
Anexo à Instrução nº 21/2001

V. NOMENCLATURA DAS OPERAÇÕES

CÓDIGOS

0. CÓDIGOS ESPECIAIS

Operação desconhecida abaixo do limiar

Movimento de regularização contabilística de descobertos em contas externas

Movimento de regularização contabilística de lançamentos em conta corrente

Transferências internas entre bancos residentes

Movimentos entre contas externas no mesmo banco e na mesma moeda

Operações de compra ou venda de moeda estrangeira, por conta própria, com
movimentação de contas externas

Aplicações/tomadas entre bancos residentes com movimentação de contas externas

Operações de compra ou venda de moeda estrangeira, por conta de clientes
residentes, com movimentação de contas externas

Transferências entre contas de residentes, abertas em bancos residentes, com
movimentação de contas externas

Transferências entre contas de residentes, no estrangeiro e em Portugal

Transferências entre contas de residentes, no estrangeiro

Transferências entre contas de emigrantes, no estrangeiro e em Portugal

Liquidação de saldos de compensação (“conta corrente”)

Liquidação de operações compensadas

Operações de declarantes directos gerais

Operações em “trânsito”

FELIM’s

FEARE’s

Operações em fase de classificação

CÓDIGOS

000

030

031

051

052

053

054

064

065

066

067

068

077

078

088

090

095

096

099



1. MERCADORIAS

10. Exportação - Importação (não incluídas em 111 a 161)

11. Comércio triangular (“Merchanting”) efectuado em períodos distintos

11. Comércio triangular (“Merchanting”) efectuado no mesmo período

12. Reparações

13. Aperfeiçoamento activo (“Processing”)

Efectuado no exterior
Efectuado em Portugal

14. Fornecimentos à Navegação

Em portos
Em aeroportos
Noutros

15. Abatimentos e devoluções

16. Ouro (exportação - importação)

101

111

112

121

131
132

141
142
149

151

161



2. TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO

20. Transportes marítimos

Fretes de mercadorias
Passagens
Afretamentos com tripulação
Serviços de suporte e auxiliares

21. Transportes aéreos

Fretes de mercadorias
Passagens
Afretamentos com tripulação
Serviços de suporte e auxiliares

22. Transportes ferroviários

Fretes de mercadorias
Passagens
Afretamentos de equipamento ferroviário com operadores
Serviços de suporte e auxiliares

23. Transportes rodoviários

Fretes de mercadorias
Passagens
Afretamentos de equipamento rodoviário com operador
Serviços de suporte e auxiliares

24. Transportes fluviais

Fretes de mercadorias
Passagens
Afretamentos com tripulação
Serviços de suporte e auxiliares

25. Transportes por condutas (“pipelines”)

26. Transportes espaciais

27. Viagens e Turismo: Compra e venda de notas

Compra/venda de notas estrangeiras ao balcão
Exportação/importação de moeda com curso legal em Portugal, com

movimentação de contas de/em correspondentes estrangeiros
Exportação/importação de notas estrangeiras com movimentação de contas

de/em correspondentes estrangeiros
Entrega/aceitação de moeda com curso legal em Portugal, com movimentação

de contas de clientes não residentes
Entrega/aceitação de notas estrangeiras com movimentação de contas de

clientes não residentes
Compra/venda de notas estrangeiras entre instituições de crédito residentes

202
203
204
209

212
213
214
219

222
223
224
229

232
233
234
239

242
243
244
249

252

262

272

273

274

275

276
277

28. Viagens e turismo: “Travellers” cheques, “Eurocheques”, “ATM’s” e Cartões de
crédito

“Travellers” cheques
“Eurocheques”

282
283



“ATM’s” - caixas automáticas
Cartões de crédito

29. Viagens e turismo: outras formas de liquidação

Turismo
Viagens de natureza profissional
Estudo
Assistência médica
Trabalhadores sazonais e de fronteira

Outros motivos

284
285

292
293
294
295
296
299



3. SEGUROS, SERVIÇOS BANCÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS

30. Seguros de mercadorias

Prémios
Indemnizações

31. Seguros de vida e fundos de pensões

Prémios
Indemnizações

32. Outros seguros

Prémios
Indemnizações

33. Resseguros

Prémios
Indemnizações

34. Serviços auxiliares de seguros

35. Serviços bancários e outros serviços de intermediação financeira

Serviços de intermediação bancária
Serviços de “leasing” financeiro
Outros serviços de intermediação financeira

36. Serviços auxiliares de intermediação financeira

Administração de mercados financeiros
Corretagens e serviços conexos
Outros serviços auxiliares de intermediação financeira

302
303

312
313

322
323

332
333

342

352
353
359

362
363
369



4. OUTROS SERVIÇOS

40. Comunicações

Serviços postais
Mensagens
Serviços básicos de telecomunicações
Serviços de valor acrescentado em telecomunicações

41. Trabalhos de construção em Portugal

Edifícios
Engenharia civil
Trabalhos de instalação e acabamentos
Outros serviços de construção

42. Trabalhos de construção no exterior

Edifícios
Engenharia civil
Trabalhos de instalação e acabamentos
Outros serviços de construção

43. Serviços de informação, de informática e serviços conexos

Serviços fornecidos por agências noticiosas
Serviços fornecidos por bases de dados
Serviços de consultadoria em “hardware”
Serviços de implementação de “software”
Serviços de tratamento de dados
Outros serviços informáticos

44. Serviços de intermediação comercial, de publicidade, de estudos de mercado e de
relações públicas

Intermediação comercial
Serviços de publicidade
Serviços de estudos de mercado e sondagens de opinião
Serviços de relações públicas

45. Serviços de aluguer (ou “leasing” operacional) sem tripulação/operador

Aluguer de navios
Aluguer de aeronaves
Aluguer de outros equipamentos de transporte
Outros serviços de aluguer

46. Serviços agrícolas, mineiros, industriais e ambientais

Serviços agrícolas
Serviços mineiros
Serviços industriais
Serviços de tratamento de carácter ambiental/ecológico
Outros serviços agrícolas, mineiros, industriais e ambientais

401
402
403
404

411
412
413
419

421
422
423
429

431
432
433
434
435
439

441
442
443
444

451
452
453
459

461
462
463
464
469

47. Outros serviços fornecidos por empresas

Serviços de investigação e desenvolvimento
Serviços jurídicos
Serviços de contabilidade e auditoria
Serviços de consultadoria em gestão

471
472
473
474



Serviços de arquitectura e planeamento urbano
Serviços de engenharia
Serviços de consultadoria técnica
Serviços entre empresas afiliadas (não especificados)
Outros serviços fornecidos por empresas

48. Serviços de natureza pessoal, cultural e recreativa

Filmes e serviços audiovisuais
Outros serviços culturais, recreativos e desportivos
Serviços de educação
Serviços de saúde
Outros serviços de natureza pessoal

49. Operações Governamentais (não incluídas noutras rubricas)

Despesas de embaixadas e consulados
Despesas de unidades e estabelecimentos militares
Administração Central

475
476
477
478
479

481
482
483
484
489

491
492
493



5. RENDIMENTOS

50. Rendimentos do trabalho

51. Rendimentos do investimento directo

Resultados distribuídos (lucros e dividendos)
Juros de empréstimos de investidores directos a empresas de investimento
directo
Juros de empréstimos de empresas de investimento directo a investidores
directos

52. Rendimentos do investimento imobiliário

53. Rendimentos do investimento de carteira

Rendimentos de títulos de participação no capital
Rendimentos de títulos de dívida de longo prazo
Rendimentos de instrumentos do mercado monetário
Derivados financeiros

54. Rendimentos de empréstimos

Juros de empréstimos
Juros de operações de “leasing” financeiro

55. Juros de depósitos

56. Outros rendimentos de investimento

57. Direitos de utilização

Direitos de patentes, de marcas, “royalties” e “copyright”
Direitos de distribuição de filmes e programas de televisão
Direitos de distribuição de outros serviços de cultura
“Franchising”

501

511

512

513

521

531
532
533
534

541
542

551

561

571
572
573
574



6. TRANSFERÊNCIAS UNILATERAIS E OPERAÇÕES SOBRE ACTIVOS NÃO
PRODUZIDOS NÃO FINANCEIROS

60. Transferências correntes públicas

Transferências correntes com a União Europeia
Outras transferências correntes públicas

61. Transferências de capital públicas

Transferências de capital com a União Europeia
Perdão de dívida
Outras transferências de capital públicas

62. Transferências correntes privadas

63. Transferências de capital privadas

Perdão de dívida
Outras transferências de capital privadas

64. Transferências de emigrantes/imigrantes

Remessas de emigrantes/imigrantes
Outras transferências de emigrantes/imigrantes

65. Aquisição/venda de activos não produzidos não financeiros

Activos intangíveis
Activos tangíveis

602
609

612
613
619

622

632
639

642
649

651
652



7. INVESTIMENTO DIRECTO, IMOBILIÁRIO E DE CARTEIRA

70. Investimento directo do exterior em Portugal

Aquisição/alienação de acções das empresas investidoras não residentes
(participações cruzadas)

Constituição de novas empresas/abertura de sucursais/dissolução
Aquisição/alienação total ou parcial de empresas residentes já constituídas
Aumentos (reduções) de capital
Lucros reinvestidos
Prestações suplementares de capital
Empréstimos concedidos pelos investidores directos não residentes
Empréstimos concedidos às empresas investidoras (empréstimos reversos)
Outras operações

71. Investimento directo de Portugal no exterior

Aquisição/alienação de acções das empresas investidoras residentes
(participações cruzadas)

Constituição de novas empresas/abertura de sucursais/dissolução
Aquisição/alienação total ou parcial de empresas não residentes já constituídas
Aumentos (reduções) de capital
Lucros reinvestidos
Prestações suplementares de capital
Empréstimos concedidos pelos investidores directos residentes
Empréstimos concedidos pelas empresas de investimento directo (empréstimos

reversos)
Outras operações

72. Investimento imobiliário em Portugal

73. Investimento imobiliário de Portugal no exterior

74. Investimento de carteira em títulos emitidos por entidades residentes

75. Investimento de carteira em títulos emitidos por entidades não residentes

76. Aplicações de tesouraria entre empresas com uma relação de grupo (no âmbito
do investimento directo do exterior em Portugal)

Aplicações em Portugal, de uma empresa do grupo, residente no exterior
Aplicações no exterior, de uma empresa do grupo, residente em Portugal

77. Aplicações de tesouraria entre empresas com uma relação de grupo (no âmbito
do investimento directo português no exterior)

Aplicações no exterior, de uma empresa do grupo, residente em Portugal
Aplicações em Portugal, de uma empresa do grupo, residente no exterior

701
702
703
704
705
706
707
708
709

711
712
713
714
715
716
717

718
719

722

732

742

752

761
762

771
772



8. EMPRÉSTIMOS E OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

80. Empréstimos obtidos de longo prazo

Empréstimos
Operações de “leasing” financeiro

81. Empréstimos obtidos de curto prazo

Empréstimos
Acordos de recompra e empréstimos de títulos

82. Empréstimos concedidos de longo prazo

Empréstimos
Operações de “leasing” financeiro
Empréstimos vencidos e não reembolsados
Empréstimos considerados incobráveis

83. Empréstimos concedidos de curto prazo

Empréstimos
Empréstimos vencidos e não reembolsados
Empréstimos considerados incobráveis
Acordos de recompra e empréstimos de títulos

84. Depósitos

Depósitos de aplicação em Portugal por não residentes
Depósitos de aplicação no exterior por residentes
Contas-margem constituídas em Portugal por não residentes
Contas-margem constituídas no exterior por residentes

85. Outras operações de investimento

Responsabilidades
Disponibilidades

802
803

812
816

822
823
825
826

832
834
835
836

842
843
844
845

852
853


