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Anexo 1. Nota metodológica do retrato estatístico do setor da cultura 
em Lisboa 

Tabela A.1. Atividades (CAE Rev.3, a 5 dígitos) consideradas para análise do emprego no setor da 
cultura e ponderação respetiva (em %) 

NUCLEO CRIATIVO   
ATIVIDADES CULTURAIS   
Artes visuais  
90010 Atividades das artes do espetáculo 50 
90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 50 
90030 Criação artística e literária 100 
Artes performativas  
79900 Outros serviços de reservas e atividades relacionadas 100 
85520 Ensino de atividades culturais 100 
90010 Atividades das artes do espetáculo 50 
90020 Atividades de apoio às artes do espetáculo 50 
90040 Exploração de salas de espetáculo e atividades conexas 100 
Património  
91011 Atividades das bibliotecas 100 
91012 Atividades dos arquivos 100 
91020 Atividades dos museus 100 
91030 Atividades dos sítios e monumentos históricos 100 

Outras atividades de apoio e agenciamento 
77400 Locação de propriedade intelectual e produtos similares, exceto direito de autor 100 
82990 Outras atividades de serviços de apoio prestados às empresas, n.e. 25 
84112 Administração Regional Autónoma 6 
84113 Administração local 6 

84123 Administração Pública - atividades da cultura, desporto, recreativa, ambiente, habitação e de outras 
atividades sociais, exceto segurança social obrigatória 

25 

INDÚSTRIAS CULTURAIS   
Cinema, Vídeo e Fotografia  
18200 Reprodução de suportes gravados 50 
59130 Distribuição de filmes, de vídeos e de programas de televisão 100 
59140 Projeção de filmes e de vídeos 100 
74200 Atividades fotográficas 100 
Televisão e Rádio  
59110 Produção de filmes, de vídeos e de programas de televisão 100 
59120 Atividades técnicas de pós produção para filmes, vídeos e programas de televisão 100 
60100 Atividades de rádio 100 
60200 Atividades de televisão 100 
Videojogos  
58210 Edição de jogos de computadores 100 
58290 Edição de outros programas informáticos 20 
Música gravada  
18200 Reprodução de suportes gravados 50 
59200 Atividades de gravação de som e edição de música 100 
Livros e imprensa  
18110 Impressão de jornais 100 
18120 Outra impressão 100 
18130 Atividades de preparação da impressão e de produtos media 100 
18140 Encadernação e outras atividades relacionadas 100 
58110 Edição de livros 100 
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58130 Edição de jornais 100 
58140 Edição de revistas e de outras publicações periódicas 100 
58190 Outras atividades de edição 100 
63910 Atividades de agências de notícias 100 
63990 Outras atividades dos serviços de informação, n.e. 25 

INDÚSTRIAS E ATIVIDADES CRIATIVAS 
Arquitetura e design  
71110 Atividades de arquitetura 100 
74100 Atividades de design 100 
Publicidade  
73110 Agências de publicidade 100 
INDÚSTRIAS RELACIONADAS   
Artesanato  
16292 Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 25 
23132 Cristalaria 25 
23411 Olaria de barro 25 
32121 Fabricação de filigranas 100 
32122 Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria 100 
32123 Trabalho de diamantes e de outras pedras preciosas ou semipreciosas para joalharia e uso industrial 100 
32130 Fabricação de bijutaria 100 
Ensino artístico  
84122 Administração Pública - Atividades de Educação 15 
85201 Ensino Básico (1º ciclo) 15 
85202 Ensino básico (2º ciclo) 15 
85310 Ensino básico (3º ciclo) e secundário geral 15 
85320 Ensinos secundário tecnológico, artístico e profissional 15 
85410 Ensino pós-secundário não superior 15 
85420 Ensino superior 15 
85510 Ensinos desportivo e recreativo 15 
85591 Formação profissional 15 
85593 Outras atividades educativas, n.e. 15 

Jogo, Entretenimento e parques de diversão 
91041 Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários 100 
92000 Lotarias e outros jogos de aposta 30 
93210 Atividades dos parques de diversão e temáticos 100 
93291 Atividades tauromáquicas 100 
93293 Organização de atividades de animação turística 100 
93294 Outras atividades de diversão e recreativas, n.e. 30 
Turismo  
55111 Hotéis com restaurante 100 
55112 Pensões com restaurante 100 
55113 Estalagens com restaurante 100 
55114 Pousadas com restaurante 100 
55115 Motéis com restaurante 100 
55116 Hotéis-apartamentos com restaurante 100 
55117 Aldeamentos turísticos com restaurante 100 
55118 Apartamentos com restaurante 100 
55119 Outros estabelecimentos hoteleiros com restaurante 100 
55121 Hotéis sem restaurante 100 
55122 Pensões sem restaurante 100 
55123 Apartamentos turísticos sem restaurante 100 
55124 Outros estabelecimentos hoteleiros sem restaurante 100 
55201 Alojamento mobilado para turistas 100 
55202 Turismo no espaço rural 100 
55203 Colónias e campos de férias 100 
55204 Outros locais de alojamento de curta duração 100 
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55300 Parques de campismo e caravanismo 100 
55900 Outros locais de alojamento 100 
56101 Restaurantes do tipo tradicional 100 
56102 Restaurantes com lugares ao balcão 100 
56103 Restaurantes sem serviço de mesa 100 
56104 Restaurantes típicos 100 
56105 Restaurantes com espaço de dança 100 
56106 Confeção de refeições prontas a levar para casa 100 
56107 Restaurantes, n.e. (inclui atividades de restauração em meios móveis) 100 
56301 Cafés 100 
56302 Bares 100 
56303 Pastelarias e casas de chá 100 
56304 Outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo 100 
56305 Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança 100 

INCORPORAÇÃO DE CONTEÚDOS NOS SUPORTES 
ATIVIDADES CULTURAIS   
32200 Fabricação de instrumentos musicais 100 
77210 Aluguer de bens recreativos e desportivos 15 
77290 Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e. 25 
INDÚSTRIAS CULTURAIS   
26400 Fabricação de recetores de rádio e de televisão e bens de consumo similares 30 
26702 Fabricação de material fotográfico e cinematográfico 100 
77210 Aluguer de bens recreativos e desportivos 15 
77220 Aluguer de videocassetes e discos 100 
77290 Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico, n.e. 50 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS REPRODUTÍVEIS 
ATIVIDADES CULTURAIS   

47191 Comércio a retalho não especializado, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco, 
em grandes armazéns e similares 

10 

47192 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos 
alimentares, bebidas ou tabaco 

10 

47420 Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em estabelecimentos especializados 100 
47593 Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados 10 
47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados 10 
47784 Comércio a retalho de outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, n.e. 100 
47790 Comércio a retalho de artigos em segunda mão, em estabelecimentos especializados 100 

47990 Comércio a retalho por outros métodos, não efetuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades 
móveis de venda  

100 

INDÚSTRIAS CULTURAIS   
46430 Comércio por grosso de eletrodomésticos, aparelhos de rádio e de televisão 25 
46480 Comércio por grosso de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia 25 
46492 Comércio por grosso de livros, revistas e jornais 100 
46494 Outro comércio por grosso de bens de consumo, n.e. 10 
46510 Comércio por grosso de computadores, equipamentos periféricos e programas informáticos 10 
47111 Comércio a retalho em supermercados e hipermercados 10 

47191 Comércio a retalho não especializado, sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco, 
em grandes armazéns e similares 

10 

47192 Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos 
alimentares, bebidas ou tabaco 

10 

47430 Comércio a retalho de equipamento audiovisual, em estabelecimentos especializados 15 
47593 Comércio a retalho de outros artigos para o lar, n.e., em estabelecimentos especializados 10 
47610 Comércio a retalho de livros, em estabelecimentos especializados 100 
47620 Comércio a retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas, em estabelecimentos especializados 100 
47630 Comércio a retalho de discos, CD, DVD, cassetes e similares, em estabelecimentos especializados 90 

47782 Comércio a retalho de material ótico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão, em 
estabelecimentos especializados 

25 

47890 Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda de outros produtos 20 


