.001 

Marcação de consulta médica Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Marcação de data de eleições Marcação de atos eleitorais e referendários 950.10.001 

Marcação de data de referendo Marcação de atos eleitorais e referendários 950.10.001 

Marcação de férias Processamento de férias 250.20.402 

Marcas, internacionalização de Apoio à internacionalização 200.30.500 

Marcha (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Marcha popular (Atividades desportivas 
ou recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Marionetas (Atividades ou 
acontecimentos artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Marítima (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Marítima, ação judicial em matéria 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Marítimo (Alerta) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Massas minerais e pedreiras, 
licenciamento de pesquisa de 

Licenciamento de pesquisa de massas minerais e 
pedreiras 

450.10.024 

Mata e floresta (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Matéria perigosa, transporte de (Apoio 
policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Material de escritório, pedido de Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Material e equipamento de auxílio à ação 
de vestir (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Material e equipamento para alimentação 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Material e equipamento para 
comunicação (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Material e equipamento para higiene 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Material escolar (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudante 650.10.100 

Material promocional (Produtos e artigos) Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 

Maternidade, licença por Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Matrícula de aluno ou formando Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Matrícula, certificado de Registo de veículos automóveis 400.10.409 
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Matriz de provas de avaliação (Elaboração 
de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.300 

Mecenato Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Medalha de desempenho (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Medalha de honra (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito cultural 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito de defesa da natureza 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito de defesa do meio 
ambiente (Reconhecimento por mérito e 
serviços prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito de solidariedade 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito desportivo 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito e dedicação 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito empresarial 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Medalha de mérito por serviços prestados 
(Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados) 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Mediação familiar, ação em Ação em sistema de mediação familiar 600.20.300 

Mediação laboral, ação em sistema de Ação em sistema de mediação laboral 600.20.301 

Mediação penal, ação em sistema de Ação em sistema de mediação penal 600.20.302 

Medição de caudal (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Medição de humidade relativa Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Medição de massa, instrumento de 
(Controlo metrológico) 

Controlo metrológico 500.10.401 

Medição de níveis em campanha de 
promoção da saúde 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Medição de nível de água (Monitorização 
do abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Medição de pontos-chave na rede de água 
(Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Medição de pontos-chave na rede de 
saneamento (Monitorização do 
saneamento de águas residuais) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 
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Medição de temperatura ambiente Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Medicina Geral e Familiar, consulta de Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Medicina no trabalho, consulta de Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Médico (Cuidados personalizados) Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Medida Contrato Emprego-Inserção 
(Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais) 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 

Membro de grupo de trabalho 
(Provimento por escolha) 

Designação para cargos ou funções de confiança 
ou de interesse público 

250.10.500 

Membro de mesa de voto, designação de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Membro de mesa de voto, substituição de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Memória descritiva (Compilação técnica 
de obra) 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Menor (Ação judicial) Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Merchandise (Produtos e artigos 
promocionais) 

Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 

Merchandising (Produtos e artigos 
promocionais) 

Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 

Mérito educativo (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Mérito, licença por (Atribuição de prémios 
de desempenho, louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Mesa de voto, constituição de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Mesa de voto, declaração de abertura de 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Mesa de voto, disponibilização de 
(Processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Mesa de voto, encerramento de (Controlo 
de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Mesa redonda (Organização e participação 
em iniciativas de partilha e debate crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Metainformação descritiva (Registo de 
documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Metas curriculares (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Meteorológico (Aviso) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Método de avaliação (Métodos de 
avaliação de aprendizagens) 

Conceção e revisão dos métodos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.001 

Método de seleção (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Microbiologia (Manutenção de 
parâmetros ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento de 
parâmetros ambientais 

300.40.506 

Microchip, implantação de (ato médico 
veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Migração de dados (Conservação e 
proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 
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Mina (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Mina de água, licenciamento de Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Minerais metálicos (Exploração de 
recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Minerais não metálicos (Exploração de 
recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Minimaratona (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Mobiliário urbano, colocação de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Mobiliário urbano, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Mobiliário, avaliação de Avaliação de bens móveis 300.30.601 

Mobiliário, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Mobilidade (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Mobilidade especial Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade 

250.20.603 

Mobilidade geral externa Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade geral interna Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade interna (Mobilidade geral) Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade interna intercarreiras 
(Mobilidade geral) 

Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade interna intercategorias 
(Mobilidade geral) 

Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade interna na categoria 
(Mobilidade geral) 

Afetação transitória a postos de trabalho 250.20.600 

Mobilidade, incentivo à (Recrutamento 
para serviço desconcentrado ou 
descentralizado carenciado) 

Procedimento de recrutamento para serviços 
carenciados de recursos humanos 

250.10.102 

Moção (Reunião de órgão executivo) Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Modalidade de avaliação (Métodos de 
avaliação de aprendizagens) 

Conceção e revisão dos métodos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.001 

Modelação hidráulica (Investigação 
aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Modelo (Análise e melhoria de processos) Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Modelo de utilidade, registo de Registo de patentes 400.10.609 

Modelo, registo de Registo de design 400.10.600 

Modernização administrativa (Análise e 
melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Modificação orçamental (Alteração 
orçamental) 

Alteração orçamental 350.10.001 

Monda química Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Monitorização de ecossistema Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de ecossistema costeiro Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de espécie animal Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 
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Monitorização de espécie vegetal Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de geomonumento Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de habitat natural Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de índices de poluição 
ambiental 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Monitorização de paisagem natural Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de parque natural Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Monitorização de rede de comunicações Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de redes e sistemas 
tecnológicos 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de sistema tecnológico Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de sistema tecnológico de 
apoio à gestão 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de sistema tecnológico de 
deteção de incêndios 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de sistema tecnológico de 
informação 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização de sistema tecnológico de 
segurança preventiva 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água e do saneamento de 
águas residuais 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Monitorização do estado de conservação 
de infraestruturas e equipamentos 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Monitorização de sistema tecnológico de 
gestão documental 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Mono e monstro (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Monta-cargas (Inspeção) Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Montagem de equipamento 
(Processamento de requisição de serviços 
de suporte) 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Monumento natural (Classificação de 
áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Morte de trabalhador (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Motim (Reposição da ordem pública) Reposição da ordem pública 550.10.600 

Movimentação de valores entre contas Movimentação de valores entre contas 350.30.004 

Mudança de área profissional de 
especialização (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Mudança de carreira (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Mudança de curso (Seleção para ingresso 
no ensino ou formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 
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Mudança de nível (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Multa (Pena disciplinar) Aplicação de sanções disciplinares 500.30.004 

Multa (Sanção contratual) Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Mupi - Mobiliário urbano para informação 
(Conteúdos informacionais institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Museológico, atualização de inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Museológico, inventário Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Música (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Mútuo acordo, rescisão por (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Narcóticos, consumo de (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Nascente de água (Concessão de serviços 
e do uso ou exploração de bens do 
domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Naufrágio (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Necessidades de recursos humanos, 
planeamento de 

Planeamento de necessidades de recursos 
humanos 

150.20.200 

Negociação coletiva de trabalho Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Negociação coletiva por comissão paritária Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Negociação de acordo coletivo de carreira Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Negociação de acordo coletivo de 
entidade 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Negociação de acordo coletivo de trabalho Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Negociação de convenções coletivas de 
trabalho 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

150.10.501 

Newsletter (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

NIF, atribuição de Registo de contribuintes 400.10.002 

Níveis de acesso (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Nível da água (Vigilância) Ação de vigilância 550.20.002 

Nome artístico, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Nome de domínio (Arbitragem) Ação em arbitragem 600.20.600 

Nome de domínio de .PT Registo de nomes de domínio de .PT 400.10.607 

Nome de domínio na Internet (Matéria 
cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Nome de domínio, registo de Registo de nomes de domínio de .PT 400.10.607 

Nome de firma (Arbitragem) Ação em arbitragem 600.20.600 

Nome literário, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 
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Nomeação definitiva (Nomeação para 
postos de trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Nomeação para cargo de direção 
intermédia e superior 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Nomeação para cargo dirigente Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Nomeação para cargo dirigente não 
inserido em carreira 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Nomeação para cargos de direção, 
coordenação e controlo 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Nomeação para postos de trabalho Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Nomeação provisória (Nomeação para 
postos de trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Nomeação transitória por tempo 
determinado (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Nomeação transitória por tempo 
determinável (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Norma de controlo interno Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Normalização de formulários (Análise e 
melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Normalização de procedimentos (Análise e 
melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Normalização gráfica de documentos 
(Imagem e identidade gráficas) 

Criação de imagem e de identidade gráficas 900.20.001 

Normas técnicas, produção e comunicação 
de 

Produção e comunicação de normas técnicas 100.10.800 

Nota à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Nota de assentimento de trabalhador Registo biográfico do trabalhador 250.20.001 

Nota de imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Notariado, recurso de decisão de (Matéria 
cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Notificação de candidato em situação de 
mobilidade especial 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Nova carreira interurbana, autorização de 
criação de 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Nova carreira urbana, autorização de 
criação de 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Nova linguagem de programação 
informática (Investigação aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Numerário, controlo de (Tesouraria) Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Número de identificação de pessoa 
coletiva, atribuição de 

Registo nacional de pessoas coletivas 400.10.009 

Número de identificação fiscal, atribuição 
de 

Registo de contribuintes 400.10.002 

Número de polícia, atribuição de Registo de números de polícia 400.10.608 

Objetivos estratégicos plurianuais Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Objeto volumoso (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Objetos promocionais (Produtos e artigos) Criação de produtos e artigos promocionais 900.20.002 
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Obra artística, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Obra audiovisual, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Obra científica, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Obra cinematográfica, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Obra de alteração (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Obra de ampliação (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Obra de arte, inventário de Inventariação de bens móveis culturais 300.30.002 

Obra de beneficiação (Concessão de 
subsídios de precaridade económica) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Obra de conservação (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Obra de infraestrutura no subsolo 
(Licenciamento ou autorização de 
urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Obra de legalização (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Obra de reparação (Concessão de 
subsídios de precaridade económica) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Obra de reparação, comparticipação em 
(Atribuição de auxílios económicos à 
família) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Obra de urbanização (Licenciamento ou 
autorização de urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Obra ilegal (Fiscalização de operações 
urbanísticas) 

Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Obra literária, registo de Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Obra na via pública, licenciamento ou 
autorização de 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Obra no subsolo e na via pública, 
licenciamento ou autorização de 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Obra no subsolo, licenciamento ou 
autorização de 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Obra pública, empreitada de Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Obras de beneficiação, comparticipação 
em (Concessão de subsídios de 
precaridade económica) 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Obras públicas, concessão de Concessão de obras públicas 300.20.200 

Obrigações (Inventariação do património 
financeiro) 

Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Oceanário, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Ocorrências, relatório de (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Ocupação de espaços públicos, fiscalização 
de 

Fiscalização de ocupação de espaços públicos 500.10.414 

Ocupação de espaços públicos, 
licenciamento ou comunicação de 

Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
espaços públicos 

450.10.213 
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Ocupação de tempos escolares Distribuição das atividades de ensino ou formação 750.20.301 

Ocupação de via pública (Fiscalização) Fiscalização de ocupação de espaços públicos 500.10.414 

Ocupação de via pública (Licenciamento 
ou comunicação de ocupação de espaços 
públicos) 

Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
espaços públicos 

450.10.213 

Ocupação de via pública com andaime 
(Licenciamento ou comunicação de 
ocupação de espaços públicos) 

Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
espaços públicos 

450.10.213 

Ocupação do espaço público 
(Policiamento) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Ocupação irregular de espaço Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Ocupação irregular de fogo Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Ocupação não titulada de espaço Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Ocupação não titulada de fogo Fiscalização de utilização de fogos e espaços 500.10.421 

Ocupação temporária de espaço público 
(Licenciamento ou comunicação de 
ocupação de espaços públicos) 

Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
espaços públicos 

450.10.213 

Ocupação temporária de espaços públicos 
(Fiscalização) 

Fiscalização de ocupação de espaços públicos 500.10.414 

Oferta (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Oferta (Aquisição ou alienação de bens 
móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Oferta de emprego, anúncio de Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Oficina criativa (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Oficina de artes (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Óleo alimentar usado (Recolha de 
resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Óleos usados, registo de Registo de resíduos 400.10.408 

Ópera (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Operações estatísticas oficiais, realização 
de 

Realização de operações estatísticas oficiais 150.40.001 

Operações urbanísticas, fiscalização de Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Orçamento (Alteração orçamental) Alteração orçamental 350.10.001 

Orçamento, preparação de Preparação de orçamento 150.20.202 

Orçamento, revisão de Preparação de orçamento 150.20.202 

Ordem de serviço Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Ordem de trabalhos (Reunião de órgão 
executivo) 

Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Ordem militar (Entrega de condecorações 
ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Ordem nacional (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Ordem pública, reposição da Reposição da ordem pública 550.10.600 
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Ordenamento do território local, relatório 
sobre o estado do 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Ordenamento do território regional, 
relatório sobre o estado do 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Ordenamento do território, relatório 
sobre o estado do 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Ordenamento territorial e da promoção 
do desenvolvimento de âmbito municipal, 
elaboração de instrumentos de 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Ordenamento territorial e da promoção 
do desenvolvimento de âmbito nacional, 
elaboração de instrumentos de 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Ordenamento territorial e da promoção 
do desenvolvimento de âmbito regional, 
elaboração de instrumentos de 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito regional 

150.10.300 

Organização  internacional, participação e 
representação em 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Organização de cerimónias de tomada de 
posse e assinatura de documentos 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Organização de visitas institucionais Organização de visitas institucionais 900.20.602 

Organização e apoio a ações de promoção 
do país 

Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 

Organização e participação em 
homenagens e cerimónias comemorativas 
e entrega de condecorações ou prémios 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Organização e participação em iniciativas 
de partilha e debate crítico 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

Organização e participação em iniciativas de 
prevenção e sensibilização 

900.10.502 

Organização interna de serviços (Análise e 
melhoria de serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Órgãos deliberativos, reunião de Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Orientação técnica (Produção e 
comunicação de normas técnicas) 

Produção e comunicação de normas técnicas 100.10.800 

Orientação tutorial (Realização de 
atividades de ensino ou formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Ortofotomapa (Produção de informação 
georreferenciada) 

Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Ortótese, atribuição de Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Ossada (Exumação) Exumação de cadáveres e ossadas 710.20.300 

Ossada (Transladação) Transladação de cadáveres e ossadas 710.20.601 

Pagamento Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Pagamento de alimentos devidos a 
menores, concessão de comparticipação 
para 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

650.10.200 

Pagamento de quantia certa, ação 
executiva para 

Execução de títulos executivos 600.40.501 

Pagamento salarial, concessão de 
comparticipações para 

Concessão de comparticipações para pagamento 
salarial 

650.10.201 

Pagamentos devidos a menores, 
concessão de comparticipações para 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

650.10.200 

Paisagem natural, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 
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Paisagem natural, preservação de Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Paisagem protegida (Classificação de 
áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Paleografia (Transcrição) Realização de transcrições 800.10.605 

Palestra (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Papel, vidro e embalagens (Recolha de 
resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Papeleiras, recolha e manutenção de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Paper (Investigação básica) Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Paragem de carreiras interurbanas, 
autorização de alteração de local 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Paragem de carreiras urbanas, autorização 
de alteração de local 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Parametrização de sistemas (Configuração 
de soluções aplicacionais) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Parametrização de sistemas 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Parceria público-privada Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Parcómetro (Controlo metrológico) Controlo metrológico 500.10.401 

Parecer da CADA - Comissão Acesso aos 
Documentos Administrativos 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.001 

Parecer da CNPD - Comissão Nacional de 
Proteção de Dados 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.001 

Parecer prévio de localização de pedreiras Processamento de pedidos de parecer prévio de 
localização de pedreiras 

450.10.225 

Parental, licença Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Parentalidade, concessão de prestações 
compensatórias de subsídios de férias e de 
natal por motivo de doença e por motivo 
de  

Concessão de prestações compensatórias de 
subsídios de férias e de natal por motivo de 
doença e por motivo de parentalidade 

650.10.005 

Parque (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Parque nacional (Classificação de áreas) Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Parque natural (Classificação de áreas) Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Parque natural, monitorização de Monitorização de recursos naturais, espécies e 
paisagens 

800.10.302 

Parque natural, preservação de Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

300.40.502 

Parque ornitológico, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Parque safari, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Parque zoológico, licenciamento de Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Parque, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Participação (Inquérito-crime) Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Participação acionista, arrecadação de 
receita de 

Arrecadação de dividendos 350.40.601 
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Participação de acidente (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de acidentes de trabalho ou 
de doenças profissionais 

Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

250.20.401 

Participação de avaria (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de dano (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de danos patrimoniais Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de extravio (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de responsabilidade civil 
extracontratual (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação de roubo (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Participação e representação em 
organização  internacional 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Participação popular na administração da 
justiça (Seleção de cidadãos para a 
administração da justiça) 

Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça 

250.10.300 

Passe social (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Passeio (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Passivos (Participações sociais) Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Patente (Investigação aplicada) Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Patentes, registo de Registo de patentes 400.10.609 

Paternidade, licença por Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Património de interesse público municipal Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Património financeiro, inventariação do Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Património imaterial municipal 
(Classificação de bens culturais) 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Património natural, inventário do Inventariação e cadastro de espécies de fauna e 
de flora 

300.30.006 

Patrocínio cultural Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Patrocínio desportivo Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Patrocínio institucional Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Patrocínio promocional Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Patrocínio, atribuição de Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Pauta de avaliação (Resultados de 
avaliação em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Pauta provisória (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Pavilhão de diversão (Licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Pavimento, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 

Pecuária, autorização para o exercício de 
atividade 

Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

450.10.009 
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Pedido ao economato Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Pedido de acesso a serviços online 
(Registo de utilizador de sistema de 
informação) 

Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Pedido de audiência Processamento de pedidos de audiência 900.20.603 

Pedido de esclarecimento (Processamento 
de pedidos de informação) 

Processamento de pedidos de informação 900.20.604 

Pedido de Indemnização (Participação de 
danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Pedido de informação Processamento de pedidos de informação 900.20.604 

Pedido de material de escritório Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Pedido de reparação (Manutenção e 
reparação de bens móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Pedido de reunião (Pedidos de audiência) Processamento de pedidos de audiência 900.20.603 

Pedido interno de utilização temporária de 
documentos 

Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Pedreira (Concessão de serviços e do uso 
ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Pedreira de classe 1, licenciamento de 
exploração de 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Pedreira de classe 2, licenciamento de 
exploração de 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Pedreira de classe 3, licenciamento de 
exploração de 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Pedreira de classe 4, licenciamento de 
exploração de 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Pedreira situada em área cativa ou de 
reserva, licenciamento de 

Licenciamento de exploração de pedreiras 450.10.017 

Pedreira, exploração de fiscalização de Fiscalização de exploração de pedreiras 500.10.412 

Pena (Ação disciplinar) Aplicação de sanções disciplinares 500.30.004 

Penal, ação em matéria Ação em matéria penal 600.30.800 

Penhora de bem (Ação judicial) Execução de títulos executivos 600.40.501 

Penhora de vencimento (Processamento 
de remunerações) 

Processamento de remunerações 350.10.509 

Pensão de orfandade, concessão de Concessão de pensões de orfandade 650.10.303 

Pensão de orfandade, revisão da 
concessão de 

Concessão de pensões de orfandade 650.10.303 

Pensão de sobrevivência, concessão de Concessão de pensões de sobrevivência 650.10.002 

Pensão de sobrevivência, revisão da 
concessão de 

Concessão de pensões de sobrevivência 650.10.002 

Pensão de velhice, concessão de Concessão de pensões de velhice 650.10.003 

Pensão de velhice, revisão da concessão 
de 

Concessão de pensões de velhice 650.10.003 

Pensão de viuvez, concessão de Concessão de pensões de viuvez 650.10.304 

Pensão de viuvez, revisão da concessão Concessão de pensões de viuvez 650.10.304 

Pensão por incapacidade permanente, 
concessão de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 
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Pensão por incapacidade permanente, 
revisão da concessão de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Pensão por invalidez absoluta, concessão 
de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Pensão por invalidez absoluta, revisão da 
concessão de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Pensão por invalidez relativa, concessão 
de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Pensão por invalidez relativa, revisão da 
concessão de 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Pensão social de invalidez, concessão de Concessão de pensão social de invalidez 650.10.203 

Pensão social de velhice, concessão de Concessão de pensão social de velhice 650.10.204 

Pensão social de velhice, revisão da 
concessão de 

Concessão de pensão social de velhice 650.10.204 

Pensão, licenciamento de Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Perda de água (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Perícias Realização de perícias 800.10.603 

Perímetro de proteção (Licenciamento de 
captação de água) 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Período experimental (Nomeação para 
postos de trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Período probatório (Nomeação para 
postos de trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Peritagem Realização de perícias 800.10.603 

Permuta (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Permuta (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Pesca, zona de (Concessão de serviços e 
do uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Pesca, zona demarcada de Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Pesquisa de pedreiras, licenciamento de Licenciamento de pesquisa de massas minerais e 
pedreiras 

450.10.024 

Pesquisa e captação de água subterrâneas 
e superficiais, licenciamento de 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Pessoa coletiva de utilidade pública 
(Reconhecimento e registo) 

Reconhecimento e registo de pessoas coletivas de 
utilidade pública 

450.20.001 

Pessoa coletiva, registo de Registo nacional de pessoas coletivas 400.10.009 

Petição (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Picotagem, licenciamento de Licenciamento de grafitos, afixações e picotagens 450.10.219 

Pilhas e acumuladores usados (Recolha de 
resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Piquenique (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Piquetes de prevenção, realização de Realização de piquetes de prevenção 550.20.004 

Piscina, manutenção de Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

300.40.503 
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Pista de carros de diversão (Licenciamento 
de recintos itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Placa de mérito de desempenho 
(Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Placa identificativa da classificação do 
empreendimento turístico 

Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.601 

Planeamento de atividades Planeamento de atividades 150.20.101 

Planeamento de necessidades de recursos 
humanos 

Planeamento de necessidades de recursos 
humanos 

150.20.200 

Planeamento de necessidades de recursos 
materiais 

Planeamento de necessidades de recursos 
materiais 

150.20.201 

Planeamento de recursos financeiros Preparação de orçamento 150.20.202 

Planeamento de recursos materiais Planeamento de necessidades de recursos 
materiais 

150.20.201 

Planeamento de sistemas Planeamento de sistemas 150.20.102 

Plano de ação de formação Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Plano de atividades Planeamento de atividades 150.20.101 

Plano de aula (Realização de atividades de 
ensino ou formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Plano de classificação, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de contingência interno 
(Implementação de planos de 
contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Plano de contingência, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de emergência interna, preparação 
de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de emergência interno 
(Implementação de planos de 
contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Plano de estágio (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Plano de estudo (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Plano de gestão de riscos, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de ordenamento da orla costeira Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano de ordenamento de albufeiras de 
águas públicas 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano de ordenamento de áreas 
protegidas 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano de ordenamento de estuários Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano de pormenor Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 
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Plano de preservação de documental, 
implementação de 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Plano de preservação de documentos, 
preparação de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de preservação digital, 
implementação de 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Plano de preservação digital, preparação 
de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de preservação, preparação de Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de prevenção de obsolescência de 
formatos, preparação de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de prevenção de obsolescência de 
suportes, preparação de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de prevenção de riscos de 
corrupção, preparação de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de prevenção de riscos de gestão, 
preparação de 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Plano de risco (Implementação de planos 
de contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Plano de segurança (Implementação de 
planos de contingência) 

Implementação de planos de contingência 300.40.507 

Plano de urbanização Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano diretor municipal Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano especial Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano especial de ordenamento do 
território 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito nacional 

150.10.200 

Plano estratégico municipal Definição de políticas globais 150.10.001 

Plano estratégico municipal setorial Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Plano estratégico para os resíduos sólidos 
urbanos 

Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Plano individual do aluno (Realização de 
atividades de ensino ou formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Plano intermunicipal de ordenamento do 
território 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano municipal de defesa da floresta 
contra incêndios 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano municipal de emergência Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano municipal de emergência e proteção 
civil 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito municipal 

150.10.400 

Plano nacional de saúde Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Plano plurianual de investimentos Definição de políticas globais 150.10.001 
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Plano Plurianual de Investimentos (Mapa 
de execução anual) 

Prestação de contas 150.20.404 

Plano regional de ordenamento do 
território 

Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito regional 

150.10.300 

Plano regional de ordenamento florestal Elaboração de instrumentos de ordenamento 
territorial e da promoção do desenvolvimento de 
âmbito regional 

150.10.300 

Planos do município, relatório de 
execução de 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Planos estratégicos de sistemas de 
informação (Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Planos estratégicos de sistemas de 
informação (Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Planos, relatório de execução de Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Plantação de arbustos em domínio hídrico, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Plantação de árvores em domínio hídrico, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Plantação de árvores em pequenas áreas, 
licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Plataforma elevatória para pessoas com 
mobilidade reduzida (Inspeção) 

Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Plenário de trabalhadores Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Pneus usados, registo de Registo de resíduos 400.10.408 

Poço de água, licenciamento de Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais 

450.10.025 

Policiamento comunitário Ação policial em parceria com a comunidade 550.10.003 

Policiamento de espaços públicos e 
abertos ao público 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Policiamento de proximidade Ação policial em parceria com a comunidade 550.10.003 

Policiamento florestal Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Política setorial Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Políticas globais, definição de Definição de políticas globais 150.10.001 

Pombos em meio urbano, controlo de Controlo de pragas 710.10.600 

Ponderação curricular  (Avaliação 
individual de desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Pontualidade (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Portal (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Porto de recreio (Concessão de serviços e 
do uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Posicionamento remuneratório por 
avaliação de desempenho, alteração de 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Posicionamento remuneratório, mudança 
de 

Alteração de posicionamento remuneratório 250.20.601 

Posse, tomada de (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 
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Posto de combustível em rede viária 
nacional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Posto de combustível em rede viária 
regional, licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Posto de combustível em zona urbana, 
licenciamento de 

Licenciamento de instalações de armazenamento 
e abastecimento de combustíveis 

450.10.019 

Posto farmacêutico móveil, instalação de Licenciamento de postos farmacêuticos móveis 450.10.217 

Posto farmacêutico móveil, licenciamento 
de 

Licenciamento de postos farmacêuticos móveis 450.10.217 

PPP - Parceria público-privada Constituição e acompanhamento de parcerias 
público-privadas 

300.20.001 

Praça de táxis (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Praça de touros ambulante 
(Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Praça de touros desmontável 
(Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Pragas, controlo de Controlo de pragas 710.10.600 

Pragas, controlo integrado de Controlo de pragas 710.10.600 

Pragas, prevenção e controlo de 
(Higienização de instalações e 
equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Praia (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Praia (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Pré-aviso de greve Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Precaridade económica, concessão de 
subsídios de 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Predial, registo de  Registo predial 400.10.406 

Prédio devoluto, controlo de Controlo de prédios devolutos 500.10.402 

Prédio rústico, registo na matriz predial de Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Prédio urbano, registo na matriz predial 
de 

Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Preenchimento de contingente de táxis Licenciamento de lugares de táxi 450.10.022 

Prefixo de editor, atribuição de Registo de editores 400.10.006 

Prémio cartoon (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio ciência da informação (Atribuição 
de prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de arquitectura (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de azulejaria (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de banda desenhada (Atribuição 
de prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de boas práticas (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 
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Prémio de boas práticas (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Prémio de caricatura (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de cartazes (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de desempenho (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Prémio de design (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de escrita (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de escultura (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de fotografia (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de ilustração (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de interiores do espaço público 
(Atribuição de prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de investigação (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de jornalismo (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de leitura (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de literatura (Atribuição de 
prémios) 

Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de música (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de pintura (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de produção agrícola e pecuária 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Prémio de rádio (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de realização de projeto 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Prémio de teatro (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio de vídeo (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio desportivo (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Prémio literário (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Prémio municipal (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 
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Prémio pecuniário (Atribuição de prémios) Atribuição de prémios 850.10.500 

Prémio, atribuição de Atribuição de prémios 850.10.500 

Preparação de manual de formulários Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de manual de procedimentos Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de orçamento Preparação de orçamento 150.20.202 

Preparação de plano de classificação Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de contingência Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de emergência 
interna 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de gestão de riscos Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de preservação Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de preservação de 
documentos 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de preservação de 
obsolescência de suportes 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de preservação 
digital 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de prevenção de 
obsolescência de formatos 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de prevenção de 
riscos de corrupção 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de plano de prevenção de 
riscos de gestão 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Preparação de regras e orientações 
internas 

Preparação de regras e orientações internas 150.20.001 

Pré-reforma (Pedido de horário especial) Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Pré-requisitos de acesso ao ensino 
(Seleção para ingresso no ensino ou 
formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Preservação (Proteção de bens culturais) Conservação e proteção de bens culturais 300.40.500 

Preservação de ecossistema Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Preservação de espécies animais Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Preservação de espécies vegetais Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Preservação de geomonumento Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Preservação de paisagem natural Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Preservação de parque natural Conservação e proteção de recursos naturais, 
espécies e paisagens 

300.40.502 

Presos, acompanhamento de (Apoio 
policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Press release (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Elaboração de informações ou esclarecimentos 
institucionais para a comunicação social 

900.20.400 

Prestação de contas Prestação de contas 150.20.404 
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Prestação de cuidados curativos 
veterinários 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Prestação de cuidados de emergência 
médica 

Prestação de cuidados de emergência médica 700.20.300 

Prestação de cuidados de reabilitação em 
animais 

Prestação de cuidados de reabilitação em animais 700.20.900 

Prestação de cuidados de saúde 
personalizados 

Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Prestação de prova em estabelecimento 
de ensino (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Prestação de serviços públicos essenciais Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Prestação de trabalho a favor da 
comunidade 

Prestação de trabalho a favor da comunidade 600.40.502 

Prestação em espécie, concessão de Concessão de prestações em espécie 650.10.102 

Prestação por parentalidade, concessão 
de 

Concessão de prestações por parentalidade 650.10.004 

Prestações compensatórias de subsídios 
de férias e de natal por motivo de doença 
e por motivo de parentalidade, concessão 
de 

Concessão de prestações compensatórias de 
subsídios de férias e de natal por motivo de 
doença e por motivo de parentalidade 

650.10.005 

Prestadores de serviços, registo de Registo de prestadores de serviços 300.50.803 

Prevenção de micro-organismos 
(Higienização de instalações e 
equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Prevenção e controlo de pragas 
(Higienização de instalações e 
equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 

Prevenção e resolução de conflitos laborais Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Procedimento cautelar (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Procedimento cautelar (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 

Procedimento cautelar (Matéria fiscal) Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Procedimento cautelar (Matéria laboral) Ação em matéria laboral 600.30.700 

Procedimento concursal comum, 
candidatura a 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Procedimento concursal para 
preenchimento de cargos de direção 

Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Procedimento concursal para 
preenchimento de postos de trabalho 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Procedimento de negociação (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Procedimento de recrutamento para 
serviços carenciados de recursos humanos 

Procedimento de recrutamento para serviços 
carenciados de recursos humanos 

250.10.102 

Procedimento disciplinar Procedimento disciplinar 500.20.300 

Procedimento preliminar a processo 
sumário 

Procedimento preliminar a processo sumário 600.10.502 

Procedimentos, normalização de (Análise 
e melhoria de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Processamento contabilístico de 
transferência de valor financeiro 

Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 
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Processamento de avisos de exercício do 
direito de reunião em locais públicos 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Processamento de cauções Processamento de cauções 350.10.505 

Processamento de despesa decorrente de 
acidente de trabalho 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Processamento de despesa decorrente de 
doença profissional 

Liquidação de despesas decorrentes de acidentes 
e doenças de trabalho 

350.10.503 

Processamento de elogios e 
agradecimentos 

Processamento de elogios e agradecimentos 950.20.300 

Processamento de férias Processamento de férias 250.20.402 

Processamento de indemnizações Processamento de indemnizações 350.10.508 

Processamento de inquérito-crime Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Processamento de licenças de ausência ao 
serviço 

Processamento de licenças de ausência ao serviço 250.20.403 

Processamento de pedido de audiência Processamento de pedidos de audiência 900.20.603 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não 
residencial 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

250.20.404 

Processamento de pedidos de horário de 
trabalho especial 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Processamento de pedidos de informação Processamento de pedidos de informação 900.20.604 

Processamento de pedidos de informação 
prévia 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Processamento de pedidos de material 
consumível 

Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Processamento de pedidos de material e 
de reserva de espaços 

Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Processamento de pedidos de parecer 
prévio de localização de pedreiras 

Processamento de pedidos de parecer prévio de 
localização de pedreiras 

450.10.225 

Processamento de pedidos de 
reclassificação profissional 

Processamento de pedidos de reclassificação 
profissional 

250.20.604 

Processamento de pedidos de serviços de 
suporte 

Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Processamento de reclamações de atos 
administrativos 

Processamento de reclamações de atos 
administrativos 

500.40.001 

Processamento de recursos hierárquicos Processamento de recursos hierárquicos 500.40.500 

Processamento de recursos tutelares Processamento de recursos tutelares 500.40.501 

Processamento de remunerações Processamento de remunerações 350.10.509 

Processamento de reserva de espaço Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Processo de inquérito (Inquérito-crime) Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Processo disciplinar Procedimento disciplinar 500.20.300 

Processo judicial (Matéria administrativa) Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Processo judicial (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 
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Processo judicial (Matéria comunitária) Ação em matéria comunitária 600.30.200 

Processo sumário, procedimento 
preliminar a 

Procedimento preliminar a processo sumário 600.10.502 

Processo tutelar educativo (Matéria de 
família e menores) 

Ação em matéria de família e menores 600.30.400 

Processo-crime, investigação em 
(Inquérito-crime) 

Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Produção agrícola e pecuária, prémio de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Produção cultural, apoio financeiro à 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Produção cultural, apoio financeiro à 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Produção de arte urbana (Transformação 
de matérias-primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Produção de atividades desportivas ou 
recreativas 

Produção de atividades desportivas ou recreativas 900.10.002 

Produção de espécies em viveiro Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Produção de espécies vegetais Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Produção de informação georreferenciada Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Produção de objetos (Transformação de 
matérias-primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Produção de orientações e pareceres para 
a interpretação da norma técnica 

Produção de orientações e pareceres para a 
interpretação da norma técnica 

100.20.400 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-
normativos 

Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.001 

Produção de vinho (Transformação de 
matérias-primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Produção e adoção de manual escolar Produção e seleção de recursos didático-
pedagógicos 

750.20.300 

Produção e comunicação de atos 
legislativos 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Produção e comunicação de atos 
regulamentares  gerais 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
gerais 

100.10.200 

Produção e comunicação de atos 
regulamentares gerais 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
gerais 

100.10.200 

Produção e comunicação de atos 
regulamentares locais 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
locais 

100.10.400 

Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

100.20.600 

Produção e comunicação de instruções 
para aplicação de diplomas jurídico-
normativos 

Produção e comunicação de instruções para 
aplicação de diplomas jurídico-normativos 

100.20.200 

Produção e comunicação de normas 
técnicas 

Produção e comunicação de normas técnicas 100.10.800 

Produção e comunicação de regras 
institucionais 

Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Produção e seleção de recurso didático-
pedagógicos 

Produção e seleção de recursos didático-
pedagógicos 

750.20.300 
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Produção, publicitação e controlo de 
conteúdos informacionais institucionais 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Produção, publicitação e controlo de 
informações e conteúdos institucionais 

Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Produto de origem controlada Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Produto de origem protegida Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Produtos, internacionalização de Apoio à internacionalização 200.30.500 

Profilaxia contra a raiva (Sequestro 
sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Programa (Ensino ou formação) Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

750.20.001 

Programa (Publicitação de iniciativas e 
atividades) 

Publicitação de iniciativas e atividades 900.10.504 

Programa de apoio à reabilitação 
habitacional (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa de apoio à reabilitação urbana 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa de controlo da qualidade da 
água (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento de 
parâmetros ambientais 

300.40.506 

Programa de estágios profissionais 
(Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais) 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 

Programa de Estágios Profissionais na 
Administração Local (Seleção de 
candidatos para frequência de estágios 
profissionais) 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 

Programa de estímulo ao emprego Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa de financiamento (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa especial (Ação policial) Ação policial em parceria com a comunidade 550.10.003 

Programa financiado, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa impulso jovem Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programa nacional da política de 
ordenamento do território 

Definição de políticas setoriais 150.10.100 

Programa operacional, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Programação informática, nova linguagem 
de (Investigação aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Programas operacionais, relatório de 
execução de 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Projeto a financiar, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 
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Projeto de construção (Compilação técnica 
de obra) 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Projeto de construção (Construção de 
iniciativa pública) 

Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Projeto de cooperação internacional para 
o desenvolvimento 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Projeto de cooperação internacional para 
o desenvolvimento 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Projeto de demolição Demolição de bens imóveis 300.10.301 

Projeto de especialidades (Compilação 
técnica de obra) 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Projeto de especialidades (Construção de 
iniciativa pública) 

Edificação de iniciativa pública 300.40.003 

Projeto de execução (Compilação técnica 
de obra) 

Compilação técnica de obra 300.30.001 

Projeto de lei (Produção e comunicação de 
ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Projeto de referendo Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Projeto de referendo local Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Projeto de referendo nacional Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Projeto de referendo regional Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Projeto financiado, acompanhamento de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Projeto financiado, acompanhamento de 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Projeto financiado, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Prolongamento da rede de águas 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Prolongamento da rede de águas 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Prolongamento da rede de águas pluviais 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Prolongamento da rede de águas pluviais 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Prolongamento da rede de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Prolongamento da rede de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Promoção da marca (Atribuição de 
patrocínios) 

Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Promoção de países estrangeiros em 
Portugal, apoio à 

Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 

Promoção de Portugal no estrangeiro Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 
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Promoção de produtos (Divulgação de 
produtos) 

Organização e participação em inciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 

Promoção de serviços (Atribuição de 
patrocínios) 

Atribuição de patrocínios 850.10.600 

Promoção ou participação em 
conferências de imprensa e entrevistas 

Promoção ou participação em conferências de 
imprensa e entrevistas 

900.20.401 

Propaganda eleitoral, definição e 
atribuição de meios para a 

Definição e atribuição de meios para propaganda 
eleitoral 

950.10.402 

Propaganda referendária (Definição e 
atribuição de meios para a propaganda 
eleitoral) 

Definição e atribuição de meios para propaganda 
eleitoral 

950.10.402 

Proposta de lei (Produção e comunicação 
de ato legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Propostas de avaliação do desempenho, 
apreciação das 

Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

250.20.802 

Propriedade horizontal (Licenciamento ou 
autorização de loteamento) 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Propriedade Industrial (Arbitragem) Ação em arbitragem 600.20.600 

Propriedade intelectual, ação judicial 
sobre (Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Proteção contra a erosão, licenciamento 
de trabalhos de 

Licenciamento de trabalhos de consolidação e 
proteção de margens de recursos hídricos 

450.10.224 

Proteção de crianças e jovens (Sinalização 
e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Proteção e socorro, ação de Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Prótese, atribuição de (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Protesto (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Protesto eleitoral (Controlo das operações 
de votação e apuramento parcial dos 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Protocolo (Acordo interinstitucional) Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Protocolo de cedência, assinatura de 
(Cerimónia) 

Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Protocolo de cooperação (Acordo 
interinstitucional de âmbito internacional) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Protocolo de entrega (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Protocolo de geminação (Acordos e outros 
atos internacionais) 

Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

200.10.500 

Protocolo de geminação (Projeto de 
cooperação internacional para o 
desenvolvimento) 

Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

200.30.004 

Protocolo, assinatura de (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Prova de conhecimento (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto 
de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Prova de vinho (Promoção ou divulgação 
de produtos) 

Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e serviços 

900.10.503 
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Prova física (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Prova realizada, consulta de (Resultados 
de avaliação em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Prova, aplicação de (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Prova, elaboração de (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Provas de ingresso ao ensino (Seleção 
para ingresso no ensino ou formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Provimento por eleição em cargos ou 
funções 

Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

Psicossocial, apoio Apoio psicossocial 650.20.304 

Publicação (Atividades editoriais) Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Publicação de listas admitidas a eleições 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Publicação de resultado oficial de eleição 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Publicidade (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Publicidade aérea (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Publicidade exterior (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Publicidade, fiscalização de Fiscalização de publicidade 500.10.416 

Publicidade, licenciamento ou 
comunicação de 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Publicitação de escrutínio provisório 
(Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Publicitação de iniciativas e atividades Publicitação de iniciativas e atividades 900.10.504 

Quadro de Avaliação e Responsabilização 
(Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Qualidade de água (Monitorização de 
índices de poluição ambiental) 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Qualidade de água (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Qualidade dos serviços, certificação de Certificação da qualidade dos serviços 450.10.600 

Qualidade, certificação de Certificação da qualidade dos serviços 450.10.801 

QUAR - Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (Avaliação do 
desempenho das organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

QUAR - Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (Definição de metas e 
objetivos organizacionais) 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Quarentena de animal (Sequestro 
sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 
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Quartos particulares, autorização e registo 
de 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Queda ou quebra de objetos (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Queijo, zona demarcada do Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Queixa-crime (Inquérito-crime) Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Radiocomunicação (Autorização para 
infraestruturas de radiocomunicação) 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

450.10.209 

Raiva, profilaxia contra a (Sequestro 
sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Ramal de águas, ligação de (Licenciamento 
ou autorização de edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Rastreio Rastreio 700.20.100 

Ratificação de convenção internacional Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

100.10.002 

Ratificação de tratado internacional Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

100.10.002 

Reabilitação (Empreitada de obras 
públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Reabilitação de animal Prestação de cuidados de reabilitação em animais 700.20.900 

Reabilitação de infratores Reabilitação de infratores 500.20.600 

Reabilitação habitacional, programa de 
apoio à (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Reabilitação urbana, programa de apoio à 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

850.10.002 

Reafetação de trabalhador Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Realização de acampamentos ocasionais Licenciamento de acampamentos ocasionais 450.10.211 

Realização de ações de saúde em 
campanha 

Realização de ações de saúde em campanha 700.20.101 

Realização de atividades de ensino ou 
formação 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Realização de averiguação Realização de averiguação 500.20.001 

Realização de exercícios e simulacros Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Realização de inquérito Realização de inquérito 500.20.002 

Realização de operações estatísticas 
oficiais 

Realização de operações estatísticas oficiais 150.40.001 

Realização de piquetes de prevenção Realização de piquetes de prevenção 550.20.004 

Realização de sindicância Realização de sindicância 500.20.003 

Reapreciação da prova (Resultados de 
avaliação em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Reapreciação de voto nulo (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Recarga de praia e assoreamento artificial, 
licenciamento de 

Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 

Recarga de praia, licenciamento de Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

450.10.222 
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Recebimento Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Receção de pedido de informação Processamento de pedidos de informação 900.20.604 

Receita, lançamento de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Receita, registo de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Recenseamento eleitoral, disponibilização 
de caderno para (Apoio técnico e logístico 
ao processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Recibo Cobrança de receitas e pagamento de despesas 350.30.001 

Recinto improvisado de espetáculos 
(Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Recinto improvisado, licenciamento de Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Recinto itinerante de espetáculos 
(Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados) 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Recinto itinerante e improvisados, 
licenciamento de 

Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Recinto itinerante, licenciamento de Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

450.10.221 

Reclamação (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Reclamação (Negociação de convenção 
coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Reclamação (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Reclamação (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 

Reclamação da avaliação de desempenho 
prévia à homologação (Avaliação 
individual de desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Reclamação da reapreciação da prova 
(Resultados de avaliação em ensino ou 
formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Reclamação da seleção para ingresso no 
ensino ou formação 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Reclamação da seriação para ingresso no 
ensino ou formação 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Reclamação de ato administrativo Processamento de reclamações de atos 
administrativos 

500.40.001 

Reclamação de ato de órgão de execução 
fiscal 

Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Reclamação de buracos na via pública 
(Participação de danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação de defeitos no pavimento 
(Participação de danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação de sinalização (Participação 
de danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação de tampas de esgoto ou de 
águas pluviais (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 
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Reclamação eleitoral (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Reclamação sobre acidente de aviação 
(Participação de danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação sobre inundação (Participação 
de danos patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação sobre muros ou aluimento de 
terras (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclamação sobre queda de ramos ou 
árvores (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de danos patrimoniais 300.40.511 

Reclassificação de informação e 
documentação (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Reclassificação profissional, 
processamento de pedidos de 

Processamento de pedidos de reclassificação 
profissional 

250.20.604 

Recolha de cadáveres de animais Recolha de cadáveres de animais 710.10.302 

Recolha de resíduos Recolha de resíduos 710.10.002 

Recolha e manutenção de depósitos de 
dejetos caninos 

Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Recolha e manutenção de papeleiras Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Recolha e tratamento de dados de 
imprensa 

Recolha e tratamento de dados de imprensa 900.20.402 

Recolha e tratamento de dados 
estatísticos para apoio à decisão 

Recolha e tratamento de dados estatísticos para 
apoio à decisão 

150.40.500 

Recolha e tratamento de resíduos 
municipais (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Recolha seletiva (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Recomendação (Negociação de convenção 
coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Recomendação (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Reconciliação bancária Reconciliação bancária 350.30.005 

Recondução em cargo (Nomeação para 
cargo de direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica 

Reconhecimento de produtos com denominação 
de origem e indicação geográfica 

450.10.604 

Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados 

Reconhecimento por mérito e serviços prestados 950.30.001 

Reconhecimento público (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Reconhecimento, creditação e validação 
de competências e qualificações 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Reconstituição de fundo de maneio Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Reconstrução (Empreitada de obras 
públicas) 

Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 
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Reconstrução, financiamento à 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Recorte de imprensa Recolha e tratamento de dados de imprensa 900.20.402 

Recorte de jornais Recolha e tratamento de dados de imprensa 900.20.402 

Recrutamento de Chefe de Divisão Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento de Diretor de 
Departamento 

Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento de Diretor Municipal Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento de trabalhador para posto 
de trabalho 

Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Recrutamento de voluntários (Seleção de 
cidadãos para trabalho voluntário) 

Seleção de cidadãos para trabalho voluntário 250.10.301 

Recrutamento para cargo de direção 
intermédia 

Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento para cargo direção superior Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento para cargo dirigente Procedimento concursal para preenchimento de 
cargos de direção 

250.10.100 

Recrutamento para serviço 
desconcentrado ou descentralizado 
carenciado 

Procedimento de recrutamento para serviços 
carenciados de recursos humanos 

250.10.102 

Recurso (Matéria fiscal) Ação em matéria fiscal 600.30.600 

Recurso de autoridade administrativa de 
avaliação urbana (Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso de contraordenação laboral Ação em matéria laboral 600.30.700 

Recurso de decisão da Propriedade 
Industrial (Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso de decisão de Notariado (Matéria 
cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso de decisão de Registo (Matéria 
cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso de fixação de jurisprudência 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso de revista 'per saltum' (Matéria 
administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Recurso didático-pedagógico, produção e 
seleção de 

Produção e seleção de recursos didático-
pedagógicos 

750.20.300 

Recurso hierárquico, processamento de Processamento de recursos hierárquicos 500.40.500 

Recurso judicial (Matéria administrativa) Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Recurso judicial (Matéria cível) Ação em matéria cível 600.30.100 

Recurso judicial (Matéria comunitária) Ação em matéria comunitária 600.30.200 

Recurso judicial (Matéria penal) Ação em matéria penal 600.30.800 

Recurso para uniformização de 
jurisprudência (Matéria administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Recursos financeiros, planeamento de Preparação de orçamento 150.20.202 
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Recursos florestais (Exploração de 
recursos naturais) 

Exploração de recursos naturais 300.50.601 

Recursos humanos, caracterização de Caracterização de recursos humanos 150.20.403 

Recursos materiais, planeamento de Planeamento de necessidades de recursos 
materiais 

150.20.201 

Recursos tutelares, processamento de Processamento de recursos tutelares 500.40.501 

Rede de cidades educadoras (Participação 
e representação em organização 
internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Rede de cidades taurinas (Participação e 
representação em organização 
internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Rede de comunicação, implementação de Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Rede de comunicações, monitorização de Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Rede de distribuição de água 
(Licenciamento de captação de água) 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Rede de distribuição de água 
(Monitorização do estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Rede de municípios, formalização de Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Rede de recolha de saneamento 
(Monitorização do estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Rede informática (Monitorização do 
estado de conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Rede Natura 2000 (Classificação de áreas) Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Rede Territorial das Cidades Educadoras 
(Acordo interinstitucional) 

Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

150.10.500 

Redes e sistemas tecnológicos, 
implementação de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Redes e sistemas tecnológicos, 
monitorização de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Redes e sistemas, configuração de Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Redução de taxa, lançamento de Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Reedição de livro (Atividades editoriais) Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Reedição de monografia (Atividades 
editoriais) 

Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Reembolso ADSE Comparticipação de despesas de saúde ao 
beneficiário 

350.10.506 

Reembolso de despesa de saúde Comparticipação de despesas de saúde ao 
beneficiário 

350.10.506 

Reembolso de despesa de saúde (ADSE) Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Reembolso de despesa de saúde (ADSE) Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

350.10.507 

Reembolso de valor pecuniário Reposição e reembolso de valores 350.10.511 
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Reengenharia de processos Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Reestruturação orgânica (Análise e 
melhoria de serviços) 

Análise e melhoria de serviços 150.20.501 

Refeição Escolar, subsídio de (Concessão 
de auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Refeitório social (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não residencial 

650.20.602 

Referência elogiosa (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou 
medalhas) 

Atribuição de prémios de desempenho, louvores 
ou medalhas 

250.20.803 

Referenciação de utentes para consultas Referenciação de utentes para consultas 700.10.001 

Referendo (Apoio técnico e logístico ao 
processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Referendo (Apreciação e admissão de 
propostas de referendo) 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Referendo (Marcação de atos eleitorais e 
referendários) 

Marcação de atos eleitorais e referendários 950.10.001 

Referendo local (Apreciação e admissão 
de propostas de referendo) 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Referendo nacional (Apreciação e 
admissão de propostas de referendo) 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Referendo regional (Apreciação e 
admissão de propostas de referendo) 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Referendo, apreciação e admissão de 
propostas de 

Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Referendo, disponibilização de manual 
para 

Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário 

950.10.400 

Referendo, projeto de Apreciação e admissão de propostas de referendo 950.10.201 

Reforço de rubrica orçamental Alteração orçamental 350.10.001 

Reforma (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Rega para agricultura (Licenciamento de 
captação de água) 

Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

450.10.015 

Regimes especiais (Seleção para ingresso 
no ensino ou formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Registo animal com interesse pecuário Registo animal com interesse pecuário 400.10.401 

Registo biográfico de aluno ou formando Processamento dos dados cadastrais do aluno ou 
formando 

750.10.300 

Registo biográfico do trabalhador Registo biográfico do trabalhador 250.20.001 

Registo comercial Registo comercial 400.10.200 

Registo de animais de companhia Registo de animais de companhia 400.10.400 

Registo de animal em livro genealógico Registo de animal em livro genealógico 400.10.402 

Registo de assiduidade (Controlo de 
assiduidade do aluno ou formando) 

Controlo de assiduidade do aluno ou formando 750.10.600 

Registo de associações de municípios e de 
freguesias 

Registo de associações de municípios e de 
freguesias 

400.10.003 

Registo de bens classificados de interesse 
municipal 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo de bens classificados de interesse 
nacional 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo de bens classificados de interesse 
público 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 
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Registo de bens de economato Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Registo de bens inventariados de interesse 
municipal 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo de bens inventariados de interesse 
nacional 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo de bens inventariados de interesse 
público 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo de bens móveis duradouros Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Registo de bens móveis não duradouros Registo de bens móveis não duradouros 300.30.007 

Registo de caçador Emissão e registo de cartas de caçador 450.10.011 

Registo de canídeo Registo de animais de companhia 400.10.400 

Registo de cão perigoso (Animail de 
companhia) 

Registo de animais de companhia 400.10.400 

Registo de cidadãos da União Europeia Registo de cidadãos da União Europeia 400.10.004 

Registo de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Registo de contribuintes Registo de contribuintes 400.10.002 

Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de desenho (Design) Registo de design 400.10.600 

Registo de desenho, título de (Design) Registo de design 400.10.600 

Registo de design Registo de design 400.10.600 

Registo de design, título de Registo de design 400.10.600 

Registo de despesa de aquisição Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Registo de documentos de arquivo 
(Registo de documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Registo de documentos e informação Registo de documentos e informação 300.30.008 

Registo de editores Registo de editores 400.10.006 

Registo de emissão de Cartão Europeu de 
Seguro de Doença 

Registo de emissão de Cartão Europeu de Seguro 
de Doença 

400.10.005 

Registo de empresas locais Registo comercial 400.10.200 

Registo de entidades no sistema de 
Depósito Legal 

Registo de entidades no sistema de Depósito 
Legal 

400.10.007 

Registo de entidades no Sistema Integrado 
de Resíduos 

Registo de entidades no Sistema Integrado de 
Resíduos 

400.10.008 

Registo de expediente (Registo de 
documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Registo de exploração de máquina de 
jogos 

Registo de exploração de máquinas de diversão 450.10.028 

Registo de exploração de máquinas de 
diversão 

Registo de exploração de máquinas de diversão 450.10.028 

Registo de feirante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Registo de fichas técnicas de habitação Registo de fichas técnicas de habitação 400.10.403 

Registo de gatídeo Registo de animais de companhia 400.10.400 

Registo de International Standard 
Audiovisual Number (ISAN) 

Registo de International Standard Audiovisual 
Number (ISAN) 

400.10.601 

Registo de International Standard Book 
Number (ISBN) 

Registo de International Standard Book Number 
(ISBN) 

400.10.602 
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Registo de International Standard Music 
Number (ISMN) 

Registo de International Standard Music Number 
(ISMN) 

400.10.603 

Registo de International Standard Serials 
Number (ISSN) 

Registo de International Standard Serials Number 
(ISSN) 

400.10.604 

Registo de International Standard Text 
Code (ISTC) 

Registo de International Standard Text Code 
(ISTC) 

400.10.605 

Registo de ISAN Registo de International Standard Audiovisual 
Number (ISAN) 

400.10.601 

Registo de ISBN Registo de International Standard Book Number 
(ISBN) 

400.10.602 

Registo de ISMN Registo de International Standard Music Number 
(ISMN) 

400.10.603 

Registo de ISSN Registo de International Standard Serials Number 
(ISSN) 

400.10.604 

Registo de ISTC Registo de International Standard Text Code 
(ISTC) 

400.10.605 

Registo de logótipo (Marcas) Registo de marcas 400.10.606 

Registo de logótipo, título de (Marcas) Registo de marcas 400.10.606 

Registo de marca, título de Registo de marcas 400.10.606 

Registo de marcas Registo de marcas 400.10.606 

Registo de modelo (Design) Registo de design 400.10.600 

Registo de modelo de utilidade (Patentes) Registo de patentes 400.10.609 

Registo de modelo de utilidade, título de 
(Patentes) 

Registo de patentes 400.10.609 

Registo de modelo, título de (Design) Registo de design 400.10.600 

Registo de nome artístico Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de nome de domínio Registo de nomes de domínio de .PT 400.10.607 

Registo de nome literário Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de nomes de domínio de .PT Registo de nomes de domínio de .PT 400.10.607 

Registo de números de polícia Registo de números de polícia 400.10.608 

Registo de obra artística Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de obra audiovisual Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de obra científica Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de obra cinematográfica Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de obra literária Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

400.10.610 

Registo de óleos usados Registo de resíduos 400.10.408 

Registo de patente, título de Registo de patentes 400.10.609 

Registo de patentes Registo de patentes 400.10.609 

Registo de pneus usados Registo de resíduos 400.10.408 

Registo de prédio rústico na matriz predial Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Registo de prédio urbano na matriz predial Registo de prédios na matriz predial 400.10.407 

Registo de prestadores de serviços Registo de prestadores de serviços 300.50.803 
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Registo de publicações no sistema de 
Depósito Legal 

Registo de publicações no sistema de Depósito 
Legal 

400.10.611 

Registo de receita Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Registo de resíduos Registo de resíduos 400.10.408 

Registo de resíduos hospitalares Registo de resíduos 400.10.408 

Registo de resíduos perigosos Registo de resíduos 400.10.408 

Registo de símbolos heráldicos Registo de símbolos heráldicos 400.10.612 

Registo de sumários (Realização de 
atividades de ensino ou formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Registo de toponímia Registo toponímico 400.10.613 

Registo de trabalhador na ADSE Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

400.10.012 

Registo de trabalhadores em subsistemas 
de saúde públicos 

Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

400.10.012 

Registo de trabalhadores no sistema da 
Caixa Geral de Aposentações 

Registo de trabalhadores no sistema da Caixa 
Geral de Aposentações 

400.10.010 

Registo de trabalhadores no sistema da 
Segurança Social 

Registo de trabalhadores no sistema da Segurança 
Social 

400.10.011 

Registo de utilizador de serviços online Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Registo de utilizador de sistema de 
informação 

Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Registo de utilizadores de serviços e de 
sistemas de informação 

Registo de utilizadores de serviços e de sistemas 
de informação 

300.50.802 

Registo de utilizadores de unidades de 
saúde 

Registo de utilizadores de unidades de saúde 700.10.004 

Registo de veículos automóveis Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Registo de vendedor ambulante 
(Autorização e registo de atividades de 
feirante e de vendedor ambulante) 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Registo em livro de reprodutores Registo de animal em livro genealógico 400.10.402 

Registo em livro genealógico Registo de animal em livro genealógico 400.10.402 

Registo nacional de pessoas coletivas Registo nacional de pessoas coletivas 400.10.009 

Registo patrimonial de classificação de 
bens culturais 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo patrimonial de classificação de 
bens imateriais 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo patrimonial de classificação de 
bens imóveis 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo patrimonial de classificação de 
bens móveis 

Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

400.10.404 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo patrimonial de inventário de bens 
imateriais 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo patrimonial de inventário de bens 
imóveis 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 

Registo patrimonial de inventário de bens 
móveis 

Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

400.10.405 
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Registo predial Registo predial 400.10.406 

Registo toponímico Registo toponímico 400.10.613 

Registo, recurso de decisão de (Matéria 
cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Regras Institucionais, produção e 
domunicação de 

Produção e comunicação de regras institucionais 100.10.600 

Regulação, ação judicial em matéria de 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Regulamento municipal (Produção e 
comunicação de atos regulamentares 
locais) 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
locais 

100.10.400 

Regularização de responsabilidades 
financeiras de entidades extintas 

Liquidação de entidades 350.40.602 

Reimpressão de livro (Atividades 
editoriais) 

Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Reimpressão de monografia (Atividades 
editoriais) 

Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Reingresso no ensino (Seleção para 
ingresso no ensino ou formação) 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Reinscrição  de trabalhador na Segurança 
Social 

Registo de trabalhadores no sistema da Segurança 
Social 

400.10.011 

Reinscrição de trabalhador na Caixa Geral 
de Aposentações 

Registo de trabalhadores no sistema da Caixa 
Geral de Aposentações 

400.10.010 

Reivindicação laboral Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Rejeição de águas residuais, licenciamento 
para 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais 450.10.223 

Relações coletivas de trabalho (Prevenção 
e resolução de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Relatório de acompanhamento da 
execução orçamental 

Acompanhamento da execução orçamental 150.20.400 

Relatório de atividades Avaliação de atividades 150.20.300 

Relatório de avaliação (Avaliação do 
desempenho das organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Relatório de avaliação de desempenho 
(Avaliação individual do desempenho) 

Avaliação Individual do desempenho 250.20.800 

Relatório de contas Prestação de contas 150.20.404 

Relatório de controlo de contratos 
(Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 

Relatório de ensaios (Ensaio laboratorial) Realização de ensaios laboratoriais 800.10.601 

Relatório de execução de planos Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório de execução de planos do 
município 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório de execução de programas 
operacionais 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório de gestão Prestação de contas 150.20.404 

Relatório de junta médica Certificação de doença ou de incapacidade 450.30.500 

Relatório de limpeza (Higienização de 
instalações e equipamentos) 

Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

300.40.505 
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Relatório de ocorrências (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Relatório de vigilância (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Relatório mensal de atividades Avaliação de atividades 150.20.300 

Relatório parcelar de atividades Avaliação de atividades 150.20.300 

Relatório sobre o estado do ordenamento 
do território 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório sobre o estado do ordenamento 
do território local 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório sobre o estado do ordenamento 
do território regional 

Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

150.10.600 

Relatório trimestral de atividades Avaliação de atividades 150.20.300 

Remessa de documentos para arquivo Depósito de bens 300.10.600 

Remoção de grafitis Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Remodelação de infraestrutura 
(Licenciamento ou autorização de 
urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Remodelação de terrenos, licenciamento 
ou autorização de 

Licenciamento ou autorização de remodelação de 
terrenos 

450.10.202 

Remuneração Processamento de remunerações 350.10.509 

Renda controlada (Atribuição de rendas 
apoiadas) 

Atribuição de rendas apoiadas 650.10.105 

Renda de casa, concessão de subsídios de Atribuição de rendas apoiadas 650.10.105 

Rendimento social de inserção, atribuição 
de 

Concessão de rendimento social de inserção 650.10.205 

Renovação da carta de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Renovação da comissão de serviço 
(Nomeação para cargo de direção, 
coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Renovação de cartão de arrumador de 
automóveis 

Licenciamento de arrumadores de automóveis 450.10.401 

Renovação de cartão de feirante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Renovação de cartão de vendedor 
ambulante 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Renovação de contrato de trabalho Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Renovação de inscrição de aluno ou 
formando 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Renovação de matrícula de aluno ou 
formando 

Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

750.10.002 

Renovação do mandato (Nomeação para 
cargo de direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Renúncia (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Reparação (Empreitada de obras públicas) Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Reparação de cabos na via pública 
(Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 
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Reparação de fugas de água e gás na via 
pública (Licenciamento ou autorização de 
obras no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Reparação de passeios (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via 
pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Reparação, aviso de (Serviços públicos 
essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Reparcelamento (Licenciamento ou 
autorização de loteamento) 

Licenciamento ou autorização de loteamentos 450.10.201 

Reparcelamento (Loteamento) Loteamento de iniciativa pública 300.40.001 

Reposição da ordem pública Reposição da ordem pública 550.10.600 

Reposição de fundo de maneio Constituição e liquidação de fundo de maneio 350.30.002 

Reposição de montantes financeiros Reposição e reembolso de valores 350.10.511 

Reposição de pavimentos (Licenciamento 
ou autorização de obras no subsolo e na 
via pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Reposição e reembolso de valores Reposição e reembolso de valores 350.10.511 

Repreensão escrita (Pena disciplinar) Aplicação de sanções disciplinares 500.30.004 

Representação e participação em 
organizações internacionais 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Representação em organizações 
internacionais, apoio logístico à 

Organização e apoio a ações de promoção do país 200.30.501 

Representante dos trabalhadores na 
Comissão Paritária 

Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

Reprodução de animais domésticos Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Reprodução de animais selvagens Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Reprodução de espécies de fauna e de 
flora 

Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Reprodução de modelos originais 
(Investigação aplicada) 

Execução de projetos de investigação aplicada 800.20.002 

Reprodução medicamente assistida (ato 
médico veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Requalificação (Mobilidade especial) Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Requisição de bens de terceiros Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

300.10.601 

Requisição de serviços de suporte Processamento de pedidos de serviços de suporte 300.50.801 

Requisição interna de bens duradouros 
(Pedido de utilização temporária) 

Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Requisição interna de consumíveis Processamento de pedidos de material 
consumível 

300.50.401 

Requisição interna de documentos Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Requisição interna de informação Disponibilização de documentos e informação 300.50.400 

Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

300.10.601 

Rescisão de contrato por incumprimento 
(Sanção contratual) 

Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Rescisão por mútuo acordo (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 
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Reserva (Pedido de horário especial) Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Reserva de recrutamento, candidatura a Procedimento concursal para preenchimento de 
postos de trabalho 

250.10.101 

Reserva do uso privativo de imóveis do 
domínio público 

Reserva do uso privativo de imóveis do domínio 
público 

300.50.002 

Reserva natural (Classificação de áreas) Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Reservatório (Monitorização do estado de 
conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Resgate (Proteção e socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Resgate de concessão (Sanção contratual) Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Residência autónoma, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Residência, licenciamento de Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Residências de acolhimento (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Residente (Autorização de 
estacionamento) 

Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Resíduos de obras e demolições (Recolha 
de resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos hospitalares (Recolha de 
resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos hospitalares, registo de Registo de resíduos 400.10.408 

Resíduos industriais (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos municipais, recolha e tratamento 
de (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Resíduos perigosos, registo de Registo de resíduos 400.10.408 

Resíduos sólidos urbanos (Recolha de 
resíduos) 

Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos tóxicos (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos verdes (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Resíduos, registo de Registo de resíduos 400.10.408 

Resolução de conflito de trabalho (Ação 
em sistema de mediação laboral) 

Ação em sistema de mediação laboral 600.20.301 

Resolução de litígio extrajudicial 
(Mediação familiar) 

Ação em sistema de mediação familiar 600.20.300 

Resolução do contrato (Cessação da 
relação jurídica de emprego público) 

Cessação da relação jurídica de emprego público 250.10.800 

Respostas sociais em situação de 
emergência (Acolhimento de emergência) 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Restauração ou de bebidas, autorização 
para estabelecimento de 

Autorização para comércio e armazenamento de 
produtos alimentares 

450.10.007 

Restauro (Empreitada de obras públicas) Contratação de empreitadas de obras públicas 300.10.001 

Restauro (Proteção de bens culturais) Conservação e proteção de bens culturais 300.40.500 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 436 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Restrições de acesso à informação 
(Comunicabilidade de documentos e 
informação) 

Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

300.30.300 

Resultado eleitoral (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Resultado eleitoral, edital de proclamação 
e publicitação de (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Resumo diário (Tesouraria) Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Retenção de fundos (Sanção contratual) Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Retroversão (Realização de traduções) Realização de traduções 800.10.604 

Reunião de Câmara Municipal Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião de comissão da Assembleia 
Municipal 

Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Reunião de comissão eventual Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Reunião de comissão permanente Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Reunião de Conselho de Administração Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião de Conselho Executivo Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião de Junta de Freguesia Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião de órgãos deliberativos Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

150.10.702 

Reunião de órgãos executivos Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião descentralizada de Câmara 
Municipal 

Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião do Conselho de Coordenação da 
Avaliação (Harmonização e validação das 
avaliações de desempenho) 

Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

250.20.801 

Reunião em local público (Direito de 
reunião em locais públicos) 

Processamento de avisos de exercício do direito 
de reunião em locais públicos 

950.20.600 

Reunião extraordinária (Órgão 
deliberativo) 

Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Reunião extraordinária de Câmara 
Municipal 

Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reunião geral de trabalhadores Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Reunião ordinária (Órgão deliberativo) Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Reunião pública de Câmara Municipal Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Reuniões de pais ou encarregados de 
educação (Realização de atividades de 
ensino ou formação) 

Realização das atividades de ensino ou formação 750.20.600 

Reuniões públicas (Órgão deliberativo) Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Revestimento de sepultura perpétua 
(Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Licenciamento ou autorização de edificações 450.10.204 

Revestimento florestal em pequenas 
áreas, licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 
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Revestimento florestal, licenciamento de Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Revisão concessão de pensão social de 
velhice 

Concessão de pensão social de velhice 650.10.204 

Revisão da concessão de complemento 
solidário para idosos 

Concessão de complemento solidário para idosos 650.10.202 

Revisão da Concessão de complementos 
por dependência 

Concessão de complementos por dependência 650.10.302 

Revisão da concessão de pensão de 
invalidez 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Revisão da concessão de pensão de 
orfandade 

Concessão de pensões de orfandade 650.10.303 

Revisão da concessão de pensão de 
sobrevivência 

Concessão de pensões de sobrevivência 650.10.002 

Revisão da concessão de pensão de 
velhice 

Concessão de pensões de velhice 650.10.003 

Revisão da concessão de pensão de viuvez Concessão de pensões de viuvez 650.10.304 

Revisão da concessão de pensão por 
incapacidade permanente 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Revisão da concessão de pensão por 
invalidez absoluta 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Revisão da concessão de pensão por 
invalidez relativa 

Concessão de pensões de invalidez 650.10.001 

Revisão de orçamento Preparação de orçamento 150.20.202 

Revista (Atividades editoriais) Produção, publicitação e controlo de informações 
e conteúdos institucionais 

900.20.200 

Revista (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Ribeiro (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Risco clínico durante a gravidez, concessão 
de subsídios de 

Concessão de subsídios de risco clínico durante a 
gravidez 

650.10.012 

Risco clínico durante a gravidez, concessão 
de subsídios sociais por 

Concessão de subsídios sociais por risco clínico 
durante a gravidez 

650.10.210 

Riscos específicos, concessão de subsídios 
por 

Concessão de subsídios por riscos específicos 650.10.013 

Riscos específicos, concessão de subsídios 
sociais por 

Concessão de subsídios sociais por riscos 
específicos 

650.10.211 

Rua, lavagem de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Rua, varredura de Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Ruído (Monitorização de índices de 
poluição ambiental) 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Ruído, fiscalização de Fiscalização de ruído 500.10.418 

Ruído, licenciamento especial de Licenciamento especial de ruído 450.10.215 

Rural, autorização e registo de turismo em 
espaço 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

450.10.005 

Rutura (Monitorização do estado de 
conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

RVCC - Reconhecimento, validação e 
certificação de competências 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Salvamento (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Sanção acessória Aplicação de contraordenações 500.30.001 
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Sanções administrativas inominadas, 
aplicação de 

Aplicação de sanções administrativas inominadas 500.30.002 

Saneamento, rede de recolha e transporte 
de (Monitorização do estado de 
conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Saneamento, sistemas de (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Sangue, transfusão de (ato médico 
veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Santos populares (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Sargeta (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Seção de voto, anexação de (Constituição 
de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Seção de voto, desdobramento de 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Segurança preventiva, implementação de 
sistema tecnológico de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Segurança preventiva, monitorização de 
sistema tecnológico de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Segurança Social, registo de trabalhador 
na 

Registo de trabalhadores no sistema da Segurança 
Social 

400.10.011 

Segurança Social, reinscrição  de 
trabalhador na 

Registo de trabalhadores no sistema da Segurança 
Social 

400.10.011 

Segurança, higiene e saúde no trabalho, 
sistema de (Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Segurança, higiene e saúde no trabalho, 
sistema de (Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Seleção de candidatos ao ensino Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais 

Seleção de candidatos para frequência de estágios 
profissionais 

250.10.103 

Seleção de cidadãos para a administração 
da justiça 

Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça 

250.10.300 

Seleção de cidadãos para trabalho 
voluntário 

Seleção de cidadãos para trabalho voluntário 250.10.301 

Seleção para ingresso no ensino ou 
formação 

Seleção e seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

750.10.001 

Sem-abrigo (Acolhimento imediato) Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Semana de trabalho de quatro dias 
(Pedido de horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Sementeira de árvores em domínio 
hídrico, licenciamento de 

Licenciamento de atividades agrícolas e florestais 450.10.013 

Seminário (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Sentença (Julgado de paz) Ação em julgado de paz 600.20.001 

Sentença arbitral Ação em arbitragem 600.20.600 
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Sequestro de animal agressor (Sequestro 
sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Sequestro de obra ou concessão (Sanção 
contratual) 

Aplicação de sanções contratuais 500.30.003 

Sequestro preventivo de animal 
(Sequestro sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Sequestro sanitário de animais Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Serviço de apoio domiciliário, licença para Licenciamento para instalação de equipamentos 
de respostas sociais 

450.10.020 

Serviço público, subsídios à exploração de Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Serviços mínimos (Greve) Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

250.30.300 

Serviços públicos essenciais, prestação de Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Serviços remunerados (Ação policial) Ação policial a eventos de alto risco 550.10.002 

Serviços remunerados (Apoio policial) Apoio policial a diligências 550.10.004 

Serviços sociais, consulta em Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Servidor (Configuração de redes e 
sistemas) 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Servidores (Monitorização do estado de 
conservação) 

Monitorização do estado de conservação de 
infraestruturas e equipamentos 

800.10.304 

Sessão de Assembleia de Freguesia Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Sessão de Assembleia Intermunicipal Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Sessão de Assembleia Municipal Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública 
(Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública 
(Definição de metas e objetivos 
organizacionais) 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

SIADAP 1 (Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

SIADAP 1 (Definição de metas e objetivos 
organizacionais) 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

SIG - Sistema de informação geográfica 
(Registo de documentos e informação) 

Registo de documentos e informação 300.30.008 

Símbolo heráldico, registo de Registo de símbolos heráldicos 400.10.612 

SIMPLEX (Análise e melhoria de processos) Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Simplificação de práticas e procedimentos Análise e melhoria de processos 150.20.500 

SIMPLIS (Análise e melhoria de processos) Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Simposium (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

900.10.501 

Simulacro com animais Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 
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Sinais (Sinalização informativa e 
reguladora) 

Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalética (Sinalização informativa e 
reguladora) 

Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de áreas protegidas Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de crianças e jovens 
(Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade) 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Sinalização de pescas Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de proteção Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de segurança Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de zonas protegidas Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização de zonas verdes Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização e encaminhamento 
(Aconselhamento jurídico) 

Aconselhamento jurídico 650.20.300 

Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Sinalização ferroviária Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização informativa e reguladora Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização marítima Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização rodoviária Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização turística e cultural Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sinalização venatória Sinalização informativa e reguladora 550.10.300 

Sindicância (Ação disciplinar) Realização de sindicância 500.20.003 

Sinistro (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

SIOE - Sistema de informação da 
organização do Estado (Caracterização de 
entidades) 

Caracterização de entidades 150.20.402 

SIOE - Sistema de informação da 
organização do Estado (Caracterização de 
recursos humanos) 

Caracterização de recursos humanos 150.20.403 

Sísmico (Aviso) Emissão de aviso e declaração de alertas 550.20.001 

Sismo (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Sismo (Socorro) Ação de proteção e socorro 550.20.500 

Sistema de gestão ambiental (Avaliação de 
sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema de gestão ambiental 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema de gestão da qualidade (Avaliação 
de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema de gestão da qualidade 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema de informação da organização do 
Estado (Caracterização de entidades) 

Caracterização de entidades 150.20.402 

Sistema de informação da organização do 
Estado (Caracterização de recursos 
humanos) 

Caracterização de recursos humanos 150.20.403 
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Sistema de segurança, higiene e saúde no 
trabalho (Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema de segurança, higiene e saúde no 
trabalho (Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema de tecnologia da informação e 
comunicação (Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema de tecnologia da informação e 
comunicação (Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública 
(Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública 
(Definição de objetivos) 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Sistema integrado de gestão da qualidade, 
ambiente e segurança (Avaliação de 
sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema integrado de gestão da qualidade, 
ambiente e segurança (Planeamento de 
sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema integrado de gestão de arquivos 
(Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Sistema integrado de gestão de arquivos 
(Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Sistema Integrado de Resíduos, inscrição 
de entidades no 

Registo de entidades no Sistema Integrado de 
Resíduos 

400.10.008 

Sistema operativo informático 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Sistema tecnológico de informação 
(Configuração de soluções aplicacionais) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Sistema tecnológico de informação 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Sistema tecnológico de informação, 
implementação de 

Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Sistema tecnológico de informação, 
monitorização de 

Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Sistema tecnológico, implementação de Implementação de redes e sistemas tecnológicos 300.40.508 

Sistema tecnológico, monitorização de Monitorização de redes e sistemas tecnológicos 300.40.510 

Sistemas de saneamento (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Sistemas de vigilância por câmaras de 
vídeo, autorização de 

Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Situação contributiva, declaração de Emissão de declarações 450.30.502 

Social, apoio (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de produtos de apoio 650.20.305 

Social, apoio (Mecenato) Captação e aplicação de apoios mecenáticos 850.10.601 

Solo (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Implementação de ações para cumprimento de 
parâmetros ambientais 

300.40.506 
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Solo (Monitorização de índices de poluição 
ambiental) 

Monitorização de índices de poluição ambiental 800.10.301 

Spot publicitário (Conteúdos 
informacionais institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Subcomissão de trabalhadores (Prevenção 
e resolução de conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Subsídio (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Subsídio à edição (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio à exploração de serviço público Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Subsídio à produção artística 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio à produção audiovisual 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio à produção cinematográfica 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio à produção de espetáculos 
(Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio à produção teatral (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de 
apoios pontuais) 

Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

850.10.003 

Subsídio de acolhimento (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Subsídio de alojamento (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Subsídio de desemprego parcial, 
concessão de 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Subsídio de desemprego, concessão de Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Subsídio de doença, concessão de Concessão de subsídios de doença 650.10.010 

Subsídio de funeral, concessão de Concessão de subsídios de funeral 650.10.306 

Subsídio de precaridade económica, 
concessão de 

Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

650.10.103 

Subsídio de produtos de apoio, concessão 
de 

Concessão de subsídios de produtos de apoio 650.10.104 

Subsídio de refeição Processamento de remunerações 350.10.509 

Subsídio de refeição escolar (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Subsídio de residência (Processamento de 
remunerações) 

Processamento de remunerações 350.10.509 

Subsídio de risco clínico durante a 
gravidez, concessão de 

Concessão de subsídios de risco clínico durante a 
gravidez 

650.10.012 

Subsídio de transporte (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Subsídio para assistência a filho com 
deficiência ou doença crónica, concessão 
de 

Concessão de subsídios para assistência a filho 
com deficiência ou doença crónica 

650.10.008 

Subsídio para assistência a filho ou a neto, Concessão de subsídios para assistência a filho ou 650.10.007 
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concessão de a neto 

Subsídio parcial por cessação de atividade 
profissional, concessão de 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Subsídio parental, concessão de Concessão de prestações por parentalidade 650.10.004 

Subsídio por adoção, concessão de Concessão de subsídios por adoção 650.10.006 

Subsídio por assistência a terceira pessoa, 
concessão de 

Concessão de subsídios por assistência a terceira 
pessoa 

650.10.305 

Subsídio por cessação de atividade 
profissional 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Subsídio por cessação de atividade, 
concessão de 

Concessão de subsídios de desemprego 650.10.009 

Subsídio por interrupção da gravidez, 
concessão de 

Concessão de subsídios por interrupção de 
gravidez 

650.10.011 

Subsídio por morte, concessão de Concessão de subsídios por morte 650.10.308 

Subsídio por riscos específicos, concessão 
de 

Concessão de subsídios por riscos específicos 650.10.013 

Subsídio social por interrupção da 
gravidez, concessão de 

Concessão de subsídios sociais por interrupção da 
gravidez 

650.10.208 

Subsídio social por parentalidade, 
concessão de 

Concessão de subsídios sociais por parentalidade 650.10.209 

Subsídio social por risco clínico durante a 
gravidez, concessão de 

Concessão de subsídios sociais por risco clínico 
durante a gravidez 

650.10.210 

Subsídio social por riscos específicos, 
concessão de 

Concessão de subsídios sociais por riscos 
específicos 

650.10.211 

Subsídio vitalícios, concessão de Concessão de subsídios vitalícios 650.10.309 

Subsistema de Avaliação do Desempenho 
dos Serviços da Administração Pública 
(Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Avaliação do desempenho das organizações 150.20.301 

Subsistema de Avaliação do Desempenho 
dos Serviços da Administração Pública 
(Definição de objetivos) 

Definição de metas e objetivos organizacionais 150.20.100 

Subsistema de saúde público, registo de 
trabalhador em 

Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

400.10.012 

Substituição de equipamento, aviso de 
(Serviços públicos essenciais) 

Contratação de fornecimento de serviços públicos 
essenciais 

300.10.002 

Substituição de membro de mesa de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Constituição de assembleias de voto 950.10.401 

Substituição de postes (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via 
pública) 

Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

450.10.212 

Subvenção pública (Atribuição de 
subsídios à exploração de serviços 
públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Sucessão (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Sugestão (Negociação de convenção 
coletiva de trabalho) 

Negociação de convenções coletivas de trabalho 250.30.001 

Sugestão (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Prevenção e resolução de conflitos laborais 250.30.600 

Sugestão (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

950.20.001 
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Suinicultura, descargas de (Fiscalização) Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

500.10.409 

Sumidouros (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Supervisão, ação judicial em matéria de 
(Matéria cível) 

Ação em matéria cível 600.30.100 

Suspensão (Pena disciplinar) Aplicação de sanções disciplinares 500.30.004 

Suspensão de contrato de trabalho Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

250.10.600 

Tabela de seleção, elaboração de Avaliação de informação arquivística 300.30.602 

Tapete rolante (Inspeção) Inspeção de elevadores e monta-cargas 500.10.423 

Tarja (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Produção, publicitação e controlo de conteúdos 
informacionais institucionais 

900.20.201 

Taxa moderadora, isenção ou redução de 
(Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais 

650.10.101 

Táxi (Autorização de estacionamento) Autorização de estacionamento na via pública 450.10.206 

Táxi, atribuição de lugares de Licenciamento de lugares de táxi 450.10.022 

Taxímetro (Controlo metrológico) Controlo metrológico 500.10.401 

Táxis, licenciamento de Licenciamento de táxis 450.10.026 

Taxista, fiscalização da atividade de Fiscalização de transportes de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros 

500.10.420 

Teatro (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

900.10.001 

Tecnologia da informação e comunicação, 
sistema de  (Planeamento de sistemas) 

Planeamento de sistemas 150.20.102 

Tecnologia da informação e comunicação, 
sistema de (Avaliação de sistemas) 

Avaliação de sistemas 150.20.302 

Tecnologia de informação (Configuração 
de soluções aplicacionais) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Tecnologia de informação 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento experimental e aplicacional 800.20.500 

Telas finais (Compilação técnica de obra) Compilação técnica de obra 300.30.001 

Teleassistência (Apoio domiciliário) Apoio domiciliário 650.20.301 

Temperatura ambiente, medição de Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Template, alteração de (Análise e melhoria 
de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Template, criação de (Análise e melhoria 
de processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

Tempo de antena (Propaganda eleitoral) Definição e atribuição de meios para propaganda 
eleitoral 

950.10.402 

Tempos escolares, ocupação de Distribuição das atividades de ensino ou formação 750.20.301 

Termo de aceitação (Nomeação para 
postos de trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Termo de posse (Nomeação para cargo de 
direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Termo de posse (Provimento por eleição 
em cargos ou funções) 

Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 
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Termo de responsabilidade (Depósito de 
bens) 

Depósito de bens 300.10.600 

Termo final (Resultados de avaliação em 
ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Termómetro (Controlo ambiental de 
infraestruturas e equipamentos) 

Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

800.10.300 

Termos, livro de (Resultados de avaliação 
em ensino ou formação) 

Processamento e comunicação de resultados de 
avaliação 

750.30.601 

Terraplanagem (Licenciamento ou 
autorização de remodelação de terreno) 

Licenciamento ou autorização de remodelação de 
terrenos 

450.10.202 

Terreno (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Tese académica (Investigação básica) Realização de estudos de investigação básica 800.20.001 

Testamento (Direito de superfície) Constituição do direito de superfície sobre bens 
imóveis 

300.50.200 

Teste, aplicação de (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Teste, elaboração de (Aplicação de 
instrumentos de avaliação de 
aprendizagens) 

Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

750.30.600 

Testemunha, inquirição de (Inquérito-
crime) 

Processamento de inquérito-crime 600.10.500 

Tinteiro usado (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Título de exercício de atividade de feirante Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Título de exercício de atividade de 
vendedor ambulante 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Título de propriedade de veículo 
automóvel 

Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Título de registo de desenho (Design) Registo de design 400.10.600 

Título de registo de design Registo de design 400.10.600 

Título de registo de logótipo (Marcas) Registo de marcas 400.10.606 

Título de registo de marca Registo de marcas 400.10.606 

Título de registo de modelo (Design) Registo de design 400.10.600 

Título de registo de modelo de utilidade Registo de patentes 400.10.609 

Título de registo de patente Registo de patentes 400.10.609 

Título de registo de veículo automóvel Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Título de transporte (Atribuição de 
subsídios à exploração de serviços 
públicos) 

Atribuição de subsídios à exploração de serviços 
públicos 

850.10.001 

Título Doutor Honoris Causa (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Título honorífico (Cerimónias 
comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Organização e participação em homenagens e 
cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

900.10.500 

Títulos (Inventariação do património 
financeiro) 

Inventariação do património financeiro 300.30.004 

Títulos executivos, execução de Execução de títulos executivos 600.40.501 
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Tomada de posse (Cerimónia) Organização de cerimónias de tomada de posse e 
assinatura de documentos 

900.20.601 

Tomada de posse (Nomeação para cargo 
de direção, coordenação e controlo) 

Nomeação para cargos de direção, coordenação e 
controlo 

250.10.400 

Tomada de posse de eleitos Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

Tomada de posse de gestor público Provimento por eleição em cargos ou funções 250.10.700 

Toner usado (Recolha de resíduos) Recolha de resíduos 710.10.002 

Topografia Produção de informação georreferenciada 800.10.001 

Toponímia, registo de Registo toponímico 400.10.613 

Topónimo (Registo de toponímia) Registo toponímico 400.10.613 

Total de eleitores inscritos (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Total de votantes (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Total de votos em branco (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Total de votos nulos (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Total de votos obtidos por lista 
(Apuramento geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Toxicodependentes (Acolhimento 
imediato) 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Trabalhador eleito para estrutura de 
representação coletiva dos trabalhadores 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Trabalho a favor da comunidade, 
prestação de 

Prestação de trabalho a favor da comunidade 600.40.502 

Trabalho a tempo parcial (Pedido de 
horário especial) 

Processamento de pedidos de horário de trabalho 
especial 

250.20.200 

Trabalho em dia de descanso 
complementar (Autorização de trabalho 
extraordinário) 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Trabalho em dia de descanso semanal 
(Autorização de trabalho extraordinário) 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Trabalho extraordinário (Autorização de 
trabalho extraordinário) 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Trabalho extraordinário (Processamento 
de remunerações) 

Processamento de remunerações 350.10.509 

Trabalho noturno (Autorização de 
trabalho extraordinário) 

Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

250.20.201 

Tradução Realização de traduções 800.10.604 

Tradução de língua estrangeira Realização de traduções 800.10.604 

Tradução de linguagem informática Realização de traduções 800.10.604 

Transação e transmissão de bens imóveis Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Transação e transmissão de bens móveis 
culturais 

Transação e transmissão de bens móveis culturais 300.10.004 

Transação e transmissão de bens móveis 
não culturais e contratação de serviços 

Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

300.10.005 
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Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Transação e transmissão de participações 
sociais 

Transação e transmissão de participações sociais 300.10.007 

Transcrição Realização de transcrições 800.10.605 

Transcrição de escrita antiga Realização de transcrições 800.10.605 

Transcrição fonética Realização de transcrições 800.10.605 

Transferência (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação para postos de trabalho 250.10.401 

Transferência bancária Movimentação de valores entre contas 350.30.004 

Transferência de conhecimento e 
tecnologia (Transação e transmissão de 
direitos de propriedade intelectual) 

Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

300.10.006 

Transferência de documentos e 
informação 

Depósito de bens 300.10.600 

Transferência de localização de farmácias, 
autorização de 

Autorização de transferência de localização de 
farmácias 

450.10.218 

Transferência de suporte (Conservação e 
proteção da informação) 

Conservação e proteção de informação 300.40.501 

Transferência de valor financeiro, 
processamento contabilístico de 

Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Transferência de verba Movimentação de valores entre contas 350.30.004 

Transformação de matérias-primas Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Transfusão de sangue (ato médico 
veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Transfusão de sangue (ato médico 
veterinário) 

Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Transição (Mobilidade especial) Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial) 

250.20.603 

Trânsito, fiscalização de Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Transladação de cadáveres e ossadas Transladação de cadáveres e ossadas 710.20.601 

Transporte coletivo (Concessão de 
serviços e do uso ou exploração de bens 
do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Transporte de matérias perigosas (Apoio 
policial) 

Apoio policial a diligências 550.10.004 

Transporte escolar (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Transporte especial (Apoio policial) Apoio policial a diligências 550.10.004 

Transporte urbano e interurbano, 
autorização de carreiras de 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

450.10.002 

Transporte, subsídio de (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Transposição de diretiva comunitária 
(Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Produção e comunicação de atos legislativos 100.10.001 

Tratado internacional, ratificação de Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

100.10.002 

Tratamento ambulatório (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 
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Tratamento de águas residuais (Concessão 
de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Tratamento de enfermagem Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Traumático em situação de crise, apoio a Prestação de cuidados de emergência médica 700.20.300 

Treino (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Treino animal (Exercícios e simulacros) Realização de exercícios e simulacros 550.20.003 

Tribunal de Contas, fiscalização prévia do Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 500.10.422 

Tribunal de Contas, visto prévio do Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 500.10.422 

Troca de carta de condução Emissão e registo de títulos de condução 450.10.012 

Turística, classificação Classificação de empreendimentos turísticos 450.10.601 

UCCLA - União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (Participação e 
representação em organização 
internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

UCUE - União das Capitais da União 
Europeia (Participação e representação 
em organização internacional) 

Representação e participação em organizações 
internacionais 

200.10.002 

Unidade móvel publicitária (Licenciamento 
ou comunicação de publicidade) 

Licenciamento ou comunicação de publicidade 450.10.214 

Unidades terapêuticas educativas 
(Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou 
estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Uniformização de jurisprudência, acórdão 
de 

Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

100.20.600 

Uniformização de jurisprudência, recurso 
para (Matéria administrativa) 

Ação em matéria administrativa 600.30.001 

Urbanização de iniciativa municipal Urbanização de iniciativa pública 300.40.002 

Urbanização de iniciativa pública Urbanização de iniciativa pública 300.40.002 

Urbanizações, licenciamento ou 
autorização de 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 450.10.203 

Urnas em cemitério, depósito de Depósito de urnas em cemitério 710.20.600 

Uso privativo do domínio público Reserva do uso privativo de imóveis do domínio 
público 

300.50.002 

Usucapião (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Usucapião (Direito de superfície) Constituição do direito de superfície sobre bens 
imóveis 

300.50.200 

Utensílios e ferramentas, reparação de Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Utilidade pública de bens (Efeitos de 
expropriação) 

Reconhecimento de utilidade pública para efeitos 
de expropriação 

450.20.002 

Utilidade pública de entidade, estatuto de 
(Reconhecimento e registo) 

Reconhecimento e registo de pessoas coletivas de 
utilidade pública 

450.20.001 

Utilidade pública para efeitos de 
expropriação 

Reconhecimento de utilidade pública para efeitos 
de expropriação 

450.20.002 

Utilidade pública, pessoa coletiva de 
(Reconhecimento e registo) 

Reconhecimento e registo de pessoas coletivas de 
utilidade pública 

450.20.001 
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Utilização de equipamentos de apoio 
social 

Utilização de equipamentos de apoio social 
residenciais e não residenciais 

650.20.603 

Utilização de espaços públicos 
(Propaganda eleitoral) 

Definição e atribuição de meios para propaganda 
eleitoral 

950.10.402 

Utilização de fogos ou espaços, 
licenciamento de 

Licenciamento de utilização de fogos ou espaços 450.10.205 

Utilizadores de unidades de saúde, registo 
de 

Registo de utilizadores de unidades de saúde 700.10.004 

Vacina Imunização 700.20.001 

Vacina antirrábica Vacinação de animais 700.20.700 

Vacina do Plano Nacional de Vacinação Imunização 700.20.001 

Vacina não incluída no Plano Nacional de 
Vacinação 

Imunização 700.20.001 

Vacinação de animais Vacinação de animais 700.20.700 

Vacinação de canídeo Vacinação de animais 700.20.700 

Vacinação de felídeo Vacinação de animais 700.20.700 

Valeta (Limpeza) Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Validação de competências 
(Reconhecimento, creditação e validação 
de competências e qualificações) 

Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

750.30.602 

Validação de fatura Lançamento de receitas e despesas 350.10.600 

Valor, controlo de (Tesouraria) Controlo sistemático de numerário e valores 350.30.003 

Varredura de ruas Limpeza de espaços públicos 710.10.001 

Veículo (Manutenção e reparação de bens 
móveis duradouros) 

Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

300.40.509 

Veículo abandonado (Depósito de bens) Depósito de bens 300.10.600 

Veículo automóvel, título de propriedade 
de 

Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Veículo automóvel, título de registo de Registo de veículos automóveis 400.10.409 

Velocidade, controlo de (Fiscalização de 
trânsito) 

Fiscalização de trânsito 500.10.419 

Vencimento Processamento de remunerações 350.10.509 

Venda ambulante (Fiscalização de 
atividade) 

Fiscalização de atividades de feirante e de 
vendedor ambulante 

500.10.406 

Venda de imóvel Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Venda de imóvel classificado Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Venda de imóvel cultural Transação e transmissão de bens imóveis 300.10.003 

Vendedor ambulante (Autorização e 
registo de atividades de feirante e de 
vendedor ambulante) 

Autorização e registo de atividades de feirante e 
de vendedor ambulante 

450.10.400 

Verificação domiciliária de doença 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Controlo de assiduidade e pontualidade 250.20.400 

Veterinário, ato médico Prestação de cuidados curativos veterinários 700.20.800 

Viabilidade de edificação (Pedido de 
informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Viabilidade de instalação de farmácia 
(Pedido de informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 450 
 

Termo Título da classe de terceiro nível Código 

Viabilidade de loteamento (Pedido de 
informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Viabilidade de remodelação de terrenos 
(Pedido de informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Viabilidade de urbanização (Pedido de 
informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Viabilidade de utilização dos recursos 
hídricos (Pedido de informação prévia) 

Processamento de pedidos de informação prévia 450.10.200 

Viajante, consulta do Imunização 700.20.001 

Viaturas (Pedido de utilização temporária) Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

300.50.402 

Viaturas, inventário de Inventariação de bens móveis duradouros 300.30.003 

Videovigilância, autorização e registo de Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

450.10.006 

Vigilância em área florestal (Policiamento) Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Vigilância em parques naturais 
(Policiamento) 

Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público 

550.10.001 

Vigilância veterinária (Sequestro sanitário 
de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

Vigilância, ação de Ação de vigilância 550.20.002 

Vigilância, consulta de Prestação de cuidados de saúde personalizados 700.20.200 

Vigilância, relatório de (Segurança de 
instalações e equipamentos) 

Controlo de segurança e vigilância de instalações 
e equipamentos públicos 

300.40.504 

Vinho, produção de (Transformação de 
matérias-primas) 

Transformação de matérias-primas 300.40.005 

Vinho, zona demarcada de Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Violência doméstica, apoio e 
encaminhamento de vítimas de 

Sinalização e encaminhamento em situações de 
vulnerabilidade 

650.20.001 

Visita de Estado (Organização de visitas de 
estado ou equiparadas) 

Organização de visitas de estado ou equiparadas 200.20.500 

Visita de estudo (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Concessão de auxílios económicos a estudantes 650.10.100 

Visita institucional Organização de visitas institucionais 900.20.602 

Visita oficial (Organização de visitas de 
estado ou equiparadas) 

Organização de visitas de estado ou equiparadas 200.20.500 

Visto prévio do Tribunal de Contas Fiscalização prévia do Tribunal de Contas 500.10.422 

Vistoria (Fiscalização de operações 
urbanísticas) 

Fiscalização de operações urbanísticas 500.10.415 

Vítimas de violência doméstica 
(Acolhimento de emergência) 

Acolhimento de emergência em equipamentos de 
apoio social 

650.20.600 

Vítimas de violência doméstica (Admissão 
e desenvolvimento em instituições sociais 
residenciais ou estruturas de alojamento) 

Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento 

650.20.601 

Viveiro, produção de espécies em Reprodução de espécies de fauna e de flora 300.40.004 

Viveiros de fauna cinegética, 
licenciamento de 

Licenciamento de parque zoológico 450.10.023 

Voluntários, bolsa de (Seleção de cidadãos 
para trabalho voluntário) 

Seleção de cidadãos para trabalho voluntário 250.10.301 

Voto de emigrantes (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 
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Voto de louvor (Reunião de órgão 
deliberativo) 

Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Voto de louvor (Reunião de órgão 
executivo) 

Reunião de órgãos executivos 150.10.701 

Voto de pesar (Reunião de órgão 
deliberativo) 

Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 

Voto em branco (Controlo de operações 
de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Voto em branco, total de (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Voto nulo (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Voto nulo, reapreciação de (Apuramento 
geral de resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Voto nulos, total de (Apuramento geral de 
resultados) 

Apuramento geral de resultados 950.10.602 

Voto por correspondência (Controlo de 
operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados 

950.10.600 

Workflow (Análise e melhoria de 
processos) 

Análise e melhoria de processos 150.20.500 

ZEC - Zona especial de conservação 
(Classificação de áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

ZMC - Zona de Medição e Controlo 
(Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Zona de caça (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Zona de Medição e Controlo 
(Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água e do saneamento de águas residuais 

800.10.303 

Zona de pesca (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio 
público) 

Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público 

300.20.400 

Zona de proteção especial - ZPE 
(Classificação de áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Zona de proteção especial de interesse 
municipal (Classificação de bens e sítios) 

Classificação de bens e sítios culturais 450.20.501 

Zona demarcada de pesca Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Zona demarcada do queijo Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Zona demarcada do vinho Criação de regiões demarcadas 450.20.502 

Zona especial de conservação - ZEC 
(Classificação de áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

Zoonoses, controlo e combate de 
(Sequestro sanitário de animais) 

Sequestro sanitário de animais 710.10.301 

ZPE - Zona de proteção especial 
(Classificação de áreas) 

Classificação de áreas protegidas 450.20.500 

 

  



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 452 
 

5.3.2 Ordenação de termos por código de classe de terceiro nível 
 

Código Título da classe de terceiro nível Termo 

100.10.001 Produção e comunicação de atos legislativos Decreto da Assembleia da República (Produção e 
comunicação de ato legislativo) 

Decreto legislativo regional (Produção e comunicação 
de ato legislativo) 

Decreto-lei (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Diploma legislativo (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Diretiva comunitária, transposição de 

Estatutos (Produção e comunicação de ato legislativo) 

Lei (Produção e comunicação de ato legislativo) 

Lei constitucional (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Lei orgânica (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Projeto de lei (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Proposta de lei (Produção e comunicação de ato 
legislativo) 

Transposição de diretiva comunitária (Produção e 
comunicação de ato legislativo) 

100.10.002 Aprovação e comunicação de convenções 
internacionais 

Ratificação de convenção internacional 

Ratificação de tratado internacional 

100.10.003 Comunicação de decisões dos tribunais a 
que a lei confira força obrigatória geral 

Acórdão de declaração da inconstitucionalidade com 
força obrigatória legal 

Declaração da inconstitucionalidade com força 
obrigatória legal 

100.10.200 Produção e comunicação de atos 
regulamentares gerais 

Produção e comunicação de atos regulamentares  
gerais  

Decreto regulamentar (Produção e comunicação de 
atos regulamentares gerais) 

100.10.400 Produção e comunicação de atos 
regulamentares locais 

Produção e comunicação de atos regulamentares 
locais 

Regulamento municipal (Produção e comunicação de 
atos regulamentares locais) 

100.10.600 
  
  
  

Produção e comunicação de regras 
institucionais 

Despacho de delegação de competências 

Despacho interno 

Ordem de serviço 

Produção e comunicação de regras institucionais  

100.10.800 Produção e comunicação de normas técnicas Produção e comunicação normas técnicas 

Orientação técnica (Produção e comunicação de 
normas técnicas) 

100.20.001 Produção de pareceres técnico-jurídicos de 
interpretação de diplomas jurídico-
normativos 

Produção de parecer da CADA - Comissão Acesso aos 
Documentos Administrativos  

Produção de parecer da CNPD - Comissão Nacional de 
Proteção de Dados  

100.20.200 Produção e comunicação de instruções para 
aplicação de diplomas jurídico-normativos 

Circular interpretativa (Produção e comunicação de 
instruções para aplicação de diploma jurídico-
normativo) 
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Instrução administrativa (Produção e comunicação de 
instruções para aplicação de diploma jurídico-
normativo) 

100.20.400 Produção de orientações e pareceres para a 
interpretação da norma técnica 

Produção de orientações e pareceres para a 
Interpretação da norma técnica 

FAQs - Frequently Asked Questions (Produção de 
orientações e pareceres para a interpretação da 
norma técnica) 

100.20.600 Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

Acórdão de uniformização de jurisprudência 

Produção e comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência 

150.10.001 Definição de políticas globais GOP - Grandes Opções do Plano 

Plano estratégico municipal 

Plano plurianual de investimentos 

Políticas globais, definição de 

150.10.100 Definição de políticas setoriais Estratégia municipal para a cultura 

Plano estratégico municipal setorial 

Plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos 

Plano nacional de saúde 

Política setorial 

Programa nacional da política de ordenamento do 
território 

150.10.200 Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito nacional 

Elaboração de instrumentos de promoção do 
desenvolvimento de âmbito nacional 

Ordenamento territorial de âmbito nacional, 
elaboração de instrumentos de 

Plano de ordenamento da orla costeira 

Plano de ordenamento de albufeiras de águas públicas 

Plano de ordenamento de áreas protegidas 

Plano de ordenamento de estuários 

Plano especial 

Plano especial de ordenamento do território 

150.10.300 Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito regional 

Elaboração de instrumentos de promoção do 
desenvolvimento de âmbito regional 

Ordenamento territorial de âmbito regional, 
elaboração de instrumentos de 

Plano regional de ordenamento do território 

Plano regional de ordenamento florestal 

150.10.400 Elaboração de instrumentos de 
ordenamento territorial e da promoção do 
desenvolvimento de âmbito municipal 

Área crítica de recuperação e reabilitação urbana 

Ordenamento territorial de âmbito municipal, 
elaboração de instrumentos de 

Plano de pormenor 

Plano de urbanização 

Plano diretor municipal 

Plano intermunicipal de ordenamento do território 

Plano municipal de defesa da floresta contra incêndios 

Plano municipal de emergência 
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Plano municipal de emergência e proteção civil 

150.10.500 Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional 

Acordo interinstitucional de âmbito nacional 

Formalização de rede de municípios  

Geminação (Acordo interinstitucional) 

Protocolo (Acordo interinstitucional) 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 

Rede Territorial das Cidades Educadoras (Acordo 
interinstitucional) 

150.10.501 Negociação e celebração de acordos de 
concertação social 

Compromisso (Concertação social) 

Concertação social 

Diálogo social tripartido (Concertação social) 

150.10.600 Avaliação de políticas e instrumentos de 
operacionalização 

Relatório de execução de planos 

Relatório de execução de planos do município 

Relatório de execução de programas operacionais 

Relatório sobre o estado do ordenamento do território 

Relatório sobre o estado do ordenamento do território 
local 

Relatório sobre o estado do ordenamento do território 
regional 

150.10.700 Reunião de órgãos deliberativos Ata de órgão deliberativo 

Ata em minuta de órgão deliberativo 

Reunião de órgãos deliberativos 

Reunião extraordinária (Órgão deliberativo) 

Reunião ordinária (Órgão deliberativo) 

Reuniões públicas (Órgão deliberativo) 

Sessão de Assembleia de Freguesia 

Sessão de Assembleia Intermunicipal 

Sessão de Assembleia Municipal 

Voto de louvor (Reunião de órgão deliberativo) 

Voto de pesar (Reunião de órgão deliberativo) 

150.10.701 Reunião de órgãos executivos Ata de órgão executivo (Reunião de órgão executivo) 

Ata em minuta de órgão executivo 

Moção (Reunião de órgão executivo) 

Ordem de trabalhos (Reunião de órgão executivo) 

Reunião de Câmara Municipal 

Reunião de Conselho de Administração 

Reunião de Conselho Executivo 

Reunião de Junta de Freguesia 

Reunião descentralizada de Câmara Municipal 

Reunião extraordinária de Câmara Municipal 

Voto de louvor (Reunião de órgão executivo) 

150.10.702 Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento 

Conselho Económico e Social 

Conselho Local de Educação 

Conselho Municipal de Juventude 
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Código Título da classe de terceiro nível Termo 

Conselho Municipal de Segurança 

Grupo de trabalho (Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento) 

Reunião de comissão da Assembleia Municipal 

Reunião de Comissão eventual 

Reunião de Comissão permanente 

150.20.001 Preparação de regras e orientações internas Delegação de competências (Preparação de regras e 
orientações internas) 

Norma de controlo interno 

Plano de prevenção de riscos de gestão 

Preparação de Manual de formulários  

Preparação de Manual de procedimentos 

Preparação de Plano de classificação 

Preparação de Plano de contingência 

Preparação de Plano de emergência interna 

Preparação de Plano de gestão de riscos 

Preparação de Plano de preservação de documentos 

Preparação de Plano de preservação digital 

Preparação de Plano de prevenção de obsolescência 
de formatos 

Preparação de Plano de prevenção de obsolescência 
de suportes 

Preparação de Plano de prevenção de riscos de 
corrupção 

150.20.100 Definição de metas e objetivos 
organizacionais 

Elaboração de carta de missão 

Objetivos estratégicos plurianuais 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 
(Definição de metas e objetivos organizacionais) 

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública (Definição de 
metas e objetivos organizacionais) 

SIADAP 1 (Definição de metas e objetivos 
organizacionais) 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública (Definição de objetivos) 

Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços 
da Administração Pública (Definição de objetivos) 

150.20.101 Planeamento de atividades Plano de atividades 

150.20.102 Planeamento de sistemas Planos estratégicos de sistemas de informação 
(Planeamento de sistemas) 

Sistema de gestão ambiental (Planeamento de 
sistemas) 

Sistema de gestão da qualidade (Planeamento de 
sistemas) 

Sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho 
(Planeamento de sistemas) 

Sistema de tecnologia da informação e comunicação 
(Planeamento de sistemas) 

Sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e 
segurança (Planeamento de sistemas) 
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Sistema integrado de gestão de arquivos 
(Planeamento de sistemas) 

150.20.200 Planeamento de necessidades de recursos 
humanos 

Mapa de pessoal 

Planeamento de recursos humanos 

150.20.201 Planeamento de necessidades de recursos 
materiais 

Planeamento de recursos materiais 

150.20.202 Preparação de orçamento Preparação de orçamento 

Revisão de orçamento 

Planeamento de recursos financeiros 

150.20.300 Avaliação de atividades Avaliação de atividade 

Relatório de atividades 

Relatório mensal de atividades 

Relatório parcelar de atividades 

Relatório trimestral de atividades 

150.20.301 Avaliação do desempenho das organizações CAF - Common Assessment Framework (Avaliação do 
desempenho das organizações) 

Estrutura comum de avaliação (Avaliação do 
desempenho organizacional) 

QUAR - Quadro de Avaliação e Responsabilização 
(Avaliação do desempenho das organizações) 

Relatório de avaliação (Avaliação do desempenho das 
organizações) 

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública (Avaliação do 
desempenho das organizações) 

SIADAP 1 (Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública (Avaliação do desempenho das 
organizações) 

Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços 
da Administração Pública (Avaliação do desempenho 
das organizações) 

150.20.302 Avaliação de sistemas Planos estratégicos de sistemas de informação 
(Avaliação de sistemas) 

Sistema de gestão ambiental (Avaliação de sistemas) 

Sistema de gestão da qualidade (Avaliação de 
sistemas) 

Sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho 
(Avaliação de sistemas) 

Sistema de tecnologia da informação e comunicação 
(Avaliação de sistemas) 

Sistema integrado de gestão da qualidade, ambiente e 
segurança (Avaliação de sistemas) 

Sistema integrado de gestão de arquivos (Avaliação de 
sistemas) 

Tecnologia da informação e comunicação, sistema de 
(Avaliação de sistemas) 

150.20.400 Acompanhamento da execução orçamental Acompanhamento das finanças locais 
(Acompanhamento da execução orçamental) 

Mapa de execução orçamental (Controlo da execução 
orçamental durante o exercício) 
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Código Título da classe de terceiro nível Termo 

Relatório de acompanhamento da execução 
orçamental 

150.20.401 Acompanhamento de liquidação de 
entidades 

Acompanhamento de liquidação de entidades 

150.20.402 Caracterização de entidades SIOE - Sistema de informação da organização do 
Estado (Caracterização de entidades) 

150.20.403 Caracterização de recursos humanos Balanço social 

Caracterização de recursos humanos  

SIOE - Sistema de informação da organização do 
Estado (Caracterização de recursos humanos) 

150.20.404 Prestação de contas Conta de gerência 

Controlo orçamental 

Demonstração de resultados (Prestação de contas) 

Mapa de execução orçamental (Prestação de contas) 

Plano Plurianual de Investimentos (Mapa de execução 
anual) 

Prestação de contas 

Relatório de contas 

Relatório de gestão 

150.20.500 Análise e melhoria de processos Alteração de Template (Análise e melhoria de 
processos) 

Arquitetura de dados (Reengenharia de processos) 

Arquitetura de processos (Reengenharia de processos) 

Criação de Template(Análise e melhoria de processos) 

Definição e implementação de novos procedimentos 

Desmaterialização de processos (Análise e melhoria de 
processos) 

Fluxograma (Análise e melhoria de processos) 

Formulário (Análise e melhoria de processos) 

Impresso (Análise e melhoria de processos) 

Modelo (Análise e melhoria de processos) 

Modernização administrativa (Análise e melhoria de 
processos) 

Normalização de formulários (Análise e melhoria de 
processos) 

Normalização de procedimentos (Análise e melhoria 
de processos) 

Reengenharia de processos 

SIMPLEX (Análise e melhoria de processos) 

Simplificação de práticas e procedimentos 

SIMPLIS (Análise e melhoria de processos) 

Workflow (Análise e melhoria de processos) 

150.20.501 Análise e melhoria de serviços Estrutura flexível (Análise e melhoria de serviços) 

Estrutura hierarquizada (Análise e melhoria de 
serviços) 

Estrutura matricial (Análise e melhoria de serviços) 

Estrutura nuclear (Análise e melhoria de serviços) 

Estrutura orgânica (Análise e melhoria de serviços) 
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Organização interna de serviços (Análise e melhoria de 
serviços) 

Reestruturação orgânica (Análise e melhoria de 
serviços) 

150.40.001 Realização de operações estatísticas oficiais Estatística oficial 

Realização de operações estatísticas oficiais 

150.40.500 Recolha e tratamento de dados estatísticos 
para apoio à decisão 

Estatística operacional (Dados estatísticos para apoio à 
decisão) 

Recolha e tratamento de dados estatísticos para apoio 
à decisão 

200.10.002 Representação e participação em 
organizações internacionais 

Associação internacional (Participação e representação 
em organização internacional) 

ECCI - União das Cidades Capitais Ibero-americanas 
(Participação e representação em organização 
internacional) 

ECCI - União das Cidades Capitais Ibero-americanas 
(Participação e representação em organização 
internacional) 

Participação e representação em organização  
internacional 

Rede de cidades educadoras (Participação e 
representação em organização internacional) 

Rede de cidades taurinas (Participação e 
representação em organização internacional) 

UCCLA - União das Cidades Capitais de Língua 
Portuguesa (Participação e representação em 
organização internacional) 

UCUE - União das Capitais da União Europeia 
(Participação e representação em organização 
internacional) 

200.10.500 Celebração de acordos e outros atos 
internacionais 

Acordo de cooperação (Acordo interinstitucional de 
âmbito internacional) 

Acordo interinstitucional de âmbito internacional 

Geminação, protocolo de (Acordos e outros atos 
internacionais) 

Protocolo de cooperação (Acordo interinstitucional de 
âmbito internacional) 

Protocolo de geminação (Acordos e outros atos 
internacionais) 

200.20.500 Organização de visitas de estado ou 
equiparadas 

Cerimónia protocolar (Organização de visitas de 
estado ou equiparadas) 

Visita de Estado (Organização de visitas de estado ou 
equiparadas) 

Visita oficial (Organização de visitas de estado ou 
equiparadas) 

200.30.002 Coordenação e execução de ações de ajuda 
humanitária e de emergência 

Ajuda humanitária e de emergência 

Ajuda pública ao desenvolvimento (Ações de ajuda 
humanitária e de emergência) 

Cooperação (Ações de ajuda humanitária e de 
emergência) 

Crise humanitária (Ações de ajuda humanitária e de 
emergência) 

200.30.004 Execução de projetos de cooperação para o 
desenvolvimento 

Apoio ao desenvolvimento (Projeto de cooperação 
internacional para o desenvolvimento) 

Projeto de cooperação internacional para o 
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desenvolvimento,  

Protocolo de geminação (Projeto de cooperação 
internacional para o desenvolvimento) 

200.30.005 Acompanhamento e avaliação da execução 
de cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento 

Acompanhamento de projeto de cooperação e ajuda 
pública ao desenvolvimento 

Avaliação de projeto de cooperação e ajuda pública ao 
desenvolvimento 

Avaliação de projeto de cooperação internacional 

Geminação (Acompanhamento de projeto de 
cooperação internacional) 

200.30.500 Apoio à internacionalização Internacionalização de agentes culturais 

Internacionalização de empresas 

Internacionalização de marcas 

Internacionalização de produtos 

200.30.501 Organização e apoio a ações de promoção 
do país 

Apoio à promoção de países estrangeiros em Portugal 

Apoio logístico à representação em organizações 
internacionais 

Promoção de Portugal no estrangeiro 

250.10.001 Candidatura espontânea a trabalho Candidatura espontânea 

250.10.100 Procedimento concursal para 
preenchimento de cargos de direção 

Recrutamento de Chefe de Divisão 

Recrutamento de Diretor de Departamento 

Recrutamento de Diretor Municipal 

Recrutamento para cargo de direção intermédia 

Recrutamento para cargo direção superior 

Recrutamento para cargo dirigente 

250.10.101 Procedimento concursal para 
preenchimento de postos de trabalho 

Anúncio de oferta de emprego 

Avaliação curricular (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Avaliação de competências (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Avaliação de desempenho (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Avaliação psicológica (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Candidatura a procedimento concursal comum 

Candidatura a reserva de recrutamento 

Complemento de candidatura (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto de trabalho) 

Complemento do despacho de abertura 
(Procedimento concursal para preenchimento de 
posto de trabalho) 

Concurso de recrutamento para cargo público 

Concurso de recrutamento para funções públicas 

Curriculum vitae (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Curso de formação específica (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 
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Declaração de cabimento (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Declaração de conteúdo funcional (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto de trabalho) 

Declaração de tempo de serviço (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto de trabalho) 

Declaração de vínculo laboral (Procedimento concursal 
para preenchimento de posto de trabalho) 

Entrevista de avaliação de competências 
(Procedimento concursal para preenchimento de 
posto de trabalho) 

Entrevista profissional de seleção (Procedimento 
concursal para preenchimento de posto de trabalho) 

Exame médico (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Método de seleção (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Mudança de área profissional de especialização 
(Procedimento concursal para preenchimento de 
posto de trabalho) 

Mudança de carreira (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Mudança de nível (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Notificação de candidato em situação de mobilidade 
especial 

Prova de conhecimento (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Prova física (Procedimento concursal para 
preenchimento de posto de trabalho) 

Recrutamento de trabalhador para posto de trabalho 

250.10.102 Procedimento de recrutamento para 
serviços carenciados de recursos humanos 

Incentivo à mobilidade (Recrutamento para serviço 
desconcentrado ou descentralizado carenciado) 

Recrutamento para serviço desconcentrado ou 
descentralizado carenciado 

250.10.103 Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais 

Medida Contrato Emprego-Inserção (Seleção de 
candidatos para frequência de estágios profissionais) 

Programa de estágios profissionais (Seleção de 
candidatos para frequência de estágios profissionais) 

Programa de Estágios Profissionais na Administração 
Local (Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais) 

250.10.200 Eleição para cargos públicos em órgãos 
sociais e estruturas internas 

Eleição de Gestor Público 

Eleição de representantes de trabalhadores em 
Comissão Paritária 

250.10.300 Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça 

Juiz social (Seleção de cidadãos para a administração 
da justiça) 

Jurado (Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça) 

Participação popular na administração da justiça 
(Seleção de cidadãos para a administração da justiça) 

250.10.301 Seleção de cidadãos para trabalho voluntário Bolsa de voluntários (Seleção de cidadãos para 
trabalho voluntário) 

Bombeiro (Seleção de cidadãos para trabalho 
voluntário) 
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Recrutamento de voluntários (Seleção de cidadãos 
para trabalho voluntário) 

250.10.400 Nomeação para cargos de direção, 
coordenação e controlo 

Nomeação para cargo de direção intermédia e 
superior 

Nomeação para cargo dirigente 

Nomeação para cargo dirigente não inserido em 
carreira 

Recondução em cargo (Nomeação para cargo de 
direção, coordenação e controlo) 

Renovação da comissão de serviço (Nomeação para 
cargo de direção, coordenação e controlo) 

Renovação do mandato (Nomeação para cargo de 
direção, coordenação e controlo) 

Termo de posse (Nomeação para cargo de direção, 
coordenação e controlo) 

Tomada de posse (Nomeação para cargo de direção, 
coordenação e controlo) 

250.10.401 Nomeação para postos de trabalho Nomeação definitiva (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação provisória (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Nomeação transitória por tempo determinado 
(Nomeação para postos de trabalho) 

Nomeação transitória por tempo determinável 
(Nomeação para postos de trabalho) 

Período experimental (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Período probatório (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Permuta (Nomeação para postos de trabalho) 

Termo de aceitação (Nomeação para postos de 
trabalho) 

Transferência (Nomeação para postos de trabalho) 

250.10.500 Designação para cargos ou funções de 
confiança ou de interesse público 

Adjunto (Provimento por escolha) 

Cargo de direção intermédia e superior (Provimento 
por escolha) 

Cargo dirigente (Provimento por escolha) 

Cargo dirigente não inseridos em carreiras 
(Provimento por escolha) 

Cargo político (Provimento por escolha) 

Chefe de Divisão (Provimento por escolha) 

Chefe de gabinete (Provimento por escolha) 

Conselheiro local para a igualdade 

Coordenador (Provimento por escolha) 

Designação para cargo (Provimento por escolha) 

Diretor de Departamento (Provimento por escolha) 

Diretor Municipal (Provimento por escolha) 

Membro de grupo de trabalho (Provimento por 
escolha) 

250.10.600 Contratação de trabalhadores em funções 
públicas 

Contrato de teletrabalho 

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 
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Contrato de trabalho a termo resolutivo incerto 

Contrato de trabalho por tempo indeterminado 

Reafetação de trabalhador 

Renovação de contrato de trabalho 

Suspensão de contrato de trabalho 

250.10.700 Provimento por eleição em cargos ou 
funções 

Provimento por eleição em cargos ou funções 

Representante dos trabalhadores na Comissão 
Paritária 

Termo de posse (Provimento por eleição em cargos ou 
funções) 

Tomada de posse de eleitos 

Tomada de posse de gestor público 

250.10.800 Cessação da relação jurídica de emprego 
público 

Aposentação (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Caducidade (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Cessação da designação (Cessação da relação jurídica 
de emprego público) 

Cessação de contrato (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Cessação do cargo (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Conclusão sem sucesso do período experimental 
(Cessação da relação jurídica de emprego público) 

Demissão (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Denúncia de contrato (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Despedimento por extinção de posto de 
trabalho (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Despedimento por facto imputável ao trabalhador 
(Cessação da relação jurídica de emprego público) 

Despedimento por inadaptação (Cessação da relação 
jurídica de emprego público) 

Despedimento por iniciativa do empregador (Cessação 
da relação jurídica de emprego público) 

Exoneração de cargo 

Exoneração de nomeação 

Jubilato 

Morte de trabalhador (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

Reforma (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Renúncia (Cessação da relação jurídica de emprego 
público) 

Rescisão por mútuo acordo (Cessação da relação 
jurídica de emprego público) 

Resolução do contrato (Cessação da relação jurídica de 
emprego público) 

250.20.001 Registo biográfico do trabalhador Cadastro de trabalhador 
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Dados cadastrais de trabalhador 

Nota de assentimento de trabalhador 

250.20.002 Atribuição de meios de identificação a 
trabalhadores 

Emissão de cartão de identificação de serviço ou 
entidade - livre trânsito 

Emissão de cartão de identificação de serviço ou 
entidade 

Emissão de cartão de ponto 

Emissão de cartão para parqueamento de viatura 

250.20.200 Processamento de pedidos de horário de 
trabalho especial 

Horário de amamentação ou aleitação (Pedido de 
horário especial) 

Horário de trabalhador-estudante (Pedido de horário 
especial) 

Horário de trabalho (Pedido de horário especial) 

Horário desfasado (Pedido de horário especial) 

Horário flexível (Pedido de horário especial) 

Horário por turnos (Pedido de horário especial) 

Horário reduzido (Pedido de horário especial) 

Horário reduzido para assistência a descendentes com 
deficiência (Pedido de horário especial) 

Horário reduzido por doença crónica (Pedido de 
horário especial) 

Isenção de horário (Pedido de horário especial) 

Jornada contínua (Pedido de horário especial) 

Pré-reforma (Pedido de horário especial) 

Reserva (Pedido de horário especial) 

Semana de trabalho de quatro dias (Pedido de horário 
especial) 

Trabalho a tempo parcial (Pedido de horário especial) 

250.20.201 Processamento de pedidos de trabalho 
extraordinário 

Autorização de trabalho extraordinário 

Trabalho em dia de descanso complementar 
(Autorização de trabalho extraordinário) 

Trabalho em dia de descanso semanal (Autorização de 
trabalho extraordinário) 

Trabalho extraordinário (Autorização de trabalho 
extraordinário) 

Trabalho noturno (Autorização de trabalho 
extraordinário) 

250.20.400 Controlo de assiduidade e pontualidade Assistência à família (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Candidato a cargo público em campanha (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Deslocação a estabelecimento de ensino de 
responsável pela educação de menor (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Dispensa ao abrigo da Lei eleitoral (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Dispensa para consulta pré-natal (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Estatuto de trabalhador-estudante (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

Falta autorizada ou aprovada pelo empregador 
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Falta injustificada 

Falta para cumprimento de obrigações legais 

Falta para doação de sangue e socorrismo 

Falta para formação profissional 

Falta por acidente 

Falta por atividade sindical 

Falta por casamento 

Falta por doença 

Falta por exercício do direito à greve 

Falta por facto não imputável ao trabalhador 

Falta por falecimento familiar 

Falta por participação em procedimento concursal 

Inatividade temporária por acidente ou doença 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Isolamento profilático (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Justificação de faltas e ausências 

Licença por junta médica (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Lista de antiguidades (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Pontualidade (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Prestação de prova em estabelecimento de ensino 
(Controlo de assiduidade e pontualidade) 

Trabalhador eleito para estrutura de representação 
coletiva dos trabalhadores (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Tratamento ambulatório (Controlo de assiduidade e 
pontualidade) 

Verificação domiciliária de doença (Controlo de 
assiduidade e pontualidade) 

250.20.401 Participação de acidentes de trabalho ou de 
doenças profissionais 

Instrução de processo de acidente em trabalho 

Instrução de processo de doença profissional 

250.20.402 Processamento de férias Acumulação de férias 

Alteração de férias 

Mapa de férias 

Marcação de férias 

250.20.403 Processamento de licenças de ausência ao 
serviço 

Licença de ausência ao serviço 

Licença de casamento 

Licença de longa duração 

Licença especial para assistência a filho ou adotado 

Licença especial para desempenho de funções em 
associação sindical 

Licença extraordinária resultante da mobilidade 
especial 

Licença para acompanhamento de menor 
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Licença para assistência a pessoa com deficiência ou 
doença crónica 

Licença parental 

Licença por adoção 

Licença por falecimento familiar 

Licença por interrupção da gravidez 

Licença por maternidade 

Licença por paternidade 

Licença sem vencimento 

Licença sem vencimento até 90 dias 

Licença sem vencimento de longa duração 

Licença sem vencimento para acompanhamento do 
cônjuge colocado no estrangeiro 

Licença sem vencimento para o exercício de funções 
em organismos internacionais 

Licença sem vencimento por um ano 

250.20.404 Processamento de pedidos de estatuto de 
bolseiro 

Bolsa de estudo (Pedido de estatuto de bolseiro ou da 
situação de equiparação a bolseiro) 

Bolseiro de investigação (Pedido de estatuto de 
bolseiro ou da situação de equiparação a bolseiro) 

Dispensa especial de serviço (Pedido de estatuto de 
bolseiro ou da situação de equiparação a bolseiro) 

Equiparação a bolseiro (Pedido de estatuto de bolseiro 
ou da situação de equiparação a bolseiro) 

250.20.600 Afetação transitória a postos de trabalho 
(mobilidade geral) 

Cedência de interesse público (Mobilidade geral) 

Colocação (Mobilidade geral) 

Mobilidade geral externa 

Mobilidade geral interna 

Mobilidade interna (Mobilidade geral) 

Mobilidade interna intercarreiras (Mobilidade geral) 

Mobilidade interna intercategorias (Mobilidade geral) 

Mobilidade interna na categoria (Mobilidade geral) 

Mudança de posicionamento remuneratório 

250.20.601 Alteração de posicionamento remuneratório Mudança de posicionamento remuneratório 

250.20.602 Autorização para o exercício de funções 
públicas em acumulação 

Autorização para acumulação de funções 

Impedimento (Autorização para acumulação de 
funções) 

Incompatibilidades (Autorização para acumulação de 
funções) 

250.20.603 Colocação de trabalhadores em situação de 
disponibilidade 

Colocação (Mobilidade especial) 

Compensação (Mobilidade especial) 

Exercício de cargo a título transitório (Mobilidade 
especial) 

Exercício de função a título transitório (Mobilidade 
especial) 

Mobilidade especial 

Transição (Mobilidade especial) 
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250.20.604 Processamento de pedidos de reclassificação 
profissional 

Reclasificação profissional 

250.20.800 Avaliação Individual do desempenho Autoavaliação (Avaliação individual de desempenho) 

Avaliação de desempenho prévia à homologação, 
reclamação da (Avaliação individual de desempenho) 

Ficha de avaliação de desempenho (Avaliação 
individual de desempenho) 

Homologação (Avaliação individual de desempenho) 

Ponderação curricular  (Avaliação individual de 
desempenho) 

Reclamação da avaliação de desempenho prévia à 
homologação (Avaliação individual de desempenho) 

Relatório de avaliação de desempenho (Avaliação 
individual do desempenho) 

250.20.801 Harmonização e validação de avaliações de 
desempenho 

Ata do Conselho de Coordenação da Avaliação 
(Harmonização e validação das avaliações de 
desempenho) 

Conselho de Coordenação da Avaliação, ata do 
(Harmonização e validação das avaliações de 
desempenho) 

Harmonização e validação da avaliação de 
desempenho 

    Reunião do Conselho de Coordenação da Avaliação 
(Harmonização e validação das avaliações de 
desempenho) 

250.20.802 Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho 

Ata de Comissão Paritária 

Convocatória de reunião de Comissão Paritária 

250.20.803 Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas 

Alteração de posicionamento remuneratório por 
avaliação de desempenho 

Atribuição de prémios de desempenho (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou medalhas) 

Dispensa especial de serviço por avaliação de 
desempenho 

Distinção por avaliação de desempenho 

Licença por mérito (Atribuição de prémios de 
desempenho, louvores ou medalhas) 

Louvor (Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas) 

Medalha de desempenho (Atribuição de prémios de 
desempenho, louvores ou medalhas) 

Placa de mérito de desempenho (Atribuição de 
prémios de desempenho, louvores ou medalhas) 

Prémio de desempenho (Atribuição de prémios de 
desempenho, louvores ou medalhas) 

Referência elogiosa (Atribuição de prémios de 
desempenho, louvores ou medalhas) 

250.30.001 Negociação de convenções coletivas de 
trabalho 

Acordo coletivo de entidade empregadora pública 
(Negociação de convenção coletiva de trabalho) 

Acordo de adesão (Negociação de convenção coletiva 
de trabalho) 

Acordo de empresa  (Negociação de convenção 
coletiva de trabalho) 
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Análise e comunicação de resultados de greve 

Cessação de acordo coletivo (Negociação de 
convenção coletiva de trabalho) 

Contrato coletivo de trabalho (Negociação de 
convenção coletiva de trabalho) 

Reclamação (Negociação de convenção coletiva de 
trabalho) 

Recomendação (Negociação de convenção coletiva de 
trabalho) 

Sugestão (Negociação de convenção coletiva de 
trabalho) 

250.30.300 Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses socioprofissionais 

Aviso de greve 

Controlo de efetivos (Greve) 

Greve 

Plenário de trabalhadores 

Pré-aviso de greve 

Reivindicação laboral 

Reunião geral de trabalhadores 

Serviços mínimos (Greve) 

250.30.600 Prevenção e resolução de conflitos laborais Associação profissional (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Associação sindical (Prevenção e resolução de conflitos 
laborais) 

Comissão coordenadora (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Comissão de segurança, higiene e saúde no trabalho 
(Prevenção e resolução de conflitos laborais) 

Comissão de trabalhadores (Prevenção e resolução de 
conflitos laborais) 

Negociação coletiva por comissão paritária 

Reclamação (Prevenção e resolução de conflitos 
laborais) 

Recomendação (Prevenção e resolução de conflitos 
laborais) 

Relações coletivas de trabalho (Prevenção e resolução 
de conflitos laborais) 

Subcomissão de trabalhadores (Prevenção e resolução 
de conflitos laborais) 

Sugestão (Prevenção e resolução de conflitos laborais) 

300.10.001 Contratação de empreitadas de obras 
públicas 

Alteração ou adaptação (Empreitada de obras 
públicas) 

Ampliação (Empreitada de obras públicas) 

Beneficiação (Empreitada de obras públicas) 

Conservação (Empreitada de obras públicas) 

Construção (Empreitada de obras públicas) 

Demolição de bens imóveis (Empreitada de obras 
públicas) 

Empreitada de obra pública 

Reabilitação (Empreitada de obras públicas) 

Reconstrução (Empreitada de obras públicas) 
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Reparação (Empreitada de obras públicas) 

Restauro (Empreitada de obras públicas) 

300.10.002 Contratação de fornecimento de serviços 
públicos essenciais 

Abastecimento público de água (Serviços públicos 
essenciais) 

Aquisição de fornecimento de energia 
elétrica (Serviços públicos essenciais) 

Aquisição de serviços postais (Serviços públicos 
essenciais) 

Aviso de corte de fornecimento (Serviços públicos 
essenciais) 

Aviso de interrupção de fornecimento (Serviços 
públicos essenciais) 

Aviso de reparação (Serviços públicos essenciais) 

Aviso de substituição de equipamento (Serviços 
públicos essenciais) 

Contrato especial (Serviços públicos essenciais) 

Contrato precário (Serviços públicos essenciais) 

Contrato temporário (Serviços públicos essenciais) 

Leitura de instrumentos de medição (Serviços públicos 
essenciais) 

Prestação de serviços públicos essenciais 

300.10.003 Transação e transmissão de bens imóveis Alienação de bem imóvel 

Aquisição de imóvel 

Aquisição de imóvel classificado 

Cessão a título definitivo (Aquisição e alienação de 
bem imóvel) 

Cessão a título provisório (Aquisição e alienação de 
bem imóvel) 

Dação (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Direito de preferência (Aquisição e alienação de bem 
imóvel) 

Doação (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Expropriação (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Herança (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Legado (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Sucessão (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Usucapião (Aquisição e alienação de bem imóvel) 

Venda de imóvel 

Venda de imóvel classificado 

Venda de imóvel cultural 

300.10.004 Transação e transmissão de bens móveis 
culturais 

Aquisição de publicações por Depósito legal 

Aquisição e alienação de bens móveis culturais 

Dação (Aquisição e alienação de bens móveis culturais) 

Direito de preferência (Aquisição e alienação de bens 
móveis culturais) 

Doação (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 

Expropriação (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 
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Herança (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 

Legado (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 

Oferta (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 

Permuta (Aquisição e alienação de bens móveis 
culturais) 

300.10.005 Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e contratação de serviços 

Acompanhamento de contrato (Aquisição ou alienação 
de bens móveis) 

Adjudicação (Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Ajuste direto (Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Alienação de bens móveis (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Aquisição e prestação de serviços 

Cessão a título definitivo (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Concurso ao abrigo de acordo-quadro (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

Concurso limitado por prévia qualificação (Aquisição 
ou alienação de bens móveis) 

Concurso público (Aquisição ou alienação de bens 
móveis) 

Consumíveis (Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Contrato (Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Contratualização de seguros 

Diálogo concorrencial (Aquisição ou alienação de bens 
móveis) 

Fornecimento contínuo (Aquisição ou alienação de 
bens móveis) 

Gratificados (Aquisição e venda de serviços) 

Oferta (Aquisição ou alienação de bens móveis) 

Procedimento de negociação (Aquisição ou alienação 
de bens móveis) 

Relatório de controlo de contratos (Aquisição ou 
alienação de bens móveis) 

300.10.006 Transação e transmissão de direitos de 
propriedade intelectual 

Aquisição de direitos de autor 

Cessão definitiva de direitos de autor 

Transferência de conhecimento e tecnologia 
(Transação e transmissão de direitos de propriedade 
intelectual) 

300.10.007 Transação e transmissão de participações 
sociais 

Alienação de capital social 

Alienação de participações sociais 

Aquisição de capital social 

Aquisição de participações sociais 

Ativos (Participações sociais) 

Cotas (Participações sociais) 

Exclusão de sócio (Aquisição e alienação de capital 
social) 

Exoneração de sócio (Aquisição e alienação de capital 
social) 
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Herança (Aquisição e alienação de capital social) 

Passivos (Participações sociais) 

300.10.300 Abate de bens móveis Auto de abate 

300.10.301 Demolição de bens imóveis Auto de demolição 

Demolição de imóvel por administração direta 

Projeto de demolição 

300.10.302 Eliminação de documentos e informação Auto de eliminação 

Eliminação de documentos 

Eliminação de informação 

300.10.600 Depósito de bens Apreensão de bens (Depósito de bens) 

Auto de entrega (Depósito de bens) 

Auto de entrega de documentos de arquivo 

Bens apreendidos (Depósito de bens) 

Catástrofe (Depósito de bens) 

Custódia (Depósito de bens) 

Depósito de bens culturais 

Documentos de arquivo (Depósito de bens) 

Guia de remessa de documentos de arquivo 

Protocolo de entrega (Depósito de bens) 

Remessa de documentos para arquivo 

Termo de responsabilidade (Depósito de bens) 

Transferência de documentos e informação 

Veículo abandonado (Depósito de bens) 

300.10.601 Requisição temporária de bens do domínio 
privado 

Atribuição de compensação (Requisição de bens de 
terceiros) 

Emergência (Requisição de bens de terceiros) 

Requisição de bens de terceiros 

300.20.001 Constituição e acompanhamento de 
parcerias público-privadas 

Concessão de exploração de serviço público (Parceria 
público-privada) 

Concessão de obra pública (Parceria público-privada) 

Fornecimento contínuo (Parceria público-privada) 

PPP - Parceria público-privada 

300.20.200 Concessão de obras públicas Concessão de obras públicas 

300.20.400 Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público 

Abastecimento de água (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio público) 

Abastecimento de gás (Concessão de serviços e do uso 
ou exploração de bens do domínio público) 

Cemitério (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Concessão rodoviária 

Distribuição de eletricidade (Concessão de serviços e 
do uso ou exploração de bens do domínio público) 

Doca (Concessão de serviços e do uso ou exploração 
de bens do domínio público) 

Estradas (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 
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Exploração de serviços (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio público) 

Imóvel do domínio público (Concessão de serviços e 
do uso ou exploração de bens do domínio público) 

Limpeza e higiene urbana (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio público) 

Mina (Concessão de serviços e do uso ou exploração 
de bens do domínio público) 

Nascente de água (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Parque (Concessão de serviços e do uso ou exploração 
de bens do domínio público) 

Pedreira (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Porto de recreio (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Praia (Concessão de serviços e do uso ou exploração 
de bens do domínio público) 

Recolha e tratamento de resíduos municipais 
(Concessão de serviços e do uso ou exploração de 
bens do domínio público) 

Sistemas de saneamento (Concessão de serviços e do 
uso ou exploração de bens do domínio público) 

Transporte coletivo (Concessão de serviços e do uso 
ou exploração de bens do domínio público) 

Tratamento de águas residuais (Concessão de serviços 
e do uso ou exploração de bens do domínio público) 

Zona de caça (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

Zona de pesca (Concessão de serviços e do uso ou 
exploração de bens do domínio público) 

300.30.001 Compilação técnica de obra Atualização de compilação técnica de obra 

Memória descritiva (Compilação técnica de obra) 

Projeto de construção (Compilação técnica de obra) 

Projeto de especialidades (Compilação técnica de 
obra) 

Projeto de execução (Compilação técnica de obra) 

Telas finais (Compilação técnica de obra) 

300.30.002 Inventariação de bens móveis culturais Atualização de inventário 

Inventário arqueológico 

Inventário arquivístico 

Inventário bibliográfico 

Inventário de bens móveis culturais 

Inventário de obras de arte 

Inventário museológico 

300.30.003 Inventariação de bens móveis duradouros Inventário de equipamento eletrónico 

Inventário de equipamento informático 

Inventário de instrumentos 

Inventário de máquinas 
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Inventário de mobiliário 

Inventário de viaturas 

Registo de bens móveis duradouros 

300.30.004 Inventariação do património financeiro Ações (Inventariação do património financeiro) 

Ativo financeiro (Inventariação do património 
financeiro) 

Obrigações (Inventariação do património financeiro) 

Títulos (Inventariação do património financeiro) 

300.30.005 Inventariação e cadastro de bens imóveis Atualização do inventário de bens imóveis 

Cadastro de bens imóveis 

Inventário de bens imóveis 

Inventário de infraestruturas 

300.30.006 Inventariação e cadastro de espécies 
de fauna e de flora 

Inventário de espécies animais 

Inventário de espécies vegetais 

Inventário do património natural 

300.30.007 Registo de bens móveis não duradouros Inventário de bens de consumo 

Inventário de existências 

Inventário de stocks de consumíveis 

Registo de bens de economato 

300.30.008 Registo de documentos e informação Metainformação descritiva (Registo de documentos e 
informação) 

Registo de documentos de arquivo (Registo de 
documentos e informação) 

Registo de expediente (Registo de documentos e 
informação) 

SIG - Sistema de informação geográfica (Registo de 
documentos e informação) 

300.30.300 Determinação da comunicabilidade de 
documentos e informação 

Acesso à informação (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Classificação de segurança (Comunicabilidade de 
documentos e informação) 

Desclassificação de informação e documentação 
(Comunicabilidade de documentos e informação) 

Documentação ou informação confidencial 
(Comunicabilidade de documentos e informação) 

Documentação ou informação pública 
(Comunicabilidade de documentos e informação) 

Níveis de acesso (Comunicabilidade de documentos e 
informação) 

Reclassificação de informação e documentação 
(Comunicabilidade de documentos e informação) 

Restrições de acesso à informação (Comunicabilidade 
de documentos e informação) 

300.30.600 Avaliação de bens imóveis Avaliação de imóvel 

Avaliação de imóvel cultural 

300.30.601 Avaliação de bens móveis Avaliação de bem móvel cultural 

Avaliação de mobiliário 

Avaliação de peça de arte 
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Avaliação pecuniária de documentos 

300.30.602 Avaliação de informação arquivística Elaboração de tabela de seleção 

300.40.001 Loteamento de iniciativa pública Emparcelamento (Loteamento) 

Loteamento de iniciativa municipal 

Reparcelamento (Loteamento) 

300.40.002 Urbanização de iniciativa pública Infraestruturas urbanísticas 

Urbanização de iniciativa municipal 

300.40.003 Edificação de iniciativa pública Construção de iniciativa pública 

Ficha técnica da matéria-prima (Construção de 
iniciativa pública) 

Ficha técnica de segurança do material (Construção de 
iniciativa pública) 

Projeto de construção (Construção de iniciativa 
pública) 

Projeto de especialidades (Construção de iniciativa 
pública) 

300.40.004 Reprodução de espécies de fauna e de flora Produção de espécies em viveiro 

Produção de espécies vegetais 

Reprodução de animais domésticos 

Reprodução de animais selvagens 

300.40.005 Transformação de matérias-primas Escultura (Transformação de matérias-primas) 

Produção de arte urbana (Transformação de matérias-
primas) 

Produção de objetos (Transformação de matérias-
primas) 

Produção de vinho (Transformação de matérias-
primas) 

300.40.500 Conservação e proteção de bens culturais Conservação (Proteção de bens culturais) 

Preservação (Proteção de bens culturais) 

Restauro (Proteção de bens culturais) 

300.40.501 Conservação e proteção de informação Acondicionamento de documentos (Conservação e 
proteção da informação) 

Certificados de assinatura digital (Conservação e 
proteção da informação) 

Cópia de segurança (Conservação e proteção da 
informação) 

Higienização de documentos (Conservação e proteção 
da informação) 

Implementação de plano de preservação de 
documental 

Implementação de plano de preservação digital 

Migração de dados (Conservação e proteção da 
informação) 

Transferência de suporte (Conservação e proteção da 
informação) 

300.40.502 Conservação e proteção de recursos 
naturais, espécies e paisagens 

Conservação de espécies agrícolas 

Preservação de ecossistema 

Preservação de espécies animais 

Preservação de espécies vegetais 
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Preservação de geomonumento 

Preservação de paisagem natural 

Preservação de parque natural 

300.40.503 Conservação e valorização de edifícios, 
infraestruturas e equipamentos públicos 

Colocação de mobiliário urbano 

Manutenção de instalações 

Manutenção de jardim 

Manutenção de mobiliário urbano 

Manutenção de parque 

Manutenção de pavimentos 

Manutenção de piscinas 

300.40.504 Controlo de segurança e vigilância de 
instalações e equipamentos públicos 

Deteção de incêndio (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

Furto (Segurança de instalações e equipamentos) 

Instrumento de vigilância (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

Intrusão (Segurança de instalações e equipamentos) 

Relatório de ocorrências (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

Relatório de vigilância (Segurança de instalações e 
equipamentos) 

300.40.505 Higienização de instalações e equipamentos 
públicos 

Desinfestação (Higienização de instalações e 
equipamentos) 

Expurgo (Higienização de instalações e equipamentos) 

Limpeza de edifícios 

Limpeza de equipamentos 

Limpeza de instrumentos 

Limpeza de reservatórios 

Limpeza de utensílios 

Limpeza de veículos 

Prevenção de micro-organismos (Higienização de 
instalações e equipamentos) 

Prevenção e controlo de pragas (Higienização de 
instalações e equipamentos) 

Relatório de limpeza (Higienização de instalações e 
equipamentos) 

300.40.506 Implementação de ações para cumprimento 
de parâmetros ambientais 

Água (Manutenção de parâmetros ambientais) 

Cloragem da água (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Cumprimento de parâmetros microbiológicos 
(Manutenção de parâmetros ambientais) 

Emissões atmosféricas (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Manutenção de parâmetros ambientais 

Microbiologia (Manutenção de parâmetros 
ambientais) 

Programa de controlo da qualidade da água 
(Manutenção de parâmetros ambientais) 

Solo (Manutenção de parâmetros ambientais) 
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300.40.507 Implementação de planos de contingência Ameaças internas (Implementação de planos de 
contingência) 

Instrução particular de atuação (Implementação de 
planos de contingência) 

Plano de contingência interno (Implementação de 
planos de contingência) 

Plano de emergência interno (Implementação de 
planos de contingência) 

Plano de risco (Implementação de planos de 
contingência) 

Plano de segurança (Implementação de planos de 
contingência) 

300.40.508 Implementação de redes e sistemas 
tecnológicos 

Configuração de redes e sistemas 

Implementação de infraestrutura de comunicação 

Implementação de infraestrutura tecnológica 

Implementação de rede de comunicação 

Implementação de sistema tecnológico de apoio à 
gestão 

Implementação de sistema tecnológico de deteção de 
incêndios 

Implementação de sistema tecnológico de gestão 
documental 

Implementação de sistema tecnológico de segurança 
preventiva 

Servidor (Configuração de redes e sistemas) 

300.40.509 Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros 

Assistência técnica (Manutenção e reparação de bens 
móveis duradouros) 

Equipamento informático (Manutenção e reparação 
de bens móveis duradouros) 

Equipamentos (Manutenção e reparação de bens 
móveis duradouros) 

Instrumento de medição (Manutenção e reparação de 
bens móveis duradouros) 

Pedido de reparação (Manutenção e reparação de 
bens móveis duradouros) 

Reparação de utensílios e ferramentas 

Veículo (Manutenção e reparação de bens móveis 
duradouros) 

300.40.510 Monitorização de redes e sistemas 
tecnológicos 

Monitorização de infraestrutura de comunicações 

Monitorização de infraestrutura tecnológica 

Monitorização de sistema tecnológico de segurança 
preventiva 

Monitorização de sistema tecnológico de apoio à 
gestão 

Monitorização de sistema tecnológico de deteção de 
incêndios 

Monitorização de sistema tecnológico de gestão 
documental 

300.40.511 Participação de danos patrimoniais Participação de acidente (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de avaria (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de dano (Participação de danos 
patrimoniais) 

Participação de extravio (Participação de danos 



Plano de Classificação da Informação Arquivística para a Administração Local 
versão 0.2 

 

Índice remissivo 476 
 

Código Título da classe de terceiro nível Termo 

patrimoniais) 

Participação de responsabilidade civil extracontratual 
(Participação de danos patrimoniais) 

Participação de roubo (Participação de danos 
patrimoniais) 

Pedido de Indemnização (Participação de danos 
patrimoniais) 

Reclamação de buracos na via pública (Participação de 
danos patrimoniais) 

Reclamação de defeitos no pavimento (Participação de 
danos patrimoniais) 

Reclamação de sinalização (Participação de danos 
patrimoniais) 

Reclamação de tampas de esgoto ou de águas pluviais 
(Participação de danos patrimoniais) 

Reclamação sobre acidente de aviação (Participação 
de danos patrimoniais) 

Reclamação sobre inundação (Participação de danos 
patrimoniais) 

Reclamação sobre muros ou aluimento de terras 
(Participação de danos patrimoniais) 

Reclamação sobre queda de ramos ou árvores 
(Participação de danos patrimoniais) 

300.50.001 Afetação de bens imóveis ao domínio 
público 

Desafetação de imóvel ao domínio público 

300.50.002 Reserva do uso privativo de imóveis do 
domínio público 

Uso privativo do domínio público 

300.50.003 Afetação interna de bens móveis culturais Afetação de bens móveis culturais 

Afetação de obras de arte 

Afetação de peças museológicas 

Auto de entrega (Afetação interna de bens móveis 
culturais) 

Guia de remessa (Afetação interna de bens móveis 
culturais) 

300.50.004 Afetação interna de bens móveis duradouros Afetação de bens móveis duradouros 

Afetação de hardware 

Afetação de mobiliário 

Auto de entrega (Afetação interna de bens móveis 
duradouros) 

300.50.200 Constituição do direito de superfície sobre 
bens imóveis 

Direito de superfície sobre bens imóveis 

Testamento (Direito de superfície) 

Usucapião (Direito de superfície) 

300.50.201 Arrendamento ou cedência de utilização de 
bens imóveis 

Arrendamento (Utilização de imóvel) 

Arrendamento temporário de espaço (Utilização de 
imóvel) 

Atribuição de lugar em feira 

Atribuição de lugar em mercado 

Cedência de espaços a entidades sem fins lucrativos 
(Utilização de imóvel) 

Cedência de utilização de imóvel (Utilização de imóvel) 

Comodato (Utilização de imóvel) 
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Empréstimo de equipamentos públicos (Utilização de 
imóvel) 

Locação (Utilização de imóvel) 

300.50.202 Cedência de bens móveis culturais Cedência de imagens (Empréstimo de bens móveis 
culturais) 

Empréstimo bibliográfico a entidade externa 

Empréstimo de bens móveis culturais a entidade 
externa 

Empréstimo de documentos de arquivo a entidade 
externa 

Empréstimo de peças museológicas a entidade externa 

300.50.203 Aluguer ou cedência de utilização de bens 
móveis não culturais 

Aluguer (Utilização de bens móveis por entidades 
externas) 

Comodato (Utilização de bens móveis por entidades 
externas) 

Empréstimo (Utilização de bens móveis por entidades 
externas) 

300.50.204 Cedência de direitos de propriedade 
intelectual 

Cedência de direitos conexos 

Cedência de direitos de autor 

Cedência de propriedade industrial 

Cedência de propriedade intelectual 

300.50.400 Disponibilização de documentos e 
informação 

Consulta de documentos 

Consulta de informação 

Pedido interno de utilização temporária de 
documentos 

Requisição interna de documentos 

Requisição interna de informação 

300.50.401 Processamento de pedidos de material 
consumível 

Pedido ao economato 

Pedido de material de escritório 

Requisição interna de consumíveis 

300.50.402 Processamento de pedidos de material e de 
reserva de espaços 

Máquinas (Pedido de utilização temporária) 

Processamento de reserva de espaço 

Requisição interna de bens duradouros (Pedido de 
utilização temporária) 

Viaturas (Pedido de utilização temporária) 

Bens móveis (Pedido de utilização temporária) 

Hardware (Pedido de utilização temporária) 

300.50.600 Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos 

Exploração agrícola de terrenos públicos (Exploração 
económica de espaços públicos, edifícios, 
infraestruturas e equipamentos) 

Exploração de quintas pedagógicas (Exploração 
económica de espaços públicos, edifícios, 
infraestruturas e equipamentos) 

Exploração de zonas de lazer (Exploração económica 
de espaços públicos, edifícios, infraestruturas e 
equipamentos) 

Exploração de zonas de restauração (Exploração 
económica de espaços públicos, edifícios, 
infraestruturas e equipamentos) 

300.50.601 Exploração de recursos naturais Aquífero (Exploração de recursos naturais) 
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Captação de águas subterrâneas (Exploração de 
recursos naturais) 

Captação de águas superficiais (Exploração de recursos 
naturais) 

Fonte de energia convencional (Exploração de recursos 
naturais) 

Fonte de energia renovável (Exploração de recursos 
naturais) 

Minerais metálicos (Exploração de recursos naturais) 

Minerais não metálicos (Exploração de recursos 
naturais) 

Recursos florestais (Exploração de recursos naturais) 

300.50.800 Controlo da utilização de bens, 
equipamentos públicos e serviços 

Controlo da devolução de bens 

Controlo de acesso a bens 

Controlo de bilheteira 

Controlo de utilização de bens móveis 

Controlo do acesso a sítios da Internet 

Controlo do empréstimo de bens 

Mapas de utilização de bens 

300.50.801 Processamento de pedidos de serviços de 
suporte 

Apoio à utilização de sistemas de informação 

Apoio logístico externo 

Apoio logístico interno 

Carregador (Processamento de requisição de serviços 
de suporte) 

Helpdesk 

Instalação de equipamento (Processamento de 
requisição de serviços de suporte) 

Jardinagem (Processamento de requisição de serviços 
de suporte) 

Montagem de equipamento (Processamento de 
requisição de serviços de suporte) 

Requisição de serviços de suporte 

300.50.802 Registo de utilizadores de serviços e de 
sistemas de informação 

Atribuição de credencial de acesso 

Atribuição de password (Registo de utilizador de 
sistema de informação) 

Atribuição de permissões de acesso a sistemas de 
informação (Registo de utilizador de sistema de 
informação) 

Criação de utilizador de informação 

Pedido de acesso a serviços online (Registo de 
utilizador de sistema de informação) 

Registo de utilizador de serviços online 

Registo de utilizador de sistema de informação 

300.50.803 Registo de prestadores de serviços Registo de prestadores de serviços 

350.10.001 Alteração orçamental Alteração orçamental  

Modificação orçamental (Alteração orçamental) 

Reforço de rubrica orçamental 
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350.10.100 Liquidação do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares 

Liquidação do IRS 

350.10.101 Liquidação do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas 

Liquidação do IRC 

350.10.200 Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Imóveis 

Liquidação do IMI  

350.10.201 Liquidação do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis 

Liquidação do IMT 

350.10.205 Liquidação do Imposto de Selo (IS) Liquidação do IS  

350.10.300 Liquidação do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado 

Liquidação do IVA  

350.10.501 Liquidação de contribuições para o sistema 
de proteção da saúde 

Apuramento de contribuição para a ADSE 

Apuramento de desconto para a ADSE 

350.10.502 Liquidação de 
contribuições para a segurança social e apos
entação 

Apuramento de desconto para a CGA 

Apuramento de descontos para a Segurança Social 

350.10.503 Liquidação de despesas decorrentes de 
acidentes e doenças de trabalho 

Acidente de trabalho (Liquidação de despesas) 

Doença profissional (Liquidação de despesas) 

Processamento de despesa decorrente de doença 
profissional 

350.10.505 Processamento de cauções Acionamento de garantia bancária 

Caução 

Garantia bancária 

Libertação de garantia 

Garantia patrimonial 

350.10.506 Comparticipação de despesas de saúde ao 
beneficiário 

Beneficiário ADSE (Comparticipação de despesas de 
saúde ao beneficiário) 

Comparticipação de despesa de saúde 

Comparticipação da ADSE (Comparticipação de 
despesas de saúde ao beneficiário) 

Reembolso ADSE 

Reembolso de despesa de saúde 

350.10.507 Processamento de despesas de saúde com 
prestadores convencionados e farmácias 

ADSE (Despesa com prestador de cuidado de saúde e 
farmácia) 

Apuramento de despesa de saúde (ADSE) 

Comparticipação de despesa de saúde (Prestador de 
saúde convencionado) 

Comparticipação de despesa de saúde (Farmácia) 

Reembolso de despesa de saúde (ADSE) 

350.10.508 Processamento de indemnizações Indemnização (Liquidação) 

350.10.509 Processamento de remunerações Abono de família (Processamento de remunerações) 

Horas extraordinárias (Processamento de 
remunerações) 

Penhora de vencimento (Processamento de 
remunerações) 
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Remuneração 

Subsídio de refeição 

Subsídio de residência (Processamento de 
remunerações) 

Trabalho extraordinário (Processamento de 
remunerações) 

Vencimento 

350.10.511 Reposição e reembolso de valores Reembolso de valor pecuniário 

Reposição de montantes financeiros 

350.10.600 Lançamento de receitas e despesas Classificação da despesa 

Lançamento de despesa 

Lançamento de isenção de taxa 

Lançamento de receita 

Lançamento de redução de taxa 

Processamento contabilístico de transferência de valor 
financeiro 

Registo de despesa de aquisição 

Registo de receita 

Transferência de valor financeiro  (Lançamento de 
receitas e despesas) 

Validação de fatura 

350.30.001 Cobrança de receitas e pagamento de 
despesas 

Autorização de pagamento 

Documento único de cobrança da 
Autoridade Tributária Aduaneira 

Fatura 

Guia de recebimento 

Pagamento 

Recebimento 

Recibo 

350.30.002 Constituição e liquidação de fundo de 
maneio 

Constituição de fundo de maneio 

Liquidação de fundo de maneio 

Reconstituição de fundo de maneio 

Reposição de fundo de maneio 

350.30.003 Controlo sistemático de numerário e valores Controlo de numerário (Tesouraria) 

Controlo de valor (Tesouraria) 

Diário de Tesouraria 

Resumo diário (Tesouraria) 

350.30.004 Movimentação de valores entre contas Depósito bancário 

Levantamento bancário 

Transferência bancária 

Transferência de verba 

350.30.005 Reconciliação bancária Conferência de conta 

Extrato bancário 

350.30.500 Aplicação de excedentes de tesouraria Aplicação financeira 

Capitalização de fundos 
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Fundos financeiros  (Aplicação de excedentes) 

Gestão de fundos financeiros (Aplicação de 
excedentes) 

350.40.401 Contração e amortização de empréstimos Empréstimo 
(Contração e amortização de empréstimos) 

Empréstimo bancário 

Financiamento 
(Contração e amortização de empréstimos) 

350.40.601 Arrecadação de dividendos Lucro de empresas participadas 

Arrecadação de receita de participação acionista 

350.40.602 Liquidação de entidades Liquidação de empresas 

Regularização de responsabilidades financeiras de 
entidades extintas 

400.10.002 Registo de contribuintes Atribuição de número de identificação fiscal (NIF) 

Cartão de contribuinte 

400.10.003 Registo de associações de municípios e de 
freguesias 

Registo de associações de municípios e de freguesias 

400.10.004 Registo de cidadãos da União Europeia Registo Cidadão da União Europeia  

400.10.005 Registo de emissão de Cartão Europeu de 
Seguro de Doença 

Emissão de Cartão Europeu de Seguro de Doença  

Registo de Cartão Europeu de Seguro de Doença  

400.10.006 Registo de editores Atribuição do prefixo de editor 

Registo de editores 

400.10.007 Registo de entidades no sistema de Depósito 
Legal 

Depósito Legal (Inscrição de entidades depositantes) 

400.10.008 Registo de entidades no Sistema Integrado 
de Resíduos 

Inscrição de entidades no Sistema Integrado de 
Resíduos  

400.10.009 Registo nacional de pessoas coletivas Número de identificação de pessoa coletiva 
(Atribuição) 

Registo de pessoas coletivas  

400.10.010 Registo de trabalhadores no sistema da 
Caixa Geral de Aposentações 

Atualização de dados de registo de trabalhador na 
Caixa Geral de Aposentações 

Registo de trabalhador na Caixa Geral de 
Aposentações 

Reinscrição de trabalhador na Caixa Geral de 
Aposentações 

400.10.011 Registo de trabalhadores no sistema da 
Segurança Social 

Atualização de dados de trabalhador na Segurança 
Social 

Registo de trabalhador na Segurança Social 

Reinscrição de trabalhador na Segurança Social 

400.10.012 Registo de trabalhadores em subsistemas de 
saúde públicos 

Registo de trabalhador em subsistema de saúde 
público 

Registo de trabalhador na ADSE 

400.10.200 Registo comercial Registo de empresas locais 

400.10.400 Registo de animais de companhia Registo de animal de companhia  

Registo de canídeo 

Registo de cão perigoso (Animal de companhia) 

Registo de gatídeo 
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400.10.401 Registo animal com interesse pecuário Registo de animal com interesse pecuário  

400.10.402 Registo de animal em livro genealógico Registo em livro de reprodutores 

Registo em livro genealógico 

400.10.403 Registo de fichas técnicas de habitação Depósito de ficha técnica de habitação 

Registo de ficha técnica de habitação  

400.10.404 Registo patrimonial de classificação de bens 
culturais 

Registo de bens classificados de interesse municipal 

Registo de bens classificados de interesse nacional 

Registo de bens classificados de interesse público 

Registo patrimonial de classificação de bens culturais 

Registo patrimonial de classificação de bens imateriais 

Registo patrimonial de classificação de bens imóveis 

Registo patrimonial de classificação de bens móveis 

400.10.405 Registo patrimonial de inventário de bens 
culturais 

Registo de bens inventariados de interesse municipal 

Registo de bens inventariados de interesse nacional 

Registo de bens inventariados de interesse público 

Registo patrimonial de inventário de bens culturais 

Registo patrimonial de inventário de bens imateriais 

Registo patrimonial de inventário de bens imóveis 

Registo patrimonial de inventário de bens móveis 

400.10.406 Registo predial Registo predial  

400.10.407 Registo de prédios na matriz predial Caderneta matricial 

Caderneta predial 

Registo de prédio rústico na matriz predial 

Registo de prédio urbano na matriz predial 

400.10.408 Registo de resíduos Registo de óleos usados 

Registo de pneus usados 

Registo de resíduos hospitalares 

Registo de resíduos perigosos 

400.10.409 Registo de veículos automóveis Certificado de matrícula 

Documento Único Automóvel 

Título de propriedade de veículo automóvel 

Título de registo de veículo automóvel 

400.10.600 Registo de design Registo de desenho (Design) 

Registo de modelo (Design) 

Registo Design  

Título de registo de desenho (Design) 

Título de registo de design 

Título de registo de modelo (Design) 

400.10.601 Registo de International Standard 
Audiovisual Number (ISAN) 

Registo de ISAN - International Standard Audiovisual 
Number  

400.10.602 Registo de International Standard Book 
Number (ISBN) 

Registo de ISBN - International Standard Book Number  
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400.10.603 Registo de International Standard Music 
Number (ISMN) 

Registo de ISMN - International Standard Music 
Number  

400.10.604 Registo de International Standard Serials 
Number (ISSN) 

Registo de ISSN - International Standard Serials 
Number  

400.10.605 Registo de International Standard Text Code 
(ISTC) 

Registo de ISTC - International Standard Text Code  

400.10.606 Registo de marcas Registo de marca  

Registo de logótipo (Marcas) 

Título de registo de logótipo (Marcas) 

Título de registo de marca 

400.10.607 Registo de nomes de domínio de .PT Criação de domínio (Nome de domínio de .PT) 

Nome de domínio de .PT  

Registo de nome de domínio 

400.10.608 Registo de números de polícia Atribuição de número de polícia 

Registo de números de polícia 

400.10.609 Registo de patentes Registo de patentes  

Registo de modelo de utilidade (Patentes) 

Título de registo de modelo de utilidade 

Título de registo de patente 

400.10.610 Registo de criações intelectuais do domínio 
literário, científico e artístico 

Registo de nome artístico  

Registo de nome literário 

Registo de obra artística  

Registo de obra audiovisual  

Registo de obra científica  

Registo de obra cinematográfica 

Registo de obra literária  

400.10.611 Registo de publicações no sistema de 
Depósito Legal 

Depósito Legal (Registo de publicação) 

400.10.612 Registo de símbolos heráldicos Registo de símbolo heráldico 

400.10.613 Registo toponímico Topónimo (Registo de toponímia) 

400.30.001 Celebração de contratos e escrituras Celebração de contrato 

Celebração de escritura 

450.10.001 Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimentos 
comerciais 

Autorização de alargamento de horário de 
funcionamento 

Autorização de alteração ao horário de funcionamento 
de estabelecimento comercial 

Autorização de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial 

Autorização de redução do horário de funcionamento 
de estabelecimento comercial 

Mapa de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial 

450.10.002 Autorização de carreiras de transportes 
urbanos e interurbanos 

Autorização de alteração de carreira interurbana 

Autorização de alteração de carreira urbana 
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Autorização de alteração de local de paragem de 
carreiras interurbanas 

Autorização de alteração de local paragem de carreiras 
urbanas 

Autorização de carreira interurbana 

Autorização de carreira urbana 

Autorização de carreiras de transportes urbanos e 
interurbanos 

Autorização de criação de nova carreira interurbana 

Autorização de criação de nova carreira urbana 

450.10.003 Autorização de circulação de veículos de 
grande dimensão ou veículos especiais 

Autorização de circulação de veículos de grande 
dimensão 

Autorização de circulação de veículos especiais 

450.10.004 Autorização de trabalhos arqueológicos Autorização de trabalhos arqueológicos 

Autorização para estudo arqueológico 

Autorização para intervenção arqueológica 

Autorização para intervenção arqueológica de 
emergência 

Autorização para intervenção arqueológica preventiva 

Autorização para investigação arqueológica 

450.10.005 Autorização e registo de estabelecimentos 
de alojamento local 

Autorização de alojamento local 

Autorização de alojamento temporário 

Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local 

Autorização e registo de quartos particulares 

Autorização e registo de turismo de habitação 

Autorização e registo de turismo em espaço rural 

Licenciamento de pensões 

Licenciamento de residência 

450.10.006 Autorização e registo de instalação de 
equipamentos de videovigilância 

Autorização de instalação de câmara fixa 

Autorização de instalação de câmara portátil 

Autorização de sistema de vigilância por câmaras de 
vídeo 

Autorização e registo de videovigilância 

Autorização para captação e gravação de imagem e 
som 

450.10.007 Autorização para comércio e 
armazenamento de produtos alimentares 

Autorização para estabelecimento de armazenagem 
de bens alimentares 

Autorização para estabelecimento de comércio de 
bens alimentares 

Autorização para estabelecimento de restauração ou 
de bebidas 

450.10.008 Autorização para deslocação de animais Autorização para deslocação de animais 

Autorização para transporte de animais de circo 

450.10.009 Autorização para o exercício de atividades 
pecuárias 

Autorização para exploração pecuária 

450.10.010 Autorização para realização de feiras Autorização para instalação e funcionamento de feira 
grossista 

Autorização para realização de feira  
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450.10.011 Emissão e registo de cartas de caçador Emissão e registo de cartas de caçador 

Registo de caçador 

450.10.012 Emissão e registo de títulos de condução Atualização da carta de condução 

Emissão de carta de condução 

Emissão e registo de títulos de condução 

Registo de condução 

Renovação da carta de condução 

Troca de carta de condução 

450.10.013 Licenciamento de atividades agrícolas e 
florestais 

Licenciamento de arborização de áreas ardidas 

Licenciamento de arborização de pequenas áreas 
ardidas 

Licenciamento de arborização em áreas classificadas 

Licenciamento de arborização em áreas protegidas 

Licenciamento de arborização em pequenas áreas 
classificadas 

Licenciamento de arborização em pequenas áreas 
protegidas 

Licenciamento de corte de arbustos em domínio 
hídrico 

Licenciamento de corte de árvores em domínio hídrico 

Licenciamento de cortes finais de pequenos 
povoamentos florestais 

Licenciamento de plantação de arbustos em domínio 
hídrico 

Licenciamento de plantação de árvores 

Licenciamento de plantação de árvores em domínio 
hídrico 

Licenciamento de plantação de árvores em pequenas 
áreas 

Licenciamento de revestimento florestal 

Licenciamento de revestimento florestal em pequenas 
áreas 

Licenciamento de sementeira de árvores em domínio 
hídrico 

450.10.014 Licenciamento de atividades de caça Licença de caça 

Licença especial de caça 

450.10.015 Licenciamento de captação de água para 
consumo humano 

Água para consumo humano (Licenciamento de 
captação de água) 

Perímetro de proteção (Licenciamento de captação de 
água) 

Rede de distribuição de água (Licenciamento de 
captação de água) 

Rega para agricultura (Licenciamento de captação de 
água) 

450.10.016 Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos 

Licenciamento de autocarro turístico 

Licenciamento de circuito turístico em carroça 

Licenciamento de circuito turístico em carruagem 

Licenciamento de circuito turístico em charrete 

Licenciamento de circuitos turísticos em segway 
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Licenciamento de comboio turístico 

450.10.017 Licenciamento de exploração de pedreiras Licenciamento de exploração de pedreira de classe 1 

Licenciamento de exploração de pedreira de classe 2 

Licenciamento de exploração de pedreira de classe 3 

Licenciamento de exploração de pedreira de classe 4 

Licenciamento de pedreiras situadas em áreas cativas 
ou de reserva 

450.10.018 Licenciamento de indústrias Exploração industrial de tipo 1 (Licenciamento de 
indústrias) 

Exploração industrial de tipo 2 (Licenciamento de 
indústrias) 

Exploração industrial de tipo 3 (Licenciamento de 
indústrias) 

Indústria de tipo 1 (Licenciamento de indústrias) 

Indústria de tipo 2 (Licenciamento de indústrias) 

Indústria de tipo 3 (Licenciamento de indústrias) 

Licenciamento (Indústrias) 

450.10.019 Licenciamento de instalações de 
armazenamento e abastecimento de 
combustíveis 

Licenciamento de abastecimento de combustível em 
rede viária nacional 

Licenciamento de abastecimento de combustível em 
rede viária regional 

Licenciamento de abastecimento de combustível em 
zona urbana 

Licenciamento de armazenamento de combustível em 
rede viária nacional 

Licenciamento de armazenamento de combustível em 
rede viária regional 

Licenciamento de posto de combustível em rede viária 
nacional 

Licenciamento de posto de combustível em rede viária 
regional 

Licenciamento de posto de combustível em zona 
urbana 

450.10.020 Licenciamento para instalação de 
equipamentos de respostas sociais 

Licença de atividade de apoio a crianças e jovens 

Licença de atividade de apoio à família e comunidade 

Licença de atividade de apoio a grupos vulneráveis 

Licença de atividade de apoio a pessoas com 
deficiência 

Licença de atividade de apoio a pessoas idosas 

Licença para apartamento de reinserção social 

Licença para centro comunitário 

Licença para centro de acolhimento temporário 

Licença para centro de atividades de tempos livres 

Licença para centro de atividades ocupacionais 

Licença para centro de dia 

Licença para centro de férias e lazer 

Licença para centro de noite 

Licença para creche 

Licença para estrutura residencial para pessoas idosas 
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Licença para lar de apoio 

Licença para lar de infância e juventude 

Licença para lar residencial 

Licença para residência autónoma 

Licença para serviço de apoio domiciliário 

450.10.021 Licenciamento de lançamento de fogo-de-
artifício 

Licenciamento de lançamento de artefactos 
pirotécnicos 

Licenciamento de lançamento de fogo-de-artifício 

450.10.022 Licenciamento de lugares de táxi Atribuição de lugar de táxi 

Preenchimento de contingente de táxis 

450.10.023 Licenciamento de parque zoológico Licenciamento de aquário 

Licenciamento de delfinário 

Licenciamento de fluviário 

Licenciamento de jardim zoológico 

Licenciamento de oceanário 

Licenciamento de parque ornitológico 

Licenciamento de parque safari 

Licenciamento de viveiros de fauna cinegética 

450.10.024 Licenciamento de pesquisa de massas 
minerais e pedreiras 

Licenciamento de pesquisa de pedreiras 

Licenciamento de pesquisa de massas minerais  

450.10.025 Licenciamento de pesquisa e captação de 
água subterrâneas e superficiais 

Licenciamento de captação de água para atividade 
industrial 

Licenciamento de captação de água para piscina 

Licenciamento de captação de água para rega de 
campo de golfe 

Licenciamento de captação de água para rega de 
espaço público 

Licenciamento de captação de água para rega de 
jardim 

Licenciamento de furo de água 

Licenciamento de minas de água 

Licenciamento de poço de água 

Licenciamento de pesquisa e captação de água 
subterrâneas e superficiais  

450.10.026 Licenciamento de táxis Licenciamento de táxis  

450.10.027 Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública 

Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública  

Licenciamento de divertimentos na via pública 

Licenciamento de espetáculo na via pública 

450.10.028 Registo de exploração de máquinas de 
diversão 

Registo de exploração de máquina de jogos 

450.10.200 Processamento de pedidos de informação 
prévia 

Viabilidade de edificação (Pedido de informação 
prévia) 

Viabilidade de instalação de farmácia (Pedido de 
informação prévia) 

Viabilidade de loteamento (Pedido de informação 
prévia) 
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Viabilidade de remodelação de terrenos (Pedido de 
informação prévia) 

Viabilidade de urbanização (Pedido de informação 
prévia) 

Viabilidade de utilização dos recursos hídricos (Pedido 
de informação prévia) 

450.10.201 Licenciamento ou autorização de 
loteamentos 

Comunicação prévia de loteamento 

Emparcelamento (Licenciamento ou autorização de 
loteamento) 

Lote (Licenciamento ou autorização de loteamento) 

Loteamento urbano (Licenciamento ou autorização de 
loteamento) 

Licenciamento ou autorização de Loteamento  

Propriedade horizontal (Licenciamento ou autorização 
de loteamento) 

Reparcelamento (Licenciamento ou autorização de 
loteamento) 

450.10.202 Licenciamento ou autorização de 
remodelação de terrenos 

Licenciamento ou autorização de Remodelação de 
terrenos 

Terraplanagem (Licenciamento ou autorização de 
remodelação de terreno) 

450.10.203 Licenciamento ou autorização de 
urbanizações 

Criação de infraestrutura (Licenciamento ou 
autorização de urbanizações) 

Licenciamento ou autorização de urbanizações 

Obra de infraestrutura no subsolo (Licenciamento ou 
autorização de urbanizações) 

Obra de urbanização (Licenciamento ou autorização de 
urbanizações) 

Remodelação de infraestrutura (Licenciamento ou 
autorização de urbanizações) 

450.10.204 Licenciamento ou autorização de edificações Autorização de intervenção em imóvel classificado 

Comunicação prévia de edificação 

Conservação de jazigo (Licenciamento ou autorização 
de edificação) 

Construção de jazigo (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Construção nova (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Demolição de jazigo (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Demolição parcelar (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Demolição total (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Entrada especial (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Estufa (Licenciamento ou autorização de edificação) 

Ligação de águas pluviais (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Ligação de ramal de águas (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Ligação de ramal de águas pluviais (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 
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Ligação de ramal de águas residuais (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Obra de alteração (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Obra de ampliação (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Obra de conservação (Licenciamento ou autorização 
de edificação) 

Obra de legalização (Licenciamento ou autorização de 
edificação) 

Prolongamento da rede de águas (Licenciamento ou 
autorização de edificação) 

Prolongamento da rede de águas pluviais 
(Licenciamento ou autorização de edificação) 

Prolongamento da rede de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de edificação) 

Revestimento de sepultura perpétua (Licenciamento 
ou autorização de edificação) 

450.10.205 Licenciamento de utilização de fogos ou 
espaços 

Alteração de uso (Licenciamento de utilização de fogo 
ou espaço) 

Alvará de utilização (Licenciamento de utilização de 
fogos ou espaço) 

Licença de habitação 

Licença de utilização de recinto 

Utilização de fogos ou espaços (Licenciamento) 

450.10.206 Autorização de estacionamento na via 
pública 

Artigo 50.º do código de estrada (Autorização de 
estacionamento) 

Carga e descarga (Autorização de estacionamento) 

Cartão de estacionamento de comerciante 
(Autorização de estacionamento) 

Cartão de estacionamento de residente (Autorização 
de estacionamento) 

Chapa 50 (Autorização de estacionamento) 

Deficiente motor (Autorização de estacionamento) 

Dístico de residente (Autorização de estacionamento) 

Estacionamento na via pública (Autorização) 

Estacionamento privativo (Autorização de 
estacionamento) 

Estacionamento proibido (Autorização de 
estacionamento) 

Praça de táxis (Autorização de estacionamento) 

Residente (Autorização de estacionamento) 

Táxi (Autorização de estacionamento) 

450.10.207 Autorização para instalação de atividades 
pecuárias 

Autorização para instalação de atividade pecuária  

450.10.208 Autorização para a instalação de 
estabelecimentos industriais 

Autorização para instalação de estabelecimento 
industrial  

Instalação industrial 

450.10.209 Autorização para instalação de 
infraestruturas de radiocomunicação 

Autorização para instalação de infraestruturas de 
radiocomunicação 

Campo eletromagnético (Autorização para 
infraestruturas de radiocomunicação) 
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Espetro radioelétrico (Autorização para infraestruturas 
de radiocomunicação) 

Estação de radiocomunicação (Autorização para 
infraestruturas de radiocomunicação) 

Radiocomunicação (Autorização para infraestruturas 
de radiocomunicação) 

450.10.210 Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais 

Lançamento de efluentes industriais (Autorização para 
ligação à rede) 

Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais  

450.10.211 Licenciamento de acampamentos ocasionais Licenciamento de acampamentos ocasionais 

Realização de acampamentos ocasionais 

450.10.212 Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública 

Assentamento de calhas de água pluviais (Autorização 
de obras na via pública) 

Boleamento de faixa (Licenciamento ou autorização de 
obras no subsolo e na via pública) 

Consolidação ou impermeabilização de fundações 
(Licenciamento ou autorização de obras no subsolo e 
na via pública) 

Construção de passeios (Licenciamento ou autorização 
de obras no subsolo e na via pública) 

Instalação de comunicação eletrónica (Licenciamento 
ou autorização de obras no subsolo e na via pública) 

Levantamento de pavimentos (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via pública) 

Licenciamento ou autorização de obra na via pública 

Licenciamento ou autorização de obra no subsolo 

Prolongamento da rede de águas (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via pública) 

Prolongamento da rede de águas pluviais 
(Licenciamento ou autorização de obras no subsolo e 
na via pública) 

Prolongamento da rede de águas residuais 
(Licenciamento ou autorização de obras no subsolo e 
na via pública) 

Reparação de cabos na via pública (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via pública) 

Reparação de fugas de água e gás na via pública 
(Licenciamento ou autorização de obras no subsolo e 
na via pública) 

Reparação de passeios (Licenciamento ou autorização 
de obras no subsolo e na via pública) 

Reposição de pavimentos (Licenciamento ou 
autorização de obras no subsolo e na via pública) 

Substituição de postes (Licenciamento ou autorização 
de obras no subsolo e na via pública) 

450.10.213 Licenciamento ou comunicação de ocupação 
de espaços públicos 

Ocupação de espaços públicos (Licenciamento ou 
comunicação) 

Ocupação de via pública (Licenciamento ou 
comunicação de ocupação de espaços públicos) 

Ocupação de via pública com andaime (Licenciamento 
ou comunicação de ocupação de espaços públicos) 

Ocupação temporária de espaço público 
(Licenciamento ou comunicação de ocupação de 
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espaços públicos) 

450.10.214 Licenciamento ou comunicação de 
publicidade 

Anúncio eletrónico (Licenciamento ou comunicação de 
publicidade) 

Anúncio iluminado (Licenciamento ou comunicação de 
publicidade) 

Anúncio luminoso (Licenciamento ou comunicação de 
publicidade) 

Publicidade aérea (Licenciamento ou comunicação de 
publicidade) 

Publicidade exterior (Licenciamento ou comunicação 
de publicidade) 

Publicidade (Licenciamento ou comunicação) 

Unidade móvel publicitária (Licenciamento ou 
comunicação de publicidade) 

450.10.215 Licenciamento especial de ruído Licença especial de ruído 

450.10.216 Licenciamento de farmácias Instalação de farmácia 

450.10.217 Licenciamento de postos farmacêuticos 
móveis 

Instalação de posto farmacêutico móvel 
(Licenciamento de posto farmacêutico) 

Licenciamento de postos farmacêuticos móveis 

450.10.218 Autorização de transferência de localização 
de farmácias 

Transferência de localização de farmácias 
(Autorização) 

450.10.219 Licenciamento de grafitos, afixações e 
picotagens 

Licenciamento de afixação 

Licenciamento de grafiti 

Licenciamento de picotagem 

450.10.220 Licenciamento para a realização de fogueiras Fogueira de Natal 

Fogueira dos santos populares 

Licenciamento para a realização de fogueiras  

450.10.221 Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados 

Carrossel (Licenciamento de recintos itinerantes e 
improvisados) 

Circo ambulante (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Divertimento mecanizado (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Licenciamento de recinto improvisado 

Licenciamento de recinto itinerante 

Pavilhão de diversão (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Pista de carros de diversão (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Praça de touros ambulante (Licenciamento de recintos 
itinerantes e improvisados) 

Praça de touros desmontável (Licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados) 

Recinto improvisado de espetáculos (Licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados) 

Recinto itinerante de espetáculos (Licenciamento de 
recintos itinerantes e improvisados) 

450.10.222 Licenciamento de recarga de praias e Licenciamento de assoreamento artificial 
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assoreamentos artificiais Licenciamento de recarga de praia 

450.10.223 Licenciamento para a rejeição de águas 
residuais 

Águas domésticas (Licenciamento para a rejeição de 
águas residuais) 

Águas industriais (Licenciamento para a rejeição de 
águas residuais) 

Águas urbanas (Licenciamento para a rejeição de 
águas residuais) 

Licenciamento para a rejeição de águas residuais  

450.10.224 Licenciamento de trabalhos de consolidação 
e proteção de margens de recursos hídricos 

Licenciamento de trabalhos de consolidação de 
margem 

Licenciamento de trabalhos de proteção contra a 
erosão 

450.10.225 Processamento de pedidos de parecer prévio 
de localização de pedreiras 

Parecer prévio de localização de pedreiras  

450.10.400 Autorização e registo de atividades de 
feirante e de vendedor ambulante 

Atualização de dados de feirante 

Atualização de dados de vendedor ambulante 

Cartão de feirante 

Cartão de vendedor ambulante 

Feirante (Autorização e registo de atividades de 
feirante e de vendedor ambulante) 

Registo de feirante 

Registo de vendedor ambulante (Autorização e registo 
de atividades de feirante e de vendedor ambulante) 

Renovação de cartão de feirante 

Renovação de cartão de vendedor ambulante 

Título de exercício de atividade de feirante 

Título de exercício de atividade de vendedor 
ambulante 

450.10.401 Licenciamento de arrumadores de 
automóveis 

Cartão de arrumador de automóveis 

Licença de arrumador de automóveis 

Renovação de cartão de arrumador de automóveis 

450.10.402 Licenciamento de atividades de guarda-
noturno 

Licença de guarda-noturno 

450.10.403 Licença de condução de carruagens puxadas 
por solípedes 

Licença de condução de carruagens 

Licença de condução de charretes 

450.10.404 Certificação de entidades formadoras Certificação de entidades formadoras 

450.10.600 Certificação da qualidade dos serviços Avaliação de fornecedor 

Certificação de qualidade dos serviços  

450.10.601 Classificação de empreendimentos turísticos Classificação turística 

Placa identificativa da classificação do 
empreendimento turístico 

450.10.602 Classificação de temas de jogos para 
máquinas de diversão 

Classificação de temas de jogos para máquinas de 
diversão 

450.10.603 Emissão de certificados de assinatura 
eletrónica qualificada 

Assinatura digital certificada 
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450.10.604 Reconhecimento de produtos com 
denominação de origem e indicação 
geográfica 

DOC - Denominação de origem controlada 
(Reconhecimento de produtos com denominação de 
origem e indicação geográfica) 

DOP - Denominação de origem protegida 
(Reconhecimento de produtos com denominação de 
origem e indicação geográfica) 

Produto de origem controlada 

Produto de origem protegida 

450.10.800 Licenciamento de canídeos e gatídeos Animal doméstico perigoso (Licenciamento de 
canídeos e gatídeos) 

Animal doméstico potencialmente perigoso 
(Licenciamento de canídeos e gatídeos) 

Cão de caça (Licenciamento de canídeos e gatídeos) 

Cão de companhia (Licenciamento de canídeos e 
gatídeos) 

Cão-guia (Licenciamento de canídeos e gatídeos) 

Gato (Licenciamento de canídeos e gatídeos) 

450.10.801 Certificação da qualidade dos serviços Certificação de qualidade 

450.10.802 Classificação de empreendimentos turísticos Classificação de empreendimentos turísticos 

450.20.001 Reconhecimento e registo de pessoas 
coletivas de utilidade pública 

Estatuto de utilidade pública de entidade 
(Reconhecimento e registo) 

Pessoa coletiva de utilidade pública (Reconhecimento 
e registo) 

450.20.002 Reconhecimento de utilidade pública para 
efeitos de expropriação 

Declaração de utilidade pública (Efeitos de 
expropriação) 

Utilidade pública de bens (Efeitos de expropriação) 

Utilidade pública para efeitos de expropriação 

450.20.500 Classificação de áreas protegidas Monumento natural (Classificação de áreas) 

Paisagem protegida (Classificação de áreas) 

Parque nacional (Classificação de áreas) 

Parque natural (Classificação de áreas) 

Rede Natura 2000 (Classificação de áreas) 

Reserva natural (Classificação de áreas) 

ZEC - Zona especial de conservação (Classificação de 
áreas) 

ZPE - Zona de proteção especial (Classificação de 
áreas) 

ZPE - Zona de proteção especial (Classificação de 
áreas) 

450.20.501 Classificação de bens e sítios culturais Classificação de bens de interesse municipal 

Classificação de bens e sítios de interesse 
arquitetónico municipal  

Classificação de bens e sítios de interesse artístico 
municipal  

Classificação de bens e sítios de interesse cultural 
municipal  

Classificação de bens e sítios de interesse etnográfico 
municipal  

Classificação de bens e sítios de interesse histórico 
municipal  
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Classificação de bens e sítios de interesse industrial 
municipal  

Classificação de bens e sítios interesse paleontológico 
municipal  

Classificação de conjuntos de interesse municipal 

Classificação de edifícios de interesse municipal 

Classificação de património de interesse municipal 

Classificação de sítios de interesse municipal 

Classificação de imóveis de interesse municipal 

Património de interesse público municipal 

Património imaterial municipal (Classificação de bens 
culturais) 

Zona de proteção especial de interesse municipal 
(Classificação de bens e sítios) 

450.20.502 Criação de regiões demarcadas Criação de zonas demarcadas 

Zona demarcada de pesca 

Zona demarcada do queijo 

Zona demarcada do vinho 

450.20.503 Inventariação de património cultural Inventário nacional de bens culturais públicos 

Inventário nacional de bens culturais de particulares 

450.30.001 Autenticação de cópias Autenticação de documentos 

Cópia autenticada 

450.30.002 Certificação de habilitações ou qualificações Certificação de habilitações académicas 

Certificação de habilitações literárias 

Certificação de habilitações profissionais 

Certificado de formação 

Certificado de habilitações 

Certificado de habilitações académicas 

Certificado de habilitações literárias 

Comprovativo de experiencia profissional 

Diploma académico 

Diploma escolar 

Diploma profissional 

450.30.003 Emissão de certidões Certidão de auto de vistoria 

Certidão de data de construção 

Certidão de documentos 

Certidão de licença 

Certidão matricial 

450.30.500 Certificação de doença ou de incapacidade Acidente de trabalho 

Atestado do grau de incapacidade 

Declaração de junta médica 

Declaração de qualificação de acidente de trabalho 

Declaração de qualificação de doença profissional 

Doença profissional 
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Relatório de junta médica 

450.30.501 Certificação do estado de conservação de 
imóveis 

Certificação do estado de conservação de imóvel  

450.30.502 Emissão de declarações Declaração de inexistência de dívida 

Declaração de presença 

Declaração de situação contributiva 

500.10.001 Auditoria ao funcionamento de serviços 
públicos 

Auditoria ao desempenho organizacional (Serviços 
públicos) 

Auditoria aos sistemas de gestão (Serviços públicos) 

Auditoria financeira (Serviços públicos) 

Auditoria técnica (Serviços públicos) 

Controlo concomitante (Serviços públicos) 

Controlo sucessivo (Serviços públicos) 

Inspeção (Serviços públicos) 

500.10.200 Fiscalização simultânea a vários objetos Fiscalização abrangente 

Fiscalização genérica 

500.10.400 Controlo de atividades pecuárias Controlo de atividades pecuárias 

500.10.401 Controlo metrológico Balança (Controlo metrológico) 

Contador de água (Controlo metrológico) 

Contador de tempo (Controlo metrológico) 

Instrumento de medição de massa (Controlo 
metrológico) 

Parcómetro (Controlo metrológico) 

Taxímetro (Controlo metrológico) 

500.10.402 Controlo de prédios devolutos Controlo de fração autónoma devoluta 

Controlo de prédio devoluto  

500.10.403 Fiscalização de acampamentos ocasionais Fiscalização de acampamentos ocasionais  

500.10.404 Fiscalização de alojamentos de animais Fiscalização de alojamentos de animais  

500.10.405 Fiscalização de atividades de arrumador de 
automóveis 

Fiscalização de atividade de arrumador de automóveis  

500.10.406 Fiscalização de atividades de feirante e de 
vendedor ambulante 

Fiscalização de atividade de feirante  

Fiscalização de atividade de venda ambulante  

500.10.407 Fiscalização de atividades de guarda-noturno Fiscalização de atividade de guarda-noturno  

500.10.408 Fiscalização de conservação de edifícios Conservação de edifícios (Fiscalização) 

Estado de conservação do imóvel (Fiscalização) 

500.10.409 Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais 

Descarga de efluentes industriais (Fiscalização) 

Descarga em coletor (Fiscalização) 

Descargas de suiniculturas (Fiscalização) 

Fossa sética (Fiscalização) 

500.10.410 Fiscalização de exploração industrial Atividade industrial (Fiscalização) 

Exploração industrial (Fiscalização) 
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500.10.411 Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão 

Fiscalização de exploração de máquinas de diversão 

500.10.412 Fiscalização de exploração de pedreiras Exploração de fiscalização de pedreira 

500.10.413 Fiscalização de horário de funcionamento de 
estabelecimentos comerciais 

Horário de estabelecimento comercial (Fiscalização) 

500.10.414 Fiscalização de ocupação de espaços 
públicos 

Ocupação de espaços públicos (Fiscalização) 

Ocupação de via pública (Fiscalização) 

Ocupação temporária de espaços públicos 
(Fiscalização) 

500.10.415 Fiscalização de operações urbanísticas Auto de fiscalização (Fiscalização de operações 
urbanísticas) 

Auto de notícia (Fiscalização de operações 
urbanísticas) 

Obra ilegal (Fiscalização de operações urbanísticas) 

Operações urbanísticas (Fiscalização) 

Vistoria (Fiscalização de operações urbanísticas) 

500.10.416 Fiscalização de publicidade Afixação e inscrição de mensagens publicitárias 
(Fiscalização) 

Publicidade (Fiscalização) 

500.10.417 Fiscalização de realização de fogueiras Fiscalização de realização de fogueiras  

500.10.418 Fiscalização de ruído Fiscalização de ruído  

500.10.419 Fiscalização de trânsito Consumo de álcool (Fiscalização de trânsito) 

Consumo de drogas (Fiscalização de trânsito) 

Consumo de estupefacientes (Fiscalização de trânsito) 

Consumo de narcóticos (Fiscalização de trânsito) 

Controlo de velocidade (Fiscalização de trânsito) 

Fiscalização de estacionamento 

Fiscalização do Código da Estrada 

500.10.420 Fiscalização de transportes de aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros 

Fiscalização da atividade de taxista 

Fiscalização de transportes de aluguer em veículos 
ligeiros de passageiros 

500.10.421 Fiscalização de utilização de fogos e espaços Averiguação de ocupação irregular 

Denúncia de ocupação irregular 

Fiscalização de ocupação 

Fiscalização de recinto de espetáculo 

Fiscalização de utilização 

Ocupação irregular de espaço 

Ocupação irregular de fogo 

Ocupação não titulada de espaço 

Ocupação não titulada de fogo 

500.10.422 Fiscalização prévia do Tribunal de Contas Fiscalização prévia do Tribunal de Contas  

Visto prévio do Tribunal de Contas 

500.10.423 Inspeção de elevadores e monta-cargas Ascensor (Inspeção) 

Elevador (Inspeção) 
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Escada rolante (Inspeção) 

Inspeção de elevadores e monta-cargas 

Inspeção extraordinária a elevadores 

Monta-cargas (Inspeção) 

Plataforma elevatória para pessoas com mobilidade 
reduzida (Inspeção) 

Tapete rolante (Inspeção) 

500.20.001 Realização de averiguação Averiguação (Ação disciplinar) 

500.20.002 Realização de inquérito Inquérito (Ação disciplinar) 

Inquérito administrativo 

Inquérito administrativo a empreiteiro 

500.20.003 Realização de sindicância Sindicância (Ação disciplinar) 

500.20.300 Procedimento disciplinar Processo disciplinar 

500.20.600 Reabilitação de infratores Infrator (Reabilitação) 

500.30.001 Aplicação de contraordenações Ato ilícito 

Coima 

Contraordenação (Processo administrativo) 

Sanção acessória 

500.30.002 Aplicação de sanções administrativas 
inominadas 

Aplicação de Sanções administrativas inominadas  

500.30.003 Aplicação de sanções contratuais Multa (Sanção contratual) 

Rescisão de contrato por incumprimento (Sanção 
contratual) 

Resgate de concessão (Sanção contratual) 

Retenção de fundos (Sanção contratual) 

Sequestro de obra ou concessão (Sanção contratual) 

500.30.004 Aplicação de sanções disciplinares Multa (Pena disciplinar) 

Pena (Ação disciplinar) 

Repreensão escrita (Pena disciplinar) 

Suspensão (Pena disciplinar) 

500.30.500 Aplicação de medidas administrativas 
cautelares 

Despejo administrativo (Medidas administrativas 
cautelares) 

Embargo administrativo (Medidas administrativas 
cautelares) 

Embargo de operações urbanísticas (Medidas 
administrativas cautelares) 

Intimação à conservação (Medidas administrativas 
cautelares) 

Intimação à demolição (Medidas administrativas 
cautelares) 

500.40.001 Processamento de reclamações de atos 
administrativos 

Reclamação de ato administrativo 

500.40.500 Processamento de recursos hierárquicos Processamento de recurso hierárquico 

500.40.501 Processamento de recursos tutelares Processamento de recursos tutelares 

550.10.001 Policiamento de espaços públicos e abertos 
ao público 

Alarme (Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público) 
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Alerta (Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público) 

Alteração de trânsito (Policiamento de espaços 
públicos e abertos ao público) 

Aviso (Policiamento de espaços públicos e abertos ao 
público) 

Condicionamento por obra de subsolo (Policiamento) 

Condicionamento temporário (Policiamento) 

Corte de trânsito (Policiamento) 

Desvio de trânsito (Policiamento) 

Espaços públicos e abertos ao público (Policiamento) 

Espetáculo desportivo (Policiamento) 

Intervenção na via pública (Policiamento) 

Mobilidade (Policiamento) 

Ocupação do espaço público (Policiamento) 

Policiamento florestal 

Vigilância em área florestal (Policiamento) 

Vigilância em parques naturais (Policiamento) 

550.10.002 Ação policial a eventos de alto risco Cimeira (Ação policial) 

Concerto (Ação policial) 

Congresso (Ação policial) 

Espetáculo (Ação policial) 

Espetáculo desportivo (Ação policial) 

Evento desportivo (Ação policial) 

Eventos de alto risco, ação policial a 

Exposição (Ação policial) 

Festival (Ação policial) 

Grande evento (Ação policial) 

Gratificados (Ação policial) 

Manifestação (Ação policial) 

Serviços remunerados (Ação policial) 

550.10.003 Ação policial em parceria com a comunidade Ação policial em parceria com comunidade  

Policiamento comunitário 

Policiamento de proximidade 

Programa especial (Ação policial) 

550.10.004 Apoio policial a diligências Acompanhamento de ação de despejo (Apoio policial) 

Acompanhamento de boletins de votos (Apoio policial) 

Acompanhamento de entidades judiciais (Apoio 
policial) 

Acompanhamento de exames nacionais (Apoio 
policial) 

Acompanhamento de presos (Apoio policial) 

Gratificados (Apoio policial) 

Serviços remunerados (Apoio policial) 

Transporte de matéria perigosa (Apoio policial) 
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Transporte especial (Apoio policial) 

550.10.300 Sinalização informativa e reguladora Delimitação de zonas (Sinalização informativa e 
reguladora) 

Sinais (Sinalização informativa e reguladora) 

Sinalética (Sinalização informativa e reguladora) 

Sinalização de áreas protegidas 

Sinalização de pescas 

Sinalização de proteção 

Sinalização de segurança 

Sinalização de zonas protegidas 

Sinalização de zonas verdes 

Sinalização ferroviária 

Sinalização marítima 

Sinalização rodoviária 

Sinalização turística e cultural 

Sinalização venatória 

550.10.600 Reposição da ordem pública Intervenção pública (Reposição da ordem pública) 

Motim (Reposição da ordem pública) 

550.20.001 Emissão de aviso e declaração de alertas Aéreo (Alerta) 

Alerta amarelo 

Alerta azul 

Alerta laranja 

Alerta verde 

Alerta vermelha 

Aviso amarelo 

Aviso laranja 

Aviso verde 

Aviso vermelho 

Biológico (Aviso) 

Costeiro (Alerta) 

Estado de alerta especial 

Florestal (Alerta) 

Fluvial (Alerta) 

Marítimo (Alerta) 

Meteorológico (Aviso) 

Sísmico (Aviso) 

550.20.002 Ação de vigilância Aérea (Vigilância) 

Costeira (Vigilância) 

Florestal (Vigilância) 

Fluvial (Vigilância) 

Marítima (Vigilância) 

Mata e floresta (Vigilância) 

Nível da água (Vigilância) 
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550.20.003 Realização de exercícios e simulacros Acidente aéreo (Exercícios e simulacros) 

Acidente ferroviário (Exercícios e simulacros) 

Acidente marítimo (Exercícios e simulacros) 

Acidente rodoviário (Exercícios e simulacros) 

Deslizamento de terras (Exercícios e simulacros) 

Evacuação (Exercícios e simulacros) 

Incêndio (Exercícios e simulacros) 

Inundação (Exercícios e simulacros) 

Simulacro com animais 

Sismo (Exercícios e simulacros) 

Treino (Exercícios e simulacros) 

Treino animal (Exercícios e simulacros) 

550.20.004 Realização de piquetes de prevenção Atividades de lazer (Piquete de prevenção) 

Atividades desportivas (Piquete de prevenção) 

Espetáculos (Piquete de prevenção) 

Realização de piquetes de prevenção 

550.20.500 Ação de proteção e socorro Abastecimento de água (Proteção e socorro) 

Abertura de portas (Proteção e socorro) 

Ação proteção e socorro  

Acidente (Socorro) 

Afogamento (Proteção e socorro) 

Busca (Proteção e socorro) 

Centro de alojamento temporário (Proteção e socorro) 

Derrame de produtos inflamáveis (Socorro) 

Desabamento (Socorro) 

Evacuação (Proteção e socorro) 

Falso alarme (Proteção e socorro) 

Fuga de gás ( Proteção e socorro) 

Incêndio (Socorro) 

Incidente com matérias perigosas (Proteção e socorro) 

Inundação (Proteção e socorro) 

Naufrágio (Socorro) 

Queda ou quebra de objetos (Socorro) 

Resgate (Proteção e socorro) 

Salvamento (Socorro) 

Sinistro (Socorro) 

Sismo (Socorro) 

600.10.500 Processamento de inquérito-crime Auto de notícia (Inquérito-crime) 

Denúncia (Inquérito-crime) 

Inquérito-crime, processamento de 

Inquirição de testemunha (Inquérito-crime) 

Investigação em processo-crime (Inquérito-crime) 
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Participação (Inquérito-crime) 

Processo de inquérito (Inquérito-crime) 

Queixa-crime (Inquérito-crime) 

600.10.502 Procedimento preliminar a processo sumário Procedimento preliminar a processo sumário 

600.20.001 Ação em julgado de paz Ação cível em julgado de paz (Resolução alternativa de 
litígio) 

Ação penal em Julgado de paz (Resolução alternativa 
de litígio) 

Acordo de mediação (Julgado de paz) 

Sentença (Julgado de paz) 

600.20.300 Ação em sistema de mediação familiar Ação em mediação familiar  

Resolução de litígio extrajudicial (Mediação familiar) 

600.20.301 Ação em sistema de mediação laboral Ação em  mediação laboral 

Resolução de conflito de trabalho (Ação em sistema de 
mediação laboral) 

600.20.302 Ação em sistema de mediação penal Ação em sistema de mediação penal 

600.20.600 Ação em arbitragem Ação em arbitragem 

Arbitragem administrativa 

Arbitragem automóvel 

Arbitragem em consumo 

Arbitragem em nome de domínio, firma e 
denominação 

Arbitragem em propriedade industrial 

Sentença arbitral 

600.30.001 Ação em matéria administrativa Ação administrativa comum ordinária 

Ação administrativa comum sumária 

Ação administrativa comum sumaríssima 

Ação administrativa especial 

Ação executiva em matéria administrativa 

Apelação judicial (Matéria administrativa) 

Contencioso eleitoral (Matéria administrativa) 

Contencioso judicial (Matéria administrativa) 

Contencioso pré-eleitoral (Matéria administrativa) 

Impugnação judicial (Matéria administrativa) 

Procedimento cautelar (Matéria administrativa) 

Processo judicial (Matéria administrativa) 

Recurso de revista 'per saltum' (Matéria 
administrativa) 

Recurso judicial (Matéria administrativa) 

Recurso para uniformização de jurisprudência (Matéria 
administrativa) 

600.30.100 Ação em matéria cível Ação contra o Estado (Matéria cível) 

Ação executiva em matéria cível 

Ação judicial em matéria cível 
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Ação judicial em matéria comercial (Matéria cível) 

Ação judicial em matéria de concorrência (Matéria 
cível) 

Ação judicial em matéria de regulação (Matéria cível) 

Ação judicial em matéria de supervisão (Matéria cível) 

Ação judicial em matéria marítima (Matéria cível) 

Ação judicial sobre denominação social (Matéria cível) 

Ação judicial sobre domínios da Internet (Matéria 
cível) 

Ação judicial sobre propriedade intelectual (Matéria 
cível) 

Apelação judicial (Matéria cível) 

Contencioso judicial (Matéria cível) 

Direitos de autor e direitos conexos (Matéria cível) 

Impugnação judicial (Matéria cível) 

Nome de domínio na Internet (Matéria cível) 

Procedimento cautelar (Matéria cível) 

Processo judicial (Matéria cível) 

Recurso de autoridade administrativa de avaliação 
urbana (Matéria cível) 

Recurso de decisão da Propriedade Industrial (Matéria 
cível) 

Recurso de decisão de Notariado (Matéria cível) 

Recurso de decisão de Registo (Matéria cível) 

Recurso de fixação de jurisprudência (Matéria cível) 

Recurso judicial (Matéria cível) 

600.30.200 Ação em matéria comunitária Ação em matéria comunitária 

Contencioso judicial (Matéria comunitária) 

Processo judicial (Matéria comunitária) 

Recurso judicial (Matéria comunitária) 

600.30.300 Ação em matéria constitucional Ação judicial em matéria constitucional 

Fiscalização da constitucionalidade 

600.30.400 Ação em matéria de família e menores Ação judicial em matéria de crianças e jovens 

Ação judicial em matéria de família e menores 

Apelação (Matéria de família e menores) 

Criança (Ação judicial) 

Impugnação (Matéria de família e menores) 

Jovem (Ação judicial) 

Menor (Ação judicial) 

Processo tutelar educativo (Matéria de família e 
menores) 

600.30.500 Ação em matéria financeira Fiscalização da legalidade da receita e da despesa 
(Tribunal de Contas) 

600.30.600 Ação em matéria fiscal Ação em matéria fiscal 

Apelação (Matéria fiscal) 

Impugnação (Matéria fiscal) 
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Procedimento cautelar (Matéria fiscal) 

Reclamação de ato de órgão de execução fiscal 

Recurso (Matéria fiscal) 

600.30.700 Ação em matéria laboral Ação judicial em matéria de trabalho 

Acidente de trabalho (Ação judicial) 

Procedimento cautelar (Matéria laboral) 

Recurso de contraordenação laboral 

600.30.800 Ação em matéria penal Ação penal 

Apelação judicial (Matéria penal) 

Impugnação judicial (Matéria penal) 

Recurso judicial (Matéria penal) 

600.40.501 Execução de títulos executivos Ação executiva para pagamento de quantia certa 

Cheque sem cobertura (Ação judicial) 

Execução de títulos executivos  

Execução fiscal (Ação judicial) 

Penhora de bem (Ação judicial) 

600.40.502 Prestação de trabalho a favor da 
comunidade 

Prestação de trabalho a favor da comunidade  

650.10.001 Concessão de pensões de invalidez Concessão de pensão por invalidez relativa 

Concessão pensão por incapacidade 

Concessão pensão por incapacidade permanente  

Concessão pensão por invalidez absoluta 

Revisão da concessão de pensão por incapacidade 
permanente 

Revisão da concessão de pensão por invalidez absoluta 

Revisão da concessão de pensão por invalidez relativa 

Revisão da concessão pensão de invalidez  

650.10.002 Concessão de pensões de sobrevivência Concessão pensão de sobrevivência  

650.10.003 Concessão de pensões de velhice Concessão pensão de velhice  

650.10.004 Concessão de prestações por parentalidade Concessão de subsídio parental 

Revisão da concessão de pensão de sobrevivência 

Revisão da concessão de pensão de velhice 

650.10.005 Concessão de prestações compensatórias de 
subsídios de férias e de natal por motivo de 
doença e por motivo de parentalidade 

Concessão de prestações compensatórias de subsídios 
de férias por motivo de parentalidade  

Concessão de prestações compensatórias de subsídios 
de natal por motivo de parentalidade  

650.10.006 Concessão de subsídios por adoção Concessão de subsídios por adoção  

650.10.007 Concessão de subsídios para assistência a 
filho ou a neto 

Concessão subsídio para assistência a filho ou a neto  

650.10.008 Concessão de subsídios para assistência a 
filho com deficiência ou doença crónica 

Concessão subsídio para assistência a filho com 
deficiência ou doença crónica  

650.10.009 Concessão de subsídios de desemprego Concessão de subsídio de desemprego parcial 
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Concessão de subsídio parcial por cessação de 
atividade profissional 

Concessão de subsídio por cessação de atividade 
profissional 

Concessão de subsídio por cessação de atividade 
profissional 

650.10.010 Concessão de subsídios de doença Concessão de prestação social baixa médica  

Concessão de subsídio de doença  

650.10.011 Concessão de subsídios por interrupção de 
gravidez 

Concessão de subsídio por interrupção da gravidez  

650.10.012 Concessão de subsídios de risco clínico 
durante a gravidez 

Concessão de subsídio de risco clínico durante a 
gravidez  

650.10.013 Concessão de subsídios por riscos específicos Concessão de subsídio por riscos específicos  

650.10.100 Concessão de auxílios económicos a 
estudante 

Ajuda alimentar a estudantes (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Apoio social a formando (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Bolsa de estudo por carência (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Bolsa de material de estudo (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Bolsa de profissionalização (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Bolsa para formação (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Comparticipação para pagamento de estabelecimento 
de educação pré-escolar (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Comparticipação para pagamento de estabelecimento 
de educação pré-escolar (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Concessão de bolsas de estudo (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Distribuição de alimentação escolar (Concessão de 
auxílios económicos a estudantes) 

Material escolar (Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

Subsídio de acolhimento (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Subsídio de alojamento (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Subsídio de refeição escolar (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Subsídio de transporte (Concessão de auxílios 
económicos a estudantes) 

Transporte escolar (Concessão de auxílios económicos 
a estudantes) 

Visita de estudo (Concessão de auxílios económicos a 
estudantes) 

650.10.101 Concessão de comparticipações para redes 
de serviços e equipamentos sociais 

Comparticipação para acesso a ama (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 
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Comparticipação para acesso a centro de férias e lazer  

Comparticipação para acesso a centros de atividades 
de tempos livres (Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Comparticipação para acesso a equipamentos 
residenciais (Concessão de comparticipações para 
redes de serviços e equipamentos sociais) 

Comparticipação para acesso a infantário (Concessão 
de comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Comparticipação para acesso a lar (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Comparticipação para apoio a doente psiquiátrico 
(Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais) 

Comparticipação para apoio a idoso (Concessão de 
comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

Comparticipação para pagamento de creche 
(Concessão de comparticipações para redes de 
serviços e equipamentos sociais) 

Isenção ou redução de taxas moderadoras (Concessão 
de comparticipações para redes de serviços e 
equipamentos sociais) 

650.10.102 Concessão de prestações em espécie Concessão de prestação em espécie  

650.10.103 Concessão de subsídios de precaridade 
económica 

Comparticipação em obras de beneficiação  

Comparticipação em obras de reparação  

Concessão de Subsídio de precaridade económica  

650.10.104 Concessão de subsídios de produtos de 
apoio 

Concessão de subsídio de produtos de apoio  

650.10.105 Atribuição de rendas apoiadas Arrendamento de renda controlada (Atribuição de 
rendas apoiadas) 

Atribuição de rendas apoiadas  

Concessão de subsídios de renda de casa 

Habitação com rendas controladas  (Atribuição de 
rendas apoiadas) 

650.10.200 Concessão de comparticipações para 
pagamentos devidos a menores 

Concessão de comparticipações para pagamentos 
devidos a menores 

Concessão de comparticipação para pagamento de 
alimentos devidos a menores  

650.10.202 Concessão de complemento solidário para 
idosos 

Concessão complemento solidário para idosos  

Revisão da concessão de complemento solidário para 
idosos 

650.10.203 Concessão de pensão social de invalidez Concessão da pensão social de invalidez  

650.10.204 Concessão de pensão social de velhice Concessão de pensão social de velhice 

Revisão da concessão de pensão social de velhice 

650.10.205 Concessão de rendimento social de inserção Atribuição rendimento social de inserção 

650.10.206 Concessão de subsídios sociais por adoção Concessão de subsídios sociais de adoção  
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650.10.207 Concessão de subsídios sociais de 
desemprego 

Concessão de subsídios sociais desemprego  

650.10.208 Concessão de subsídios sociais por 
interrupção da gravidez 

Concessão de subsídios sociais de Interrupção da 
gravidez  

650.10.209 Concessão de subsídios sociais por 
parentalidade 

Concessão de subsídio social por parentalidade  

650.10.210 Concessão de subsídios sociais por risco 
clínico durante a gravidez 

Concessão de subsídio social por risco clínico durante a 
gravidez  

650.10.211 Concessão de subsídios sociais por riscos 
específicos 

Concessão de subsídio social por riscos específicos 

650.10.300 Concessão de abonos de família para 
crianças e jovens 

Concessão de abono para famílias com duas ou mais 
crianças 

Concessão de abono para famílias com duas ou mais 
crianças 

Concessão de bonificação por beneficência (Abono de 
família) 

Concessão de majoração de abonos para famílias com 
duas ou mais crianças 

Concessão de majoração de abonos para famílias 
monoparentais 

650.10.301 Concessão de abonos de família pré-natais Concessão de abono de família pré-natais  

650.10.302 Concessão de complementos por 
dependência 

Concessão de complemento por dependência 

Revisão da concessão de complementos por 
dependência 

650.10.303 Concessão de pensões de orfandade Concessão de pensão de orfandade 

Revisão da concessão de pensão de orfandade 

650.10.304 Concessão de pensões de viuvez Concessão de pensão de viuvez 

Revisão da concessão de pensão de viuvez 

650.10.305 Concessão de subsídios por assistência a 
terceira pessoa 

Concessão de subsídio por assistência a terceira 
pessoa 

650.10.306 Concessão de subsídios de funeral Concessão de despesas de funeral 

Concessão de subsídio de funeral 

650.10.307 Concessão de subsídios por frequência de 
estabelecimento de educação especial 

Concessão de subsídios por frequência de 
estabelecimento de Educação especial 

650.10.308 Concessão de subsídios por morte Concessão de subsídio por morte 

650.10.309 Concessão de subsídios vitalícios Concessão de subsídio vitalícios 

650.10.400 Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado por 
portaria 

Comparticipação a instituições de solidariedade social 
por utente regulado por portaria 

650.10.401 Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado por 
programa 

Acordo atípico  (Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulado por 
programa) 

Comparticipação a instituições de solidariedade social 
por utente regulado por programa 

650.10.500 Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por apoio à gestão 

Comparticipação a instituições de solidariedade social 
por apoio à gestão 
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650.20.001 Sinalização e encaminhamento em situações 
de vulnerabilidade 

Abandono escolar (Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade) 

Absentismo escolar (Sinalização e encaminhamento 
em situações de vulnerabilidade) 

Apoio a imigrantes  (Atendimento e encaminhamento 
de imigrantes) 

Apoio e encaminhamento de vítimas de violência 
doméstica 

Atendimento e encaminhamento de imigrantes 

Casa abrigo (Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade) 

Discriminação de género (Sinalização e 
encaminhamento em situações de vulnerabilidade) 

Exclusão social (Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade) 

Proteção de crianças e jovens (Sinalização e 
encaminhamento em situações de vulnerabilidade) 

Sinalização de crianças e jovens (Sinalização e 
encaminhamento em situações de vulnerabilidade) 

650.20.300 Aconselhamento jurídico Aconselhamento jurídico 

Sinalização e encaminhamento (Aconselhamento 
jurídico) 

650.20.301 Apoio domiciliário Apoio a deficiente (Apoio domiciliário) 

Apoio a idoso (Apoio domiciliário) 

Apoio domiciliário (Apoio domiciliário) 

Teleassistência (Apoio domiciliário) 

650.20.302 Apoio à integração e inserção profissional Apoio ao emprego (Inserção profissional) 

Estágio profissional (Integração profissional) 

Formação em contexto profissional (Integração 
profissional) 

Inserção profissional 

Integração profissional 

650.20.304 Apoio psicossocial Apoio psicossocial  

650.20.305 Atribuição de produtos de apoio Apoio social (Atribuição de produtos de apoio) 

Atribuição de ajudas técnicas (Atribuição de produtos 
de apoio) 

Atribuição de almofada (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de andarilho (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de cadeira de rodas (Atribuição de produtos 
de apoio) 

Atribuição de cama articulada (Atribuição de produtos 
de apoio) 

Atribuição de canadiana (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Atribuição de colchão ortopédico (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Atribuição de material e equipamento de auxílio à 
ação de vestir (Atribuição de produtos de apoio)  

Atribuição de ortótese (Atribuição de produtos de 
apoio) 
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Empréstimo de equipamento de apoio a pessoas 
portadoras de deficiência ou com limitações 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Equipamento para alimentação (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Equipamento para comunicação (Atribuição de 
produtos de apoio) 

Equipamento para higiene (Atribuição de produtos de 
apoio) 

Equipamento para vestuário (Atribuição de produtos 
de apoio) 

Material e equipamento de auxílio à ação de vestir 
(Atribuição de produtos de apoio) 

Material e equipamento para alimentação (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Material e equipamento para comunicação (Atribuição 
de produtos de apoio) 

Material e equipamento para higiene (Atribuição de 
produtos de apoio) 

650.20.600 Acolhimento de emergência em 
equipamentos de apoio social 

Casa abrigo (Acolhimento de emergência) 

Criança e jovem (Acolhimento imediato) 

Acolhimento de emergência em equipamento de 
apoio social 

Idoso (Acolhimento imediato) 

Imigrante (Acolhimento imediato) 

Lar residencial (Acolhimento de emergência) 

Respostas sociais em situação de emergência 
(Acolhimento de emergência) 

Sem-abrigo (Acolhimento imediato) 

Toxicodependentes (Acolhimento imediato) 

Vítimas de violência doméstica (Acolhimento de 
emergência) 

650.20.601 Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de 
alojamento 

Apartamento de autonomização (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais residenciais 
ou estruturas de alojamento) 

Criança e jovem (Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou estruturas de 
alojamento) 

Deficiente (Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou estruturas de 
alojamento) 

Idoso (Admissão e desenvolvimento em instituições 
sociais residenciais ou estruturas de alojamento) 

Lar de idosos (Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou estruturas de 
alojamento) 

Lar de infância e juventude (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais residenciais 
ou estruturas de alojamento) 

Mãe adolescente (Admissão e desenvolvimento em 
instituições sociais residenciais ou estruturas de 
alojamento) 

Residências de acolhimento (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais residenciais 
ou estruturas de alojamento) 
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Unidades terapêuticas educativas (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais residenciais 
ou estruturas de alojamento) 

Vítimas de violência doméstica (Admissão e 
desenvolvimento em instituições sociais residenciais 
ou estruturas de alojamento) 

650.20.602 Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos de apoio social não 
residencial 

Balneário público (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Cantina social (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Centro comunitário (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Centro de atividades ocupacionais (Pedido de acesso a 
equipamentos sociais) 

Centro de convívio (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Centro de dia (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Centro de férias (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Creche (Pedido de acesso a equipamentos sociais) 

Equipamento social (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Lavandaria pública (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

Refeitório social (Pedido de acesso a equipamentos 
sociais) 

650.20.603 Utilização de equipamentos de apoio social 
residenciais e não residenciais 

Utilização de equipamentos de apoio social 
residenciais e não residenciais 

700.10.001 Referenciação de utentes para consultas Marcação de ato clínico 

Marcação de ato de enfermagem 

Marcação de ato médico 

Marcação de consulta médica 

700.10.004 Registo de utilizadores de unidades de saúde Registo de Utilizadores de unidades de saúde  

700.20.001 Imunização Consulta do viajante 

Vacina 

Vacina do Plano Nacional de Vacinação 

Vacina não incluída no Plano Nacional de Vacinação 

700.20.100 Rastreio Rastreio 

700.20.101 Realização de ações de saúde em campanha Ato clínico (ação de saúde em programa) 

Ato clínico em campanha de promoção da saúde 

Ato de enfermagem em campanha de promoção da 
saúde 

Exame médico (Ação de saúde em programa) 

Medição de níveis em campanha de promoção da 
saúde 

700.20.200 Prestação de cuidados de saúde 
personalizados 

Atestado clínico 

Atestado médico 

Atestado médico de incapacidade multiuso 

Ato de enfermagem 
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Ato médico 

Consulta de Medicina Geral e Familiar 

Consulta de Medicina no trabalho 

Consulta de vigilância 

Consulta em serviços sociais 

Consulta médica 

Consulta sem presença do utente 

Cuidados de enfermagem 

Médico (Cuidados personalizados) 

Tratamento de enfermagem 

700.20.300 Prestação de cuidados de emergência 
médica 

Apoio a traumático em situação de crise 

Apoio médico em situação de crise 

700.20.700 Vacinação de animais Vacina antirrábica 

Vacinação de canídeo 

Vacinação de felídeo 

700.20.800 Prestação de cuidados curativos veterinários Animal (Ato médico veterinário) 

Ato médico veterinário 

Cirurgia em animal 

Implantação de micro-chip (Ato médico veterinário) 

Reprodução medicamente assistida (Ato médico 
veterinário) 

Transfusão de sangue (Ato médico veterinário) 

700.20.900 Prestação de cuidados de reabilitação em 
animais 

Reabilitação de animal 

700.20.901 Eutanásia de animais Abate de animal 

Eutanásia de animais 

710.10.001 Limpeza de espaços públicos Bocas de lobo (Limpeza) 

Eliminação de ervas 

Lavagem de espaço público 

Lavagem de ruas 

Limpeza urbana 

Monda química 

Praia (Limpeza) 

Recolha e manutenção de depósitos de dejetos 
caninos 

Recolha e manutenção de papeleiras 

Remoção de grafitis 

Ribeiro (Limpeza) 

Sargeta (Limpeza) 

Sumidouros (Limpeza) 

Terreno (Limpeza) 

Valeta (Limpeza) 

Varredura de ruas 

710.10.002 Recolha de resíduos Consumíveis de impressão usados (Recolha de 
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resíduos) 

Cortes de jardim (Recolha de resíduos) 

Mono e monstro (Recolha de resíduos) 

Objeto volumoso (Recolha de resíduos) 

Óleo alimentar usado (Recolha de resíduos) 

Pilhas e acumuladores usados (Recolha de resíduos) 

Recolha seletiva (Recolha de resíduos) 

Resíduos de obras e demolições (Recolha de resíduos) 

Resíduos hospitalares (Recolha de resíduos) 

Resíduos industriais (Recolha de resíduos) 

Resíduos sólidos urbanos (Recolha de resíduos) 

Resíduos tóxicos (Recolha de resíduos) 

Resíduos verdes (Recolha de resíduos) 

Tinteiro usado (Recolha de resíduos) 

Toner usado (Recolha de resíduos) 

710.10.003 Drenagem e tratamento de águas residuais e 
efluentes 

Águas residuais domésticas (Drenagem e tratamento) 

Águas residuais industriais (Drenagem e tratamento) 

Águas residuais urbanas (Drenagem e tratamento) 

Efluentes (Drenagem e tratamento) 

Limpeza de coletores (Drenagem e tratamento) 

Limpeza de fossas (Drenagem e tratamento) 

710.10.300 Captura e entrega de animais Adoção de animal 

Captura de animal 

Captura de cães e gatos 

Captura de canídeos e gatídeos 

Entrega de animal 

Entrega de cães e gatos 

Entrega de canídeos e gatídeos 

710.10.301 Sequestro sanitário de animais Controlo e combate de zoonoses (Sequestro sanitário 
de animais) 

Profilaxia contra a raiva (Sequestro sanitário de 
animais) 

Quarentena de animal (Sequestro sanitário de 
animais) 

Sequestro de animal agressor (Sequestro sanitário de 
animais) 

Sequestro preventivo de animal (Sequestro sanitário 
de animais) 

Vigilância veterinária (Sequestro sanitário de animais) 

710.10.302 Recolha de cadáveres de animais Recolha de cadáveres de animais  

710.10.600 Controlo de pragas Controlo de pombos em meio urbano 

Controlo integrado de pragas 

Desbaratização 

Desinfestação 
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Desratização 

710.20.001 Inumação e cremação de cadáveres e 
ossadas 

Consumpção aeróbia (Inumação e cremação de 
cadáveres e ossadas) 

Cremação (Inumação e cremação de cadáveres e 
ossadas) 

Enterramento (Inumação e cremação de cadáveres e 
ossadas) 

Inumação (Inumação e cremação de cadáveres e 
ossadas) 

710.20.300 Exumação de cadáveres e ossadas Cadáver (Exumação) 

Ossada (Exumação) 

710.20.600 Depósito de urnas em cemitério Depósito de urnas em cemitério  

710.20.601 Transladação de cadáveres e ossadas Cadáver (Transladação) 

Ossada (Transladação) 

750.10.001 Seleção e seriação para ingresso no ensino 
ou formação 

Concurso de acesso ao ensino especial 

Concurso institucional (Seleção para ingresso no 
ensino ou formação) 

Concurso nacional de acesso ao ensino superior 

Mudança de curso (Seleção para ingresso no ensino ou 
formação) 

Pré-requisitos de acesso ao ensino (Seleção para 
ingresso no ensino ou formação) 

Provas de ingresso ao ensino (Seleção para ingresso no 
ensino ou formação) 

Reclamação da seleção para ingresso no ensino ou 
formação 

Reclamação da seriação para ingresso no ensino ou 
formação 

Regimes especiais (Seleção para ingresso no ensino ou 
formação) 

Reingresso no ensino (Seleção para ingresso no ensino 
ou formação) 

Seleção de candidatos ao ensino 

Seleção para ingresso no ensino ou formação 

750.10.002 Processamento de matrícula ou inscrição no 
ensino ou formação 

Adiamento de matrícula de aluno ou formando 

Antecipação de matrícula de aluno ou formando 

Anulação de matrícula de aluno ou formando 

Inscrição de aluno ou formando 

Inscrição em ação de formação 

Inscrição em atividade extra curricular (Matrícula ou 
inscrição no ensino ou formação) 

Matrícula de aluno ou formando 

Renovação de inscrição de aluno ou formando 

Renovação de matrícula de aluno ou formando 

750.10.300 Processamento dos dados cadastrais do 
aluno ou formando 

Registo biográfico de aluno ou formando 

750.10.600 Controlo de assiduidade do aluno ou Controlo de assiduidade do aluno ou formando  
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formando Falta de aluno ou formando (Controlo de assiduidade 
do aluno ou formando) 

Justificação de falta (Controlo de assiduidade do aluno 
ou formando) 

Registo de assiduidade (Controlo de assiduidade do 
aluno ou formando) 

750.20.001 Conceção, revisão e extinção de currículos e 
planos de estudos ou formação 

Currículo (Ensino ou formação) 

Estrutura curricular (Ensino ou formação) 

Metas curriculares (Ensino ou formação) 

Plano de ação de formação 

Plano de estágio (Ensino ou formação) 

Plano de estudo (Ensino ou formação) 

Programa (Ensino ou formação) 

750.20.300 Produção e seleção de recursos didático-
pedagógicos 

Produção e adoção de manual escolar 

Produção e seleção de recurso didático-pedagógico 

750.20.301 Distribuição das atividades de ensino ou 
formação 

Constituição de grupos ou turmas 

Horário dos alunos ou formandos 

Ocupação de tempos escolares 

750.20.600 Realização das atividades de ensino ou 
formação 

Ficha formativa de substituição (Realização de 
atividades de ensino ou formação) 

Orientação tutorial (Realização de atividades de ensino 
ou formação) 

Plano de aula (Realização de atividades de ensino ou 
formação) 

Plano individual do aluno (Realização de atividades de 
ensino ou formação) 

Registo de sumários (Realização de atividades de 
ensino ou formação) 

Reuniões de pais ou encarregados de educação 
(Realização de atividades de ensino ou formação) 

750.30.001 Conceção e revisão dos métodos de 
avaliação de aprendizagens 

Definição de avaliação (Métodos de avaliação de 
aprendizagens) 

Método de avaliação (Métodos de avaliação de 
aprendizagens) 

Modalidade de avaliação (Métodos de avaliação de 
aprendizagens) 

750.30.300 Elaboração de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

Cotação de provas (Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Elaboração de instrumento de avaliação de 
aprendizagens 

Enunciado de exames (Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Enunciado de provas (Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Enunciado de testes (Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Grelha de classificação (Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Matriz de provas de avaliação (Elaboração de 
instrumentos de avaliação de aprendizagens) 
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750.30.600 Aplicação de instrumentos de avaliação de 
aprendizagens 

Aplicação de prova (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Aplicação de teste (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Apresentação oral dos alunos ou formandos (Aplicação 
de instrumentos de avaliação de aprendizagens) 

Elaboração de prova (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Elaboração de teste (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

Pauta provisória (Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens) 

750.30.601 Processamento e comunicação de resultados 
de avaliação 

Consulta de prova realizada (Resultados de avaliação 
em ensino ou formação) 

Livro de termos (Resultados de avaliação em ensino ou 
formação) 

Pauta de avaliação (Resultados de avaliação em ensino 
ou formação) 

Reapreciação da prova (Resultados de avaliação em 
ensino ou formação) 

Reclamação da reapreciação da prova (Resultados de 
avaliação em ensino ou formação) 

Termo final (Resultados de avaliação em ensino ou 
formação) 

750.30.602 Reconhecimento, creditação e validação de 
competências e qualificações 

Atribuição de créditos (Reconhecimento, creditação e 
validação de competências e qualificações) 

Avaliação de competências (Reconhecimento, 
creditação e validação de competências e 
qualificações) 

Creditação (Reconhecimento, creditação e validação 
de competências e qualificações) 

Equivalência de habilitações (Reconhecimento, 
creditação e validação de competências e 
qualificações) 

RVCC - Reconhecimento, validação e certificação de 
competências 

Validação de competências (Reconhecimento, 
creditação e validação de competências e 
qualificações) 

800.10.001 Produção de informação georreferenciada Cartografia 

Cartografia digital 

Fotografia área (Produção de informação 
georreferenciada) 

Georreferenciação de infraestruturas 

Informação geográfica 

Levantamento de campo (Produção de informação 
georreferenciada) 

Ortofotomapa (Produção de informação 
georreferenciada) 

Topografia 

800.10.300 Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos 

Controlo ambiental de depósito de documentos 

Higrómetro (Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos) 
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Medição de humidade relativa 

Medição de temperatura ambiente 

Termómetro (Controlo ambiental de infraestruturas e 
equipamentos) 

800.10.301 Monitorização de índices de poluição 
ambiental 

Água (Monitorização de índices de poluição ambiental) 

Ar (Monitorização de índices de poluição ambiental) 

Qualidade de água (Monitorização de índices de 
poluição ambiental) 

Ruído (Monitorização de índices de poluição 
ambiental) 

Solo (Monitorização de índices de poluição ambiental) 

800.10.302 Monitorização de recursos naturais, espécies 
e paisagens 

Monitorização de ecossistema 

Monitorização de ecossistema costeiro 

Monitorização de espécie animal 

Monitorização de espécie vegetal 

Monitorização de geomonumento 

Monitorização de habitat natural 

Monitorização de paisagem natural 

Monitorização de parque natural 

800.10.303 Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água e do saneamento de 
águas residuais 

Água potável (Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Descarga (Monitorização do saneamento de águas 
residuais) 

Fuga de água (Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Medição de caudal (Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Medição de nível de água (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Medição de pontos-chave na rede de água 
(Monitorização do abastecimento e distribuição de 
água) 

Medição de pontos-chave na rede de saneamento 
(Monitorização do saneamento de águas residuais) 

Perda de água (Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

Qualidade de água (Monitorização do abastecimento e 
distribuição de água) 

ZMC - Zona de Medição e Controlo (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

Zona de Medição e Controlo (Monitorização do 
abastecimento e distribuição de água) 

800.10.601 Realização de ensaios laboratoriais Água da rede de distribuição (Ensaio laboratorial) 

Água de piscinas e parques aquáticos (Ensaio 
laboratorial) 

Água de praias (Ensaio laboratorial) 

Água de ribeiras (Ensaio laboratorial) 

Água industrial (Ensaio laboratorial) 

Água residual (Ensaio laboratorial) 
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Análise bacteriológica 

Análise laboratorial 

Análise química 

Análise de solo (Ensaio laboratorial) 

Controlo de qualidade (Ensaio laboratorial) 

Controlo de qualidade de solo (Ensaio laboratorial) 

Ensaio de controlo de qualidade de água 

Ensaio de controlo de qualidade de areia da praia 
(Ensaio laboratorial) 

Ensaio de controlo de qualidade do ar (Ensaio 
laboratorial) 

Ensaio laboratorial 

Relatório de ensaios (Ensaio laboratorial) 

800.10.602 Realização de estudos científicos e técnicos 
de apoio a políticas públicas 

Estudo de consultadoria económica (Estudos 
científicos e técnicos de apoio a políticas públicas) 

Estudo de consultadoria jurídica (Estudos científicos e 
técnicos de apoio a políticas públicas) 

Estudo de consultadoria técnica (Estudos científicos e 
técnicos de apoio a políticas públicas) 

Estudo de impacto ambiental (Estudos científicos e 
técnicos de apoio a políticas públicas) 

Estudo de viabilidade política (Estudos científicos e 
técnicos de apoio a políticas públicas) 

800.10.603 Realização de perícias Análise comparativa de solo (Realização de perícia) 

Exame pericial 

Perícias 

Peritagem 

800.10.604 Realização de traduções Retroversão (Realização de traduções) 

Tradução 

Tradução de língua estrangeira 

Tradução de linguagem informática 

800.10.605 Realização de transcrições Diplomática (Transcrição) 

Paleografia (Transcrição) 

Transcrição 

Transcrição de escrita antiga 

Transcrição fonética 

800.20.001 Realização de estudos de investigação básica Artigo científico (Investigação básica) 

Dissertação científica (Investigação básica) 

Estudo científico avançado (Investigação básica) 

Estudo comparativo original (Investigação básica) 

Estudo de fonte original (Investigação básica) 

Estudo de investigação básica 

Estudo teórico original (Investigação básica) 

Investigação original (Investigação básica) 

Paper (Investigação básica) 
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Tese académica (Investigação básica) 

800.20.002 Execução de projetos de investigação 
aplicada 

Investigação aplicada 

Levantamento geológico (Investigação aplicada) 

Levantamento hidrológico (Investigação aplicada) 

Modelação hidráulica (Investigação aplicada) 

Nova linguagem de programação informática 
(Investigação aplicada) 

Patente (Investigação aplicada) 

Reprodução de modelos originais (Investigação 
aplicada) 

800.20.500 Desenvolvimento experimental e 
aplicacional 

Base de dados (Configuração de soluções 
aplicacionais) 

Base de dados (Desenvolvimento experimental) 

Configuração de soluções aplicacionais 
(Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento de aplicações 
informáticas (Desenvolvimento experimental) 

Desenvolvimento de sistemas operativos 
(Desenvolvimento experimental) 

Escala piloto (Desenvolvimento experimental) 

Investigação e desenvolvimento experimental 

Parametrização de sistemas (Configuração de soluções 
aplicacionais) 

Parametrização de sistemas (Desenvolvimento 
experimental) 

Sistema operativo informático (Desenvolvimento 
experimental) 

Sistema tecnológico de informação (Configuração de 
soluções aplicacionais) 

Sistema tecnológico de informação (Desenvolvimento 
experimental) 

Tecnologia de informação (Configuração de soluções 
aplicacionais) 

Tecnologia de informação (Desenvolvimento 
experimental) 

850.10.001 Atribuição de subsídios à exploração de 
serviços públicos 

Assunção de passivo (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Conversão de crédito (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Empresa pública (Atribuição de subsídios à exploração 
de serviços públicos) 

Indemnização compensatória (Atribuição de subsídios 
à exploração de serviços públicos) 

Passe social (Atribuição de subsídios à exploração de 
serviços públicos) 

Subsídio (Atribuição de subsídios à exploração de 
serviços públicos) 

Subsídio à exploração de serviço público 

Subvenção pública (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 

Título de transporte (Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos) 
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850.10.002 Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares 

Acompanhamento de projeto financiado 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Apoio ao emprego (Apoios regulares) 

Apoio financeiro (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Apoio financeiro à produção cultural (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Apoio financeiro ao associativismo (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Apoio financeiro de incentivo ao desenvolvimento 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Apoio a candidatura (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Aprovação de candidatura a projeto financiado 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Candidatura a apoio (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a financiamento comunitário 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Candidatura a incentivo financeiro (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a programa financiado (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a programa operacional (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a projeto a financiar (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a projeto financiado (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Candidatura a projeto financiado, aprovação de 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Contrato programa (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Cooperação técnica e financeira (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Decisão de financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Execução financeira (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Financiamento ao desenvolvimento local 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Financiamento ao desenvolvimento regional 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Financiamento comunitário (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 
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Financiamento comunitário, candidatura a 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Financiamento nacional (Formalização de candidaturas 
e acompanhamento de apoios regulares) 

Financiamento reembolsável (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Fundo comunitário (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios regulares) 

Indeferimento de financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Prémio de produção agrícola e pecuária (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de apoios 
regulares) 

Prémio de realização de projeto (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Produção agrícola e pecuária, prémio de (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de apoios 
regulares) 

Produção cultural, apoio financeiro à (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Programa de apoio à reabilitação habitacional 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Programa de apoio à reabilitação urbana 
(Formalização de candidaturas e acompanhamento de 
apoios regulares) 

Programa de estímulo ao emprego 

Programa de financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios regulares) 

Programa impulso jovem 

850.10.003 Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais 

Acompanhamento de ação apoiada (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Apoio à criação de emprego 

Apoio à criação de emprego próprio 

Apoio ao emprego (Apoios pontuais) 

Apoio financeiro à produção cultural (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Apoio financeiro ao associativismo (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Apoio financeiro pontual (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Apresentação de candidatura (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Aprovação de candidatura (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Aprovação de financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Associativismo, apoio financeiro ao (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Atividade não regular de associativismo (Formalização 
de candidaturas e acompanhamento de apoios 
pontuais) 
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Catástrofe natural (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Cooperação técnica e financeira (Candidatura e 
acompanhamento dos apoios pontuais) 

Financiamento à reconstrução (Candidatura e 
acompanhamento dos apoios pontuais) 

Financiamento comunitário (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Financiamento extraordinário (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Financiamento nacional (Formalização de candidaturas 
e acompanhamento de apoios pontuais) 

Financiamento pontual (Formalização de candidaturas 
e acompanhamento de apoios pontuais) 

Financiamento reembolsável (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Financiamento, aprovação de (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Indeferimento de financiamento (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Intempérie (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à edição (Formalização de candidaturas e 
acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à produção artística (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à produção audiovisual (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à produção cinematográfica (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à produção de espetáculos (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

Subsídio à produção teatral (Formalização de 
candidaturas e acompanhamento de apoios pontuais) 

850.10.500 Atribuição de prémios Atribuição de prémios 

Bolsa de excelência (Atribuição de prémios) 

Bolsa de mérito (Atribuição de prémios) 

Mérito educativo (Atribuição de prémios) 

Prémio cartoon (Atribuição de prémios) 

Prémio ciência da informação (Atribuição de prémios) 

Prémio de arquitetura (Atribuição de prémios) 

Prémio de azulejaria (Atribuição de prémios) 

Prémio de banda desenhada (Atribuição de prémios) 

Prémio de boas práticas (Atribuição de prémios) 

Prémio de caricatura (Atribuição de prémios) 

Prémio de cartazes (Atribuição de prémios) 

Prémio de design (Atribuição de prémios) 

Prémio de escrita (Atribuição de prémios) 

Prémio de escultura (Atribuição de prémios) 
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Prémio de fotografia (Atribuição de prémios) 

Prémio de ilustração (Atribuição de prémios) 

Prémio de interiores do espaço público (Atribuição de 
prémios) 

Prémio de investigação (Atribuição de prémios) 

Prémio de jornalismo (Atribuição de prémios) 

Prémio de leitura (Atribuição de prémios) 

Prémio de literatura (Atribuição de prémios) 

Prémio de música (Atribuição de prémios) 

Prémio de pintura (Atribuição de prémios) 

Prémio de rádio (Atribuição de prémios) 

Prémio de teatro (Atribuição de prémios) 

Prémio de vídeo (Atribuição de prémios) 

Prémio municipal (Atribuição de prémios) 

Prémio pecuniário (Atribuição de prémios) 

850.10.600 Atribuição de patrocínios Apoio financeiro (Atribuição de patrocínios) 

Apoio material (Atribuição de patrocínios) 

Atribuição de patrocínio 

Patrocínio cultural 

Patrocínio desportivo 

Patrocínio institucional 

Patrocínio promocional 

Promoção da marca (Atribuição de patrocínios) 

Promoção de serviços (Atribuição de patrocínios) 

850.10.601 Captação e aplicação de apoios mecenáticos Ambiente (Mecenato) 

Apoio mecenático 

Apoio social (Mecenato) 

Ciência (Mecenato) 

Cultura (Mecenato) 

Desporto (Mecenato) 

Donativo (Captação e aplicação de apoios 
mecenáticos) 

Educação (Mecenato) 

Mecenato 

900.10.001 Conceção e realização de atividades ou 
acontecimentos artísticos 

Bailado (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Ciclo de cinema (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Ciclo de música (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Cinema (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Concerto (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Dança (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Exposição (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Festival de cinema (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 
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Festival de música (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Festival de rock (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Festival de teatro (Atividades ou acontecimentos 
artísticos) 

Marionetas (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Música (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Ópera (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

Teatro (Atividades ou acontecimentos artísticos) 

900.10.002 Produção de atividades desportivas ou 
recreativas 

Arraial (Atividades desportivas ou recreativas) 

Atelier (Atividades desportivas ou recreativas) 

Automobilismo (Atividades desportivas ou recreativas) 

Baile (Atividades desportivas ou recreativas) 

Caminhada (Atividades desportivas ou recreativas) 

Campeonato (Atividades desportivas ou recreativas) 

Campo de férias (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Circo (Atividades desportivas ou recreativas) 

Concurso (Atividades desportivas ou recreativas) 

Corrida (Atividades desportivas ou recreativas) 

Desfile (Atividades desportivas ou recreativas) 

Desporto (Atividades desportivas ou recreativas) 

Festa (Atividades desportivas ou recreativas) 

Festival (Atividades desportivas ou recreativas) 

Gala (Atividades desportivas ou recreativas) 

Hipismo (Atividades desportivas ou recreativas) 

Jogos (Atividades desportivas ou recreativas) 

Maratona (Atividades desportivas ou recreativas) 

Marcha (Atividades desportivas ou recreativas) 

Marcha popular (Atividades desportivas ou 
recreativas) 

Minimaratona (Atividades desportivas ou recreativas) 

Oficina criativa (Atividades desportivas ou recreativas) 

Oficina de artes (Atividades desportivas ou recreativas) 

Passeio (Atividades desportivas ou recreativas) 

Piquenique (Atividades desportivas ou recreativas) 

900.10.500 Organização e participação em homenagens 
e cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios 

Aniversário de entidades (Cerimónias comemorativas 
e entrega de condecorações ou prémios) 

Aniversário de individualidades (Cerimónias 
comemorativas e entrega de condecorações ou 
prémios) 

Cerimónia comemorativa 

Cerimónia de entrega de prémios (Entrega de 
condecorações ou prémios) 

Cerimónia fúnebre 

Comemoração de aniversário (Cerimónias 
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comemorativas) 

Data histórica (Cerimónias comemorativas e entrega 
de condecorações ou prémios) 

Dia do município (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Dia internacional (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Dia mundial (Cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Efeméride (Cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Entrega de certificados (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Entrega de condecorações (Entrega de condecorações 
ou prémios) 

Entrega de diplomas (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Entrega de taça (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Entrega de troféu (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Entrega de medalhas (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Feriado (Cerimónias comemorativas e entrega de 
condecorações ou prémios) 

Homenagem póstuma 

Inaugurações (Cerimónias comemorativas e entrega 
de condecorações ou prémios) 

Lançamento de livro (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Lançamento primeira pedra (Cerimónias 
comemorativas e entrega de condecorações ou 
prémios) 

Ordem militar (Entrega de condecorações ou prémios) 

Ordem nacional (Cerimónias comemorativas e entrega 
de condecorações ou prémios) 

Prémio de boas práticas (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Prémio desportivo (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Prémio literário (Entrega de condecorações ou 
prémios) 

Reconhecimento público (Cerimónias comemorativas 
e entrega de condecorações ou prémios) 

Santos populares (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

Título Doutor Honoris Causa (Cerimónias 
comemorativas e entrega de condecorações ou 
prémios) 

Título honorífico (Cerimónias comemorativas e 
entrega de condecorações ou prémios) 

900.10.501 Organização e participação em iniciativas de 
partilha e debate crítico 

Campanha de saúde (Iniciativas de partilha e debate 
crítico) 

Conferência (Iniciativas de partilha e debate crítico) 
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Congresso (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Convénio (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Debate (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Encontro (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Jornada (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Mesa redonda (Organização e participação em 
iniciativas de partilha e debate crítico) 

Palestra (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Seminário (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

Simposium (Iniciativas de partilha e debate crítico) 

900.10.502 Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização 

Campanha ambiental (Iniciativas de prevenção e 
sensibilização) 

Campanha de prevenção (Iniciativas de sensibilização) 

Campanha de segurança (Iniciativas de prevenção e 
sensibilização) 

Campanha de sensibilização (Iniciativas de prevenção) 

Campanha de solidariedade (Iniciativas de prevenção e 
sensibilização) 

900.10.503 Organização e participação em iniciativas de 
promoção ou divulgação de produtos e 
serviços 

Feira agrícola (Promoção ou divulgação de produtos) 

Feira de artesanato (Promoção ou divulgação de 
produtos) 

Feira de emprego (Promoção ou divulgação de 
produtos e serviços) 

Feira de gastronomia (Promoção ou divulgação de 
produtos) 

Feira do livro (Promoção ou divulgação de produtos) 

Feira gastronómica (Promoção ou divulgação de 
produtos) 

Feira técnica (Promoção ou divulgação de produtos e 
serviços) 

Feira temática (Promoção ou divulgação de produtos e 
serviços) 

Promoção de produtos (Divulgação de produtos) 

Prova de vinho (Promoção ou divulgação de produtos) 

900.10.504 Publicitação de iniciativas e atividades Cartaz (Publicitação de iniciativas e atividades) 

Programa (Publicitação de iniciativas e atividades) 

Publicitação de iniciativas e atividades 

900.20.001 Criação de imagem e de identidade gráficas Logomarca (Imagem e identidade gráficas) 

Logótipo (Imagem e identidade gráficas) 

Normalização gráfica de documentos (Imagem e 
identidade gráficas) 

900.20.002 Criação de produtos e artigos promocionais Brinde (Imagem e identidade gráficas) 

Material promocional (Produtos e artigos) 

Merchandise (Produtos e artigos promocionais) 

Merchandising (Produtos e artigos promocionais) 

Objetos promocionais (Produtos e artigos) 

900.20.200 Produção, publicitação e controlo de Atividade editorial 
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informações e conteúdos institucionais Edição (Atividades editoriais) 

Edição de livro (Atividades editoriais) 

Edição de monografia (Atividades editoriais) 

Publicação (Atividades editoriais) 

Reedição de livro (Atividades editoriais) 

Reedição de monografia (Atividades editoriais) 

Reimpressão de livro (Atividades editoriais) 

Reimpressão de monografia (Atividades editoriais) 

Revista (Atividades editoriais) 

900.20.201 Produção, publicitação e controlo de 
conteúdos informacionais institucionais 

Anúncio (Conteúdos informacionais institucionais) 

Anúncio publicitário (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Blog (Conteúdos informacionais institucionais) 

Boletim (Conteúdos informacionais institucionais) 

Brochura (Conteúdos informacionais institucionais) 

Desdobrável (Conteúdos informacionais institucionais) 

Folheto  (Conteúdos informacionais institucionais) 

Internet (Conteúdos informacionais institucionais) 

Intranet (Conteúdos informacionais institucionais) 

Mupi - Mobiliário urbano para informação (Conteúdos 
informacionais institucionais) 

Newsletter (Conteúdos informacionais institucionais) 

Portal (Conteúdos informacionais institucionais) 

Publicidade (Conteúdos informacionais institucionais) 

Revista (Conteúdos informacionais institucionais) 

Spot publicitário (Conteúdos informacionais 
institucionais) 

Tarja (Conteúdos informacionais institucionais) 

900.20.400 Elaboração de informações ou 
esclarecimentos institucionais para a 
comunicação social 

Anúncio à imprensa (Informações ou esclarecimentos 
à comunicação social) 

Comunicado à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Comunicado de imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Declaração à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Esclarecimento à imprensa (Informações ou 
esclarecimentos à comunicação social) 

Nota à imprensa (Informações ou esclarecimentos à 
comunicação social) 

Nota de imprensa (Informações ou esclarecimentos à 
comunicação social) 

Press release (Informações ou esclarecimentos à 
comunicação social) 

900.20.401 Promoção ou participação em conferências 
de imprensa e entrevistas 

Conferência de imprensa 

Entrevista (Conferências de imprensa e entrevistas) 

900.20.402 Recolha e tratamento de dados de imprensa Clipping 
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Recorte de imprensa 

Recorte de jornais 

900.20.600 Criação e atualização de contactos 
institucionais 

Alteração de contactos (Contactos institucionais) 

Alteração de entidades (Atualização de contactos 
institucionais) 

Alteração de fornecedores (Contactos institucionais) 

Contacto de fornecedores  (Contactos institucionais) 

Criação de contactos (Contactos institucionais) 

Criação de entidades (Criação de contactos 
institucionais) 

Criação de fornecedores (Contactos institucionais) 

Lista de contactos (Contactos institucionais) 

Mailing list (Contactos institucionais) 

900.20.601 Organização de cerimónias de tomada de 
posse e assinatura de documentos 

Assinatura de acordo de colaboração (Cerimónia) 

Assinatura de contrato (Cerimónia) 

Assinatura de contrato programa (Cerimónia) 

Assinatura de protocolo (Cerimónia) 

Assinatura de protocolo de cedência (Cerimónia) 

Tomada de posse (Cerimónia) 

900.20.602 Organização de visitas institucionais Comitiva institucional internacional (Visitas 
institucionais) 

Comitiva institucional nacional (Visitas institucionais) 

Visita institucional 

900.20.603 Processamento de pedidos de audiência Pedido de audiência 

Pedido de reunião (Pedidos de audiência) 

900.20.604 Processamento de pedidos de informação Envio de resposta a pedido de informação 

Pedido de esclarecimento (Processamento de pedidos 
de informação) 

Pedido de informação 

Receção de pedido de informação 

950.10.001 Marcação de atos eleitorais e referendários Eleição (Marcação de atos eleitorais e referendários) 

Marcação de data de eleições 

Marcação de data de referendo 

Referendo (Marcação de atos eleitorais e 
referendários) 

950.10.200 Apreciação e admissão de candidaturas a 
atos eleitorais 

Candidatura a eleição (Apreciação e admissão de 
candidaturas a atos eleitorais) 

Candidatura a eleição autárquica (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos eleitorais) 

Candidatura a eleição legislativa (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos eleitorais) 

Candidatura a eleição presidencial (Apreciação e 
admissão de candidaturas a atos eleitorais) 

Eleição (Apreciação e admissão de candidaturas a atos 
eleitorais) 

Lista de candidatos (Apreciação e admissão de 
candidaturas a atos eleitorais) 
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Lista de mandatários (Apreciação e admissão de 
candidaturas a atos eleitorais) 

950.10.201 Apreciação e admissão de propostas de 
referendo 

Projeto de referendo 

Projeto de referendo local 

Projeto de referendo nacional 

Projeto de referendo regional 

Referendo (Apreciação e admissão de propostas de 
referendo) 

Referendo local (Apreciação e admissão de propostas 
de referendo) 

Referendo nacional (Apreciação e admissão de 
propostas de referendo) 

Referendo regional (Apreciação e admissão de 
propostas de referendo) 

950.10.400 Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário 

Apoio logístico (Processo eleitoral e referendário) 

Apoio técnico (Processo eleitoral e referendário) 

Caderno de recenseamento eleitoral, disponibilização 
de (Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral e 
referendário) 

Disponibilização de manual para referendo (Apoio 
técnico e logístico ao processo eleitoral e referendário) 

Disponibilização de materiais (Apoio técnico e logístico 
ao processo eleitoral e referendário) 

Disponibilização de boletins de voto (Apoio técnico e 
logístico ao processo eleitoral e referendário) 

Disponibilização de manual para eleições (Apoio 
técnico e logístico ao processo eleitoral e referendário) 

Disponibilização de mesa de voto (Apoio técnico e 
logístico ao processo eleitoral e referendário) 

Eleição (Apoio técnico e logístico ao processo eleitoral 
e referendário) 

Referendo (Apoio técnico e logístico ao processo 
eleitoral e referendário) 

950.10.401 Constituição de assembleias de voto Anexação de assembleia de voto (Constituição de 
assembleias de voto) 

Constituição de mesa de voto (Constituição de 
assembleias de voto) 

Credenciação de delegado de lista (Constituição de 
assembleias de voto) 

Delegado de lista, designação de (Constituição de 
assembleias de voto) 

Desdobramento de assembleia de voto (Constituição 
de assembleias de voto) 

Desdobramento de seção de voto (Constituição de 
assembleias de voto) 

Designação de delegado de lista (Constituição de 
assembleias de voto) 

Designação de membro de mesa de voto (Constituição 
de assembleias de voto) 

Edital de constituição de assembleia de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 
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Edital de constituição de seção de voto (Constituição 
de assembleias de voto) 

Local de funcionamento de assembleia de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

Mapa definitivo de assembleia de voto (Constituição 
de assembleias de voto) 

Mapa definitivo de seção de voto (Constituição de 
assembleias de voto) 

Publicação de listas admitidas a eleições (Constituição 
de assembleias de voto) 

Substituição de membro de mesa de voto 
(Constituição de assembleias de voto) 

950.10.402 Definição e atribuição de meios para 
propaganda eleitoral 

Tempo de antena (Propaganda eleitoral) 

Utilização de espaços públicos (Propaganda eleitoral) 

Propaganda referendária (Definição e atribuição de 
meios para a propaganda eleitoral) 

950.10.600 Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados 

Ata de apuramento parcial de resultados (Controlo de 
operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Ata de assembleia de voto (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de resultados) 

Contagem de boletins de voto (Controlo de operações 
de votação e apuramento parcial de resultados) 

Contagem de boletins de voto inutilizados (Controlo 
de operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Contagem de votos antecipados (Controlo de 
operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Declaração de abertura de assembleia de voto 
(Controlo de operações de votação e apuramento 
parcial de resultados) 

Declaração de abertura de mesa de voto de (Controlo 
de operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Descarga nos cadernos eleitorais (Controlo de 
operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Devolução de boletins de voto inutilizados (Controlo 
de operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Devolução de boletins de voto não utilizados (Controlo 
de operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Dúvida eleitoral (Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Edital de contagem de votos (Controlo de operações 
de votação e apuramento parcial de resultados) 

Encerramento de mesa de voto (Controlo de 
operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Escrutínio provisório (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de resultados) 

Protesto eleitoral (Controlo das operações de votação 
e apuramento parcial dos resultados) 
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Publicitação de escrutínio provisório (Controlo de 
operações de votação e apuramento parcial de 
resultados) 

Reclamação eleitoral (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de resultados) 

Resultado eleitoral (Controlo de operações de votação 
e apuramento parcial de resultados) 

Voto em branco (Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Voto nulo (Controlo de operações de votação e 
apuramento parcial de resultados) 

Voto por correspondência (Controlo de operações de 
votação e apuramento parcial de resultados) 

950.10.601 Constituição de assembleias de apuramento 
geral 

Constituição de Assembleia de apuramento geral 

950.10.602 Apuramento geral de resultados Ata de apuramento geral de resultado eleitoral 

Comissão Nacional de Eleições (Apuramento geral de 
resultados) 

Distribuição de mandatos por lista (Apuramento geral 
de resultados) 

Edital de proclamação e publicação de resultado 
eleitoral (Apuramento geral de resultados) 

Lista de candidatos eleitos (Apuramento geral de 
resultados) 

Lista de distribuição de mandatos (Apuramento geral 
de resultados) 

Mapa oficial de resultado eleitoral (Apuramento geral 
de resultados) 

Protesto (Apuramento geral de resultados) 

Publicação de resultado oficial de eleição (Apuramento 
geral de resultados) 

Reapreciação de voto nulo (Apuramento geral de 
resultados) 

Reclamação (Apuramento geral de resultados) 

Total de eleitores inscritos (Apuramento geral de 
resultados) 

Total de votantes (Apuramento geral de resultados) 

Total de votos em branco (Apuramento geral de 
resultados) 

Total de votos nulos (Apuramento geral de resultados) 

Total de votos obtidos por lista (Apuramento geral de 
resultados) 

Voto de emigrantes (Apuramento geral de resultados) 

950.20.001 Processamento de petições, reclamações e 
sugestões 

Abaixo-assinado (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Denúncia não criminal (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Livro amarelo (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Livro de reclamações (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 
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Livro vermelho (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Petição (Processamento de petições, reclamações e 
sugestões) 

Reclamação (Processamento de petições, reclamações 
e sugestões) 

Sugestão (Processamento de petições, reclamações e 
sugestões) 

950.20.300 Processamento de elogios e agradecimentos Agradecimento a entidade (Processamento de elogios 
e agradecimentos) 

Agradecimento a organismo (Processamento de 
elogios e agradecimentos) 

Agradecimento a serviço (Processamento de elogios e 
agradecimentos) 

Elogio a entidade (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Elogio a organismo (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Elogio a serviço (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

Livro de agradecimento (Processamento de petições, 
reclamações e sugestões) 

950.20.600 Processamento de avisos de exercício do 
direito de reunião em locais públicos 

Aviso de comício (Direito de reunião em locais 
públicos) 

Aviso de desfile (Direito de reunião em locais públicos) 

Aviso de manifestação (Direito de reunião em locais 
públicos) 

Aviso de reunião em local público (Direito de reunião 
em locais públicos) 

Comício (Direito de reunião em locais públicos) 

Desfile (Direito de reunião em locais públicos) 

Direito de reunião em locais públicos 

Manifestação (Direito de reunião em locais públicos) 

Reunião em local público (Direito de reunião em locais 
públicos) 

950.30.001 Reconhecimento por mérito e serviços 
prestados 

Chave da cidade (Reconhecimento por mérito e 
serviços prestados) 

Cidadão honorário (Reconhecimento por mérito e 
serviços prestados) 

Medalha de honra (Reconhecimento por mérito e 
serviços prestados) 

Medalha de mérito cultural (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito de defesa da natureza 
(Reconhecimento por mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito de defesa do meio ambiente 
(Reconhecimento por mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito de solidariedade (Reconhecimento 
por mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito desportivo (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito e dedicação (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 
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Medalha de mérito empresarial (Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados) 

Medalha de mérito por serviços prestados 
(Reconhecimento por mérito e serviços prestados) 
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