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INTRODUÇÃO 

 

A Direção Geral de Política do Mar (DGPM) tem vindo a desenvolver um conjunto de 

instrumentos de monitorização e acompanhamento de apoio à Estratégia Nacional para o 

Mar (ENM), alimentando o Observatório da Economia Azul1. 

O projeto SEAMInd - Indicadores e monitorização de suporte à Estratégia Nacional para o 

Mar (SEAMInd) tem vindo a suportar a monitorização da ENM e a definição/revisão de 

instrumentos de política do mar, como sucedeu no contexto da ENM2021-2030.  

Tal como sucedeu com a ENM2013-2020, é considerado que a monitorização da ENM2021-

2030 “assenta no programa SEAMInd – Indicadores e Monitorização Económica, Social e 

Ambiental, o qual consta de uma rede colaborativa, coordenada pela DGPM, com o objetivo 

de identificar um conjunto restrito de indicadores relevantes para aferir os resultados da 

política do mar. Estes indicadores permitirão aferir se os resultados alcançados estão 

alinhados com os objetivos e metas estabelecidos na ENM 2021-2030” (DGPM, 2021). 

O projeto SEAMInd encontra-se atualmente numa fase de aprofundamento com a 

implementação da SEAMInd Platform. A solução tecnológica SEAMInd Platform assegurará a 

partilha e visualização de informação atualizada e disponível num único ponto de acesso, 

que será claramente uma vantagem para os utilizadores.  

No SEAMInd são disponibilizados indicadores físicos e económicos, incluindo os indicadores 

estruturais publicados pelo Instituto Nacional de Estatística para os nove agrupamentos 

considerados na Conta Satélite do Mar (CSM)2.  

No contexto da internacionalização da economia nacional, fator decisivo na competitividade 

do país, as dinâmicas das trocas comerciais da economia do mar assumem crescente 

importância, não só pelo reconhecimento da sua abrangência, mas também pela 

importância dos produtos da economia do mar no contexto das exportações nacionais que, 

de acordo com as estimativas da Conta Satélite do MAR (CSM), representaram 5% do total 

nacional em 2018, ultrapassando os 89 milhões de euros (INE, 2020). 

 
1 https://www.dgpm.mm.gov.pt/observatorio 
2 INE/DGPM, Conta Satélite do Mar 

https://www.dgpm.mm.gov.pt/observatorio
https://www.dgpm.mm.gov.pt/conta-satelite-do-mar
https://www.dgpm.mm.gov.pt/conta-satelite-do-mar
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A metodologia SEAMInd que aqui se apresenta tem um caracter exploratório e pode ser vista 

como um caso de estudo tomando Portugal por referência, enquanto Estado Membro da UE, 

que segue as nomenclaturas do EUROSTAT, e que segundo a Comissão Europeia é dos países 

da União Europeia em que a economia do mar tem maior relevância a nível nacional 

(Comissão Europeia, 2020 e INE, 2020). De acordo com os resultados da CSM, em 2018, 

Portugal posicionava-se entre os Estados-membros da UE em que a economia do mar tem 

uma importância relativamente elevada, incluindo-se num grupo de mais dois países 

(Dinamarca e Estónia) com pesos na ordem dos 4% do VAB (INE, 2020).3 

Os resultados do comércio externo publicados pela CSM estão harmonizados ao nível da 

metodologia das Contas Nacionais, e permitem uma análise de bens e serviços. Contudo, 

tendo presente a desfazamento temporal com que os dados da CSM são divulgados impõe-

se explorar metodologias complementares de análise do comercio externo de bens da 

economia do mar para anos mais recentes. 

Assim, propõe-se neste relatório uma metodologia complementar à CSM para análise 

estatística do comércio de bens da economia do mar, tendo por base os dados das 

Estatísticas do Comércio Internacional de Bens (ECI), publicados pelo INE. No caso dos 

apuramentos dos fluxos internacionais dos bens, existirão sempre diferenças entre os valores 

obtidos via apropriação dos dados das ECI e os obtidos por parte da CSM4. 

 

  

 
3 Para efeitos de comparação com os dados da CSM para Portugal foram utilizados os valores 
apresentados no documento The EU Blue Economy Report 2020, pela sua atualidade e porque inclui 
a generalidade dos países da União Europeia. Como não existe total harmonização ao nível das 
classificações de atividades e metodologias entre o relatório The EU Blue Economy Report 2020 e a 
CSM, as comparações deverão ser encaradas com alguma prudência. 
4 Que consideram a apropriação e tratamento dos dados de base das ECI, das Estatísticas da Balança 
de Bens e Serviços (Balança de Pagamentos) e das Estatísticas das Empresas, de acordo com a 
metodologia preconizada pelas Contas Nacionais, que, portanto, são mais completas. 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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CAPÍTULO 1. ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS 
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As ECI integram a informação estatística relativa às trocas comerciais de bens de Portugal 

com a União Europeia (Comércio Intra-UE) e com os Países Terceiros (Comércio Extra-UE). 

Até 1993, a recolha dos dados de base necessários ao apuramento das estatísticas relativas 

às trocas internacionais de bens era realizada com base na informação relativa a um ato 

administrativo, qualquer que fosse o destino ou origem dos bens: os procedimentos 

alfandegários associados à importação e à exportação, através da utilização do Documento 

Único.  

Em 1993, e na sequência da criação do Mercado Único em 1 de Janeiro, e subsequente 

supressão das formalidades e controlos aduaneiros no que se refere às trocas de bens entre 

Portugal e os restantes Estados Membros da União Europeia, a recolha de informação relativa 

às trocas comerciais internacionais de bens passou a ser efetuada com base num novo 

sistema de recolha suportado por um inquérito de resposta obrigatória para todos os 

operadores cujas trocas de bens com os restantes Estados Membros ultrapassem 

determinados limiares mínimos (limiar de assimilação ): o sistema INTRASTAT (INE, 2020). 

O principal suporte das estatísticas do comércio Extra UE é, desde 1988, o Documento 

Administrativo Único, à semelhança do que sucedia antes de 1993 com as trocas comerciais 

com os Estados Membros da UE. Neste caso, o INE faz o aproveitamento, para fins 

estatísticos, de informação de carácter administrativo proveniente das declarações 

aduaneiras, obrigatoriamente apresentadas às alfândegas, necessária para que seja possível 

por parte das empresas e particulares efetuar importações ou exportações com países 

terceiros (não pertencentes à União Europeia). Com a criação do Mercado Único Europeu, 

apenas as operações comerciais com países terceiros (Comércio Extracomunitário) 

continuam a estar sujeitas, na sua globalidade, aos procedimentos aduaneiros associados ao 

Documento Administrativo Único, sendo decisiva a colaboração da Direção Geral das 

Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo na recolha da correspondente 

informação estatística. 

Em 2009, e no que se refere ao Comércio Intra Comunitário foram ajustados os critérios de 

seleção da amostra, com vista à aplicação dos procedimentos definidos na regulamentação 

da UE e à integração desta operação estatística no Sistema Global de Gestão de Inquéritos 

(SIGINQ). Foi, ainda, alargado o âmbito das fontes consideradas úteis para o incremento da 

qualidade da informação, nomeadamente com a utilização da informação do IVNE - Inquérito 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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ao Volume de Negócios e Emprego (na Indústria) e da IES - Informação Empresarial 

Simplificada. 

Em junho de 2010, o INE divulgou uma nova série de Estatísticas do Comércio Internacional 

de Bens, para o período 1993- 2009, enquadrada na mudança da base das Contas Nacionais 

Portuguesas (CN) para 2006, sendo o resultado de novos procedimentos e melhoramentos 

metodológicos adotados, da integração de diferentes fontes de informação e da avaliação 

da qualidade das fontes existentes, com o intuito de garantir a permanente melhoria da 

qualidade das estatísticas do CI. 

  

http://www.dgpm.mm.gov.pt/


 

 

6 
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Ao nível da Conta Satélite para o Mar, as estimativas do comércio internacional de produtos 

do mar partem do referencial do comércio internacional subjacente às CN, que consideram 

como principais fontes de informação a base de dados das ECI, os dados das Estatísticas das 

Empresas provenientes da Informação Empresarial Simplificada e das Estatísticas da Balança 

de Pagamentos de Portugal. 

De acordo com a metodologia da CSM, “as atividades ou bens e serviços (produtos) 

relacionados com a economia do mar são fundamentalmente identificados como os que 

reúnem, simultaneamente, as seguintes condições: 1. Atividades e/ou bens e serviços que, 

na ausência do mar, deixariam de existir em quantidades significativas, ou o seu consumo 

seria significativamente reduzido; 2. Existência de informação estatística disponível, ou 

passível de ser obtida.” (INE, 2020). 

A metodologia da CSM considerou, numa primeira fase, a apropriação dos dados das CN para 

os produtos considerados totalmente “Mar”. Para os demais casos, com o objetivo de 

determinar as frações “Mar” do Comércio Externo, foi efectuado o estudo pormenorizadado 

da nomenclatura desagregada das estatísticas do comércio internacional. Sempre que a 

nomenclatura permitiu determinar a parte (ou fração) relacionada com o mar, foi 

apropriada a informação dos respetivos fluxos para as unidades de atividade económica que 

integravam o Universo da CSM (por exemplo, o detalhe da NC para redes confecionadas para 

a pesca permitiu a apropriação de informação sobre as importações e exportações de 

cordoaria e redes). Sempre que o detalhe da nomenclatura não foi suficiente para 

determinar que fração seria “Mar”, estudaram-se as unidades de atividade económica do 

Universo da CSM, identificando os casos que seriam mais relevantes e/ou que estariam mais 

especificamente relacionados com o mar, considerando apenas os fluxos comerciais dessas 

unidades (v.g. o caso do “outro equipamento elétrico”, em que foram identificadas apenas 

as importações e exportações de unidades especificamente relacionadas com a economia 

do mar). 

A CSM constitui, assim, a principal fonte de referência metodológica das estimativas 

produzidas no âmbito no SEAMInd, na medida em que a apropriação dos dados das ECI para 

obtenção das estimativas pretendidas considera os produtos identificados como produtos do 

mar (neste caso bens) no âmbito da CSM. A tabela presente no ANEXO I apresenta a lista dos 

produtos considerados como produtos da Economia do Mar, de acordo com a CSM. Num 

primeiro momento, essa lista de produtos teve por base a lista de produtos das CN, 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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classificados de acordo com a Nomenclatura de Produtos das CN (NPCN06), bases 2006 e 

2011, e as posições equivalentes na nomenclatura CPA (classificação estatística de produtos 

por atividades, versão 2008). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA ADOTADA NA ESTIMAÇÃO DOS INDICADORES DE 

COMÉRCIO INTERNACIONAL DOS PRODUTOS DA ECONOMIA DO MAR NO CONTEXTO 

DO SEAMIND  
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A base de dados das ECI constitui a principal fonte de informação estatística a utilizar na 

estimação dos indicadores de comercio internacional dos produtos da Economia do Mar no 

contexto do SEAMInd. 

Esta base de dados, disponibilizada pelo INE5, apresenta uma série longa dos fluxos nacionais 

de importações e de exportações de bens, com dados: 

• Numa base anual, desde 2000; 

• Em volume (quantidades) e em valor (euros); 

• Desagregados por local de origem/destino (país ou agrupamentos de países);  

• Desagregados por tipo de bens, seguindo a Nomenclatura Combinada (NC), 

numa desagregação a 8 dígitos da Nomenclatura Combinada (NC8).  

 

Numa primeira fase consideraram-se as estimativas das ECI para os produtos/bens 

identificados como inteiramente produzidos pela Economia do Mar na CSM. No caso dos 

produtos/bens que não estão classificados como integralmente abrangidos pela Economia 

do Mar, foi considerada a chave de equivalência entre as diferentes nomenclaturas de 

produtos, considerando: 

 

 

 

  

 Fonte: DGPM 

Como resultado, obteve-se uma lista de mais de 600 posições NC8 que se enquadram na 

nomenclatura de produtos da CSM, presentes na tabela presente no ANEXO II, relativa à lista 

dos produtos/bens considerados como produtos da Economia do Mar no contexto das 

estimativas SEAMInd. 

 
5 https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine 

 

NPCN06 

 

CPA2008 

 

 

NC 

2021 

 

NC8  

Economia do Mar 

(bens) 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine
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Os dados atuais da base de dados garantem a estimação de uma série de dados anuais para 

o período 2000-2021, assegurando a análise da evolução do CI da Economia do Mar no período 

de vigência da ENM2013–2020, mas também, futuramente, para a monitorização da 

ENM2021-2030. 

As estimativas obtidas permitem a análise agregada do comércio internacional e, 

complementarmente, análises mais detalhadas por produto e por país/agregado de países. 

A identificação deste grupo de países pode considerar critérios como, por exemplo:  

• Considerar os 10 países com maior peso na totalidade dos produtos da economia do 

mar abrangidos neste estudo (Mercados TOP10); 

• Considerar, para os produtos mais relevantes, o top 10 dos países com os quais 

Portugal mantem relações comerciais (Produtos TOP10); 

• Considerar o peso de cada um dos países no total das exportações/importações de 

produtos da Economia do Mar, para seleção dos 10 dos principais países de 

destino/origem.  

Como base para estimação dos diferentes indicadores, pretende-se que a SEAMInd Platform 

consiga assegurar a importação de dados desta base de dados do INE, garantindo o acesso a 

um conjunto de dados para as importações e exportações da Economia do Mar para cada um 

dos códigos de NC8 dos produtos da identificados, de acordo com a tabela presente no 

ANEXO II, por ano e para todos os locais de origem/destino (incluindo países e agrupamentos 

de países). Com base nesta informação serão estimados os indicadores identificados neste 

relatório assim como outros que possam vir a ser considerados relevantes. 

Serão preparadas tabelas com valores anuais para o cálculo de um conjunto de indicadores 

de suporte à análise do comércio externo dos produtos da Economia do Mar. (ver matrizes 

base destas tabelas no ANEXO III).  

Os critérios a serem considerados para identificar os países mais relevantes a aprofundar na 

análise horizontal são: 

• Os mais significativos na estrutura das importações ou das exportações; 

• Os que apresentam uma evolução irregular em termos da sua representatividade na 

estrutura das importações ou das exportações, mas nalgum momento do período 

analisado são significativos. 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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Os critérios a serem considerados para identificar os produtos mais relevantes a aprofundar 

na análise vertical são: 

• Os mais significativos na estrutura das importações ou das exportações; 

• Os que apresentam uma evolução irregular em termos da sua representatividade na 

estrutura das importações ou das exportações, mas nalgum momento do período 

analisado são significativos. 

 

3.1 CONCEITOS ADOTADOS 

 

Serão adotados conceitos harmonizados com o Sistema de Metainformação do INE, sendo de 

evidenciar os seguintes (INE, 2021): 

• Comércio internacional - conjunto do comércio intracomunitário e do comércio 

extracomunitário, ou seja, o conjunto das entradas e/ou saídas de mercadorias. 

• Comércio Extra-UE (Comércio Extracomunitário) - exportação de mercadorias de 

Portugal para Países Terceiros e/ou importação por Portugal de mercadorias com 

origem nos Países Terceiros. 

• Comércio Intra-UE (Comércio Intracomunitário) - expedição e/ou chegada de 

mercadorias transacionadas entre Portugal e os restantes Estados-Membros da União 

Europeia. 

• Estado-Membro - território estatístico definido por cada país pertencente à União 

Europeia no território estatístico comunitário. 

• Exportações - somatório das expedições de mercadorias efetuadas por Portugal para 

os restantes Estados-membros, com as exportações de Portugal para os países 

terceiros.  

• Importações - somatório das chegadas a Portugal de mercadorias provenientes dos 

restantes Estados-membros, com as importações portuguesas com origem em países 

terceiros. 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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• País de destino - último país ou território estatístico conhecido, no momento da 

expedição/ exportação, para o qual as mercadorias devem ser 

expedidas/exportadas; 

• País de origem - país ou território estatístico onde os produtos naturais foram 

extraídos ou produzidos ou, tratando-se de produtos em obra, onde foram 

fabricados; 

• País terceiro - qualquer país ou território que não faça parte do território estatístico 

da União Europeia. 

 

3.2 VARIÁVEIS E INDICADORES A ESTIMAR  

 

O ponto de partida para cálculo dos indicadores a estimar para o Comércio Internacional da 

Economia do Mar, terá por base o apuramento do volume e valor das exportações e 

importações de produtos – bens – da Economia do Mar, de acordo com a metodologia 

descrita. Os principais indicadores a estimar para o comércio internacional dos produtos da 

Economia do Mar no contexto do SEAMInd são os seguintes: 

• Peso (%) das exportações/importações anuais da Economia do Mar no total das 

exportações/ importações nacionais; 

• Estrutura das exportações/ importações por produtos da Economia do Mar no 

respetivo total da Economia do Mar – peso (%) de cada produto da Economia do Mar 

no total das exportações/importações de produtos da Economia do Mar; 

• Estrutura das exportações/importações de produtos da Economia do Mar por 

mercado intra-UE e extra-UE, e por país, no respetivo total da economia do mar - 

peso (%) de cada subtotal no total das exportações/importações de produtos da 

Economia do Mar; 

• Saldo da Balança Comercial da Economia do Mar– diferença entre o valor das 

exportações e das importações de produtos da Economia do Mar; 

• Taxa de cobertura das importações pelas exportações de produtos da Economia do 

Mar - percentagem das importações que é coberta pelas exportações, dada pelo 

http://www.dgpm.mm.gov.pt/
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quociente entre as exportações e as importações de produtos da Economia do Mar. 

Comparação com a taxa de cobertura da economia nacional; 

• Grau de abertura da Economia do Mar –mede a intensidade das suas ligações 

comerciais com o exterior e corresponde à relação entre o somatório das exportações 

com as importações de produtos da Economia do Mar e o VAB da Economia do Mar. 

Comparação com o grau de abertura da economia nacional; 

• Taxa de crescimento médio anual das exportações e das importações totais de 

produtos da Economia do Mar e comparação com as respetivas taxas de crescimento 

médio anual dos respetivos totais nacionais; 

• Taxa de crescimento médio anual das exportações e importações por produto da 

Economia do Mar, tendo em conta destino/origem; 

• Taxa de variação homóloga das exportações e das importações totais de produtos da 

Economia do Mar e comparação com as respetivas taxas de variação homóloga dos 

totais nacionais; 

• Taxa de variação homóloga das exportações e das importações por produto da 

Economia do Mar, tendo em conta destino/origem; 

• Contributos das exportações/importações de cada um dos produtos da Economia do 

Mar para o crescimento total das exportações/importações de produtos da Economia 

do Mar (análise shift-share); 

• Contributos de cada um dos países de destino/origem para o crescimento total das 

exportações/importações de produtos da Economia do Mar (análise shift-share). 
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ANEXO I. PRODUTOS DA ECONOMIA DO MAR – CONTA SATÉLITE DO MAR 

 

CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

03.00.1 

03  
Produtos da pesca e da aquicultura 

e serviços relacionados 

03001 Peixes vivos T 

03.00.2 03002 Peixes frescos ou refrigerados T 

03.00.3 03003 Crustáceos, não congelados T 

03.00.4 03004 Moluscos e outros invertebrados aquáticos, vivos, frescos ou refrigerados T 

03.00.5 03005 Pérolas, não trabalhadas T 

03.00.6 03006 Outras plantas aquáticas, animais e respetivos produtos T 

03.00.7 03007 Serviços relacionados com a pesca e aquicultura T 

07 07 Minérios metálicos 07 Minérios metálicos P 

08.11 

08 
Outros produtos das indústrias 

extrativas 

0811 Rochas ornamentais e de outras pedras para construção P 

08.12 0812 Areias e de argilas  P 

08.91 08901 Outros minerais e fertilizantes para a indústria química (08.91) P 

08.92 

08.93 

08.99 

08902 Outros produtos das indústrias extrativas, n.e. (08.92+08.93+08.99) P 

09 09 
Serviços de apoio às indústrias 

extrativas 
09 Serviços de apoio às indústrias extrativas P 

10.13     1013 Produtos à base de carne P 

10.2 

10 Produtos alimentares 

102 Produtos da indústria transformadora de peixes, crustáceos e moluscos T 

10.20.1 

10.20.3 

10.20.4 

10.20.9 

1021 
Peixe, fresco, refrigerado ou congelado e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos 

(10.20.1+10.20.3+10.20.4+10.20.9) 
T 

10.20.21 

10.20.22 

10.20.23 

10.20.24 

1022 
Peixe, seco, salgado ou em salmoura; peixe fumado; farinhas de peixe comestíveis 

(10.20.21+10.20.22+10.20.23+10.20.24) 
T 

10.20.25 

10.20.26 
1023 Conservas e outras preparações de peixe, exceto pratos de peixe preparados (10.20.25+10.20.26) T 

10.41     1041 Óleos e gorduras P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

10.41.1 

10.41.21 

10.41.22 

10.41.24 

10.41.25 

10.41.16 

10.41.27 

10.41.28 

10.41.29 

10.41.3 

10.41.4 

10.41.9 

104101 
Óleos, gorduras animais e vegetais brutos (exceto azeite) (10.41.1+10.41.21+10.41.22+ 0.41.24+ 

10.41.25+10.41.26+10.41.27+10.41.28+10.41.29+10.41.3+10.41.4+10.41.9) 
P 

10.41.5 

10.41.6 

10.41.7 

104103 Óleos, azeite e gorduras refinados e produtos associados (10.41.5+10.41.6+10.41.7) P 

10.84 1084 Condimentos e temperos P 

10.85 1085 Pratos e refeições pré-cozinhados P 

10.86 1086 Alimentos homogeneizados e dietéticos P 

10.89 1089 Outros produtos alimentares, n.e. P 

10.9 109 Alimentos compostos para animais P 

13.92 

13 Produtos têxteis 

1392 Artigos têxteis confecionados, exceto vestuário P 

13.94 1394 Cordoaria e redes P 

13.96 1396 Outros têxteis técnicos e industriais P 

13.99 1399 Outros têxteis, n.e. P 

14.13 

14 Artigos de vestuário  

1413 Outro vestuário exterior P 

14.19 1419 Outros artigos e acessórios de vestuário P 

14.3 143 Vestuário de malha P 

15.2 15 Couro e produtos afins 152 Calçado e suas partes P 

16.29.12 

16.29.13 

16.29.14 

16.29.25 

16.29.91p 

16.29.99p 

16 

Madeira e cortiça e suas obras, 

exceto mobiliário; obras de 

espartaria e cestaria  

16025 
Outras obras de madeira; cestaria e espartaria (16.29.11 +16.29.12+ 16.29.13+ 16.29.14 + 

16.29.25+p16.29.91+p16.29.99) 
P 

18.1 18 Trabalhos de impressão e gravação 181 Trabalhos de impressão e trabalhos relacionados com a impressão P 

19 1924 Gasóleos (p19.20.26+p19.20.99) P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

19.20.26p 

19.20.99p 

Coque e produtos petrolíferos 

refinados 

1925 Fuelóleos, n.e. ( 19.20.28+p19.20.99) P 

1927 Coque e betume de petróleo e outros resíduos de óleos de petróleo (19.20.42+p19.20.99) P 

20.14 

20 Produtos químicos 

2014 Outros produtos químicos orgânicos de base P 

20.16 2016 Matérias plásticas em formas primárias P 

20.2 202 Pesticidas e outros produtos agroquímicos P 

20.3 203 Tintas, vernizes e produtos similares, mastiques e tintas de impressão P 

20.41 2041 Sabões e detergentes, produtos de limpeza e de polimento P 

20.51 2051 Explosivos e artigos de pirotecnia P 

20.59 2059 Outros produtos químicos, n.e. P 

22.11 

22 
Artigos de borracha e de matérias 

plásticas 

2211 Pneus e câmaras-de-ar P 

22.19 2219 Outros artigos de borracha P 

22.21 2221 Chapas, folhas, tubos e perfis de matérias plásticas P 

22.22 2222 Outros produtos para embalagem, de matérias plásticas P 

22.23 2223 Artigos de matérias plásticas para a construção P 

22.29 2229 Outros artigos de matérias plásticas n.e. P 

23.11 

23 
Outros produtos minerais não 

metálicos 

23011 Vidro plano não trabalhado (23.11) P 

23.12 23012 Vidro plano trabalhado ou transformado (23.12) P 

23.14 23014 Fibras de vidro (23.14) P 

23.19 23015 Outro vidro, transformado, incluindo vidro técnico (23.19) P 

23.41 23024 Artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental (23.41) P 

23.51 23031 Cimento (23.51) P 

23.52 23032 Cal e gesso (23.52) P 

23.61 23033 Produtos de betão para a construção (23.61) P 

23.62 23034 Produtos de gesso para a construção (23.62) P 

23.63 23035 Betão pronto (23.63) P 

23.64 23036 Argamassas (23.64) P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

23.65 23037 Fibrocimento (23.65) P 

23.69 23038 Outros produtos de betão, gesso, cimento e marmorite (23.69) P 

23.70 23041 Pedra cortada, serrada e acabada (23.70) P 

23.9 23042 Outros produtos minerais não metálicos (23.9) P 

24.1 

24 Metais de base 

241 Ferro e aço e ferro-ligas  P 

24.51 2451 Produtos de fundição de ferro P 

24.52 2452 Produtos de fundição de aço P 

25.11 

25 
Produtos metálicos transformados, 

exceto máquinas e equipamento 

2511 Estruturas metálicas P 

25.12 2512 Portas e janelas em metal P 

25.29 2529 Outros reservatórios e recipientes metálicos P 

25.3 253 Geradores de vapor (exceto caldeiras para aquecimento central) P 

25.4 254 Armas e munições P 

25.61 2561 Revestimento e tratamento de metais P 

25.62 2562 Operações de mecânica geral P 

25.73 2573 Ferramentas P 

25.9 259 Outros produtos metálicos transformados P 

26.11 

26.12 

26 
Produtos informáticos, eletrónicos 

e óticos 

26011 Componentes eletrónicos e placas de circuitos eletrónicos (26.11 e 26.12) P 

26.2 26012 Computadores e equipamento periférico (26.2) P 

26.3 26021 Aparelhos emissores de rádio e televisão e aparelhos de telefonia e telegrafia (26.3) P 

26.4 26022 
Aparelhos recetores e material de rádio e de televisão, aparelhos de gravação ou de reprodução 

de som e imagens e material associado (26.4) 
P 

26.51 26031 Equipamentos de medida, ensaio e navegação (26.51) P 

27.11 

27 Equipamento elétrico 

2711 Motores, geradores e transformadores elétricos P 

27.12 2712 Aparelhos de distribuição e de controlo de eletricidade P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

27.2 272 Pilhas e acumuladores P 

27.3 273 Cablagem e dispositivos de cablagem P 

27.9 279 Outro equipamento elétrico, n.e. P 

28.11 

28 Máquinas e equipamentos, n.e. 

2811 Motores e turbinas, exceto para aeronaves automóveis e motociclos P 

28.12 2812 Equipamento hidráulico P 

28.13 2813 Outras bombas e compressores P 

28.15 2815 Rolamentos, engrenagens e outros órgãos de transmissão P 

28.22 2822 Equipamento de elevação e de movimentação P 

28.24 2824 Ferramentas manuais elétricas P 

28.29 2829 Outras máquinas de uso geral n.e. P 

28.92 2892 Máquinas para as indústrias extrativas e para a construção P 

28.93 2893 Máquinas para as indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco P 

28.99 2899 Outras máquinas e equipamento para uso específico, n.e. P 

29.2 

29 
Veículos automóveis, reboques e 

semirreboques 

292 Carroçarias para veículos automóveis; reboques e semirreboques P 

29.32 2932 Outros componentes e acessórios para veículos automóveis P 

30.11 
30 Outro material de transporte  

3011 Embarcações e reparação naval, exceto de recreio e desporto T 

30.12 3012 Embarcações de recreio e de desporto T 

30.99     3099 Outro material de transporte (não motorizado), n.e.  P 

31.09 

31.00 
31 Mobiliário 3109 Mobiliário para outros fins (31.09+31.00) P 

32.3 

32 
Produtos diversos das indústrias 

transformadoras 

323 Artigos de desporto P 

32.5 325 Instrumentos médicos e dentais e fornecimentos associados P 

32.9 329 Produtos das indústrias transformadoras, n.e. P 

33 33 
Serviços de reparação e instalação 

de máquinas e equipamento 
33 Serviços de reparação e instalação de máquinas e equipamento P 

35.11 35 35101 Eletricidade produzida (35.11) r 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

35.12 

35.13 

35.14 Eletricidade, gás, vapor, água 

quente e fria e ar frio 

35102 Eletricidade distribuída (35.12+35.13+35.14) r 

35.3 353 Vapor, água quente e energia do frio (produzidos e distribuídos) P 

36 36 
Água captada e tratada (incluindo 

serviços de distribuição de água) 
36 Captação, tratamento e distribuição de água P 

37 37 
Serviços saneamento básico; lamas 

de depuração 
37 Serviços de saneamento básico; lamas de depuração P 

38 38 

Serviços de recolha, tratamento e 

deposição resíduos; serviços de 

avaliação de materiais 

38 Serviços de recolha, tratamento e deposição de resíduos; serviços de valorização de materiais P 

41 41 
Edifícios e trabalhos de construção 

de edifícios 
41 Construção de edifícios P 

42 42 
Construções e trabalhos de 

construção de engenharia civil 
42 Trabalhos de Engenharia Civil P 

43 43 
Trabalhos de construção 

especializados 
43 Trabalhos de construção especializados P 

45.1 

45.3 

45.40.10 

45.40.20  

45.40.30 

45.40.40 
45 

Vendas por grosso e a retalho e 

serviços de reparação de veículos 

automóveis e motociclos 

4501 
Vendas de veículos automóveis e motociclos, de suas peças e acessórios 

(45.1+45.3+45.40.10+45.40.20+45.40.30+45.40.40) 
P 

45.2 

45.40.50 
4502 

Serviços de manutenção e reparação de veículos automóveis, motociclos, suas peças e acessórios 

(45.2+45.40.50) 
P 

46.1 46 4601 Serviço de agentes de comércio, por grosso (46.1) P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

46.2 

46.3 

46.4 

46.5 

46.6 

46.7 

46.8 

46.9 

except 

46.71.12 

Vendas por grosso, exceto de 

veículos automóveis e motociclos 
4602 

Venda por grosso, exceto de veículos automóveis e motociclos 

(46.2+46.3+46.4+46.5+46.6+46.7+46.8+46.9, exceto 46.71.12) 
P 

47.00 

except 

47.00.81 
47 

Vendas a retalho, exceto de 

veículos automóveis e motociclos 

4701 Venda a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos (47.00, exceto 47.00.81) P 

46.71.12 

47.00.81 
4702 Venda de combustíveis, por grosso e a retalho (46.71.12+47.00.81) P 

49.2 

49 
Serviços de transporte terrestre e 

por condutas (pipelines) 

49012 Serviços de transporte de mercadorias por caminhos-de-ferro (49.2) P 

49.31 

49.39.11 

49.39.20 

49021 
Serviços de transporte terrestre urbano, suburbano e interurbano de passageiros e de transporte 

de passageiros por funiculares, teleféricos e telesquis ( 49.31+ 49.39.11+49.39.20) 
P 

49.32 49022 Serviços de transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros com condutor (49.32) P 

49.39.3 49023 Outros serviços de transporte terrestre de passageiros (49.39.3) P 

49.4 4903 Serviços de transporte rodoviário de mercadorias e serviços de mudanças (49.4) P 

50.1 

50 Serviços de transporte por água 

5001 
Serviços de transporte marítimo não costeiro, costeiro e local de passageiros; incluindo aluguer de 

embarcações com tripulação (50.1) 
T 

50.3 5002 
Serviços de transporte de passageiros por vias navegáveis interiores, incluindo aluguer de 

embarcações com tripulação (50.3) 
T 

50.2 

50.4 
5003 Serviços de transporte marítimo de mercadorias (50.2+50.4) T 

52.1 

52 
Serviços de armazenagem e 

auxiliares dos transportes 

521 Serviços  de armazenagem P 

52.21 5221 Serviços  auxiliares dos transportes terrestres P 

52.22 5222 Serviços auxiliares dos transportes por água P 

52.24 5224 Serviços de manuseamento de carga P 

52.29 5229 Outros serviços auxiliares dos transportes P 

53.2 53 Serviços postais e de courrier 532 Outros serviços dos postais e de courrier, n.e. P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

55.1 

55 Serviços de alojamento 

5501 Serviços de estabelecimentos hoteleiros (55.1) P 

55.2 

55.3 

55.9 

5502 Outros serviços de alojamento (55.2+55.3+55.9) P 

56 56 Serviços de restauração 56 Serviços de a restauração e similares P 

58.13 

58.14 
58 Serviços de edição 58102 Serviços de edição de jornais, de revistas e de outras publicações periódicas (58.13+58.14) P 

60 60 
Serviços de programação e 

radiodifusão 
60 Serviços de programação e radiodifusão P 

61.2 

61 Serviços de telecomunicações 

6101 Serviços de telecomunicações sem fios (61.2) P 

61.1 

61.3 

61.9 

6102 Outros serviços de telecomunicações (61.1+61.3+61.9) P 

62 62 
Consultoria e programação 

informática e serviços relacionados 
62 Consultoria e programação informática e serviços relacionados P 

63.11 

63.12 

63.99 

63 Serviços de informação 6302 Outros serviços de informação (63.11+63.12+63.99) P 

64.19 

64 
Serviços financeiros, exceto 

seguros e fundos de pensões 

6419 Outros serviços de intermediação monetária P 

64.20.10p 64201 Serviços das sociedades gestoras de participações sociais financeiras (p64.20.10) P 

64.20.10p 64202 Serviços das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras (p64.20.10) P 

64.91 6491 Serviços de locação financeira (leasing) P 

64.92 6492 Outros serviços de crédito P 

65.11 

65.2p 

65 

Serviços de seguros, resseguros e 

fundos de pensões, exceto serviços 

da segurança social obrigatória 

65011 Serviços de seguros de vida (65.11+p65.2) P 

65.12 

65.2p 
65012 Serviços de seguros não vida (65.12+p65.2) P 

65.3 653 Serviços de fundos de pensões e regimes profissionais complementares (65.3) P 

66.1 

66 
Serviços auxiliares de serviços 

financeiros e de seguros 

661 Serviços auxiliares de serviços financeiros, exceto seguros e fundos de pensões P 

66.2 662 Serviços auxiliares dos seguros e fundos de pensões P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

68.1 

68.3 

68 Serviços imobiliários 

6801 
Serviços de compra e venda de bens imobiliários, próprios e serviços imobiliários, por conta de 

outrem (68.1+68.3) 
P 

68.20.11 68021 
Serviços de arrendamento (efetivo) e exploração de bens imobiliários residenciais próprios ou em 

locação (68.20.11) 
P 

68.20.12 68022 
Serviços de arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação, exceto 

residenciais (68.20.12) 
P 

? 6803 Serviços de arrendamento (imputados) e exploração de bens imobiliários residenciais próprios P 

69 69 Serviços jurídicos e contabilísticos 69 Serviços jurídicos e contabilísticos P 

70 70 
Serviços de sedes sociais; serviços 

de consultoria de gestão 
70 Serviços de sedes sociais; serviços de consultoria de gestão P 

71.1 

71 

Serviços de arquitetura e de 

engenharia; serviços de ensaios e 

de análise técnicos 

711 Serviços de arquitetura, de engenharia e técnicas afins P 

71.2 712 Serviços de ensaios e análises técnicas P 

72 72 
Serviços de investigação e 

desenvolvimento científicos 
72 Serviços de investigação e desenvolvimento científicos P 

73.1 73 
Serviços de publicidade e estudos 

de mercado 
731 Serviços de publicidade P 

73.2     732 Serviços de estudos de mercado e sondagens de opinião P 

74 74 
Outros serviços profissionais, 

científicos e técnicos 
74 Outros serviços de consultoria, científicos, técnicos e similares P 

75 75 Serviços veterinários 75 Serviços veterinários P 

77.11 

77 Serviços de aluguer 

7711 Serviços de aluguer de veículos automóveis ligeiros P 

77.12 7712 Serviços de aluguer de veículos pesados P 

77.2 772 Serviços de aluguer de bens de uso pessoal e domésticos P 

77.3 773 Serviços de aluguer de outras máquinas e equipamentos P 

77.4 774 
Serviços de locação da propriedade intelectual e de produtos semelhantes, exceto obras 

protegidas por direitos de autor 
P 

78 78 Serviços de emprego 78 Serviços de emprego P 
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CPA 2008 

Nomenclatura de Produtos de Contas Nacionais - Base 2011 
Inclusão 

CSM 
P88 Designação P433 Designação 

79 79 

Serviços de agências de viagens, 

operadores turísticos e outros 

serviços de reservas e relacionados 

79 Serviços de agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de reservas e relacionados P 

80 80 
Serviços de segurança e 

investigação 
80 Serviços de segurança e investigação P 

81 81 

Serviços para edifícios e serviços 

de plantação e manutenção de 

jardins 

81 Serviços para edifícios e serviços de plantação e manutenção de jardins P 

82 82 
Serviços administrativos e de apoio 

prestados às empresas 
82 Serviços administrativos e de apoio prestados às empresas P 

84.1 

84 

Serviços da administração pública e 

de defesa; serviços da segurança 

social obrigatória 

841 Serviços da administração pública em geral, económica e social P 

84.2 842 Serviços dos negócios estrangeiros, defesa, justiça, segurança, ordem pública e proteção civil P 

84.3 843 Serviços dos regimes da segurança social em geral (incluindo da função pública) P 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 85 Serviços de educação 

8501 
Serviços de educação: Pré-escolar, ensino básico, secundário e pós-secundário superior e não 

superior (85.1+85.2+85.3+85.4) 
P 

85.5 

85.6 
8502 Outros Serviços educativos (85.5+85.6) P 

86 86 Serviços de saúde humana 86 Serviços de saúde humana P 

87 87 
Serviços de apoio social com 

alojamento 
87 Serviços de apoio social com alojamento P 

88 88 
Serviços de apoio social sem 

alojamento 
88 Serviços de apoio social sem alojamento P 

90 90 
Serviços criativos, artísticos e de 

espetáculo 
90 Serviços criativos, artísticos e de espetáculo P 

91 91 
Serviços de bibliotecas, arquivos e 

museus e outros serviços culturais 
91 Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros serviços culturais P 

93.1 93 931 Serviços desportivos P 
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93.2 
Serviços desportivos, de diversão e 

recreativos 
932 Serviços de diversão e recreativos P 

94.1 

94 
Serviços prestados por 

organizações associativas 

941 Serviços prestados por organizações económicas, patronais e profissionais P 

94.2 942 Serviços prestados por organizações sindicais P 

94.9 949 Serviços prestados por outras organizações associativas P 

95.11 

95 

Serviços de reparação de 

computadores e de bens pessoais e 

domésticos 

9501 Serviços de reparação de computadores e de equipamento periférico (95.11) P 

95.12 

95.2 
9502 Serviços de reparação de bens pessoais e domésticos (95.12+95.2) P 

96 96 Outros serviços pessoais 96 Outros serviços pessoais P 

 

T – TOTAL; P – PARCIAL; r - RESIDUAL 
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03.00.1 

03 

Produtos  

da pesca 

 e  

da aquicultura e  

serviços 

relacionados 

03001 Peixes vivos 

0301.11.00 Peixes ornamentais, de água doce, vivos 

0301.19.00 Peixes ornamentais, do mar, vivos 

0301.94.10 Atum (Thunnus thynnus), vivos 

0301.94.90 Atum (Thunnus orientalis), vivos 

0301.95.00 Atum (Thunnus maccoyii), vivos 

0301.99.85 

Peixes do mar, vivos (exceto peixes ornamentais, trutas "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e 

Oncorhynchus chrysogaster", enguias "Anguilla spp.", atuns "Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e 

Thunnus maccoyii") 

0301.91.10 Trutas das espécies "Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster", vivas 

0301.91.90 
Trutas das espécies "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae", vivas 

0301.99.11 
Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho), vivos 

0301.99.17 

Peixes de água doce, vivos (exceto peixes ornamentais, trutas, enguias, carpas "Cyprinus spp., Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla 

catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp." e salmões "Oncorhynchus 

nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho") 

0301.92.10 Enguias (Anguilla spp.), vivas, de comprimento < 12 cm 

0301.92.30 Enguias (Anguilla spp.), vivas, de comprimento > 12 cm mas = < 20 cm 

0301.92.90 Enguias (Anguilla spp.), vivas, de comprimento > 20 cm 

0301.93.00 

Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), vivas 

03.00.2 03002 Peixes frescos ou refrigerados 

0302.19.00 

Salmonídeos, frescos ou refrigerados (exceto trutas, salmões "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 

Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho", assim como, subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.21.10 
Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.21.30 
Alabotes do atlântico, "Hippoglossus, hippoglossus", frescos ou refrigerados (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.21.90 
Alabotes do pacífico "Hippoglossus stenolepis", frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.22.00 
Solha (Pleuromectes platessa), fresca ou refrigerada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 
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0302.23.00 
Linguados "Solea spp.", frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.24.00 
Pregado (Psetta maxima), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.29.10 
Cartas (Lepidorhombus spp.), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.29.80 

Peixes das famílias Pleuromectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae e Citharidae, 

frescos ou refrigerados (exceto alabotes, solha "Pleuromectes platessa", linguados, pregado "Psetta 

maxima" e cartas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.31.10 
Atum (Thunnus alalunga), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.31.90 
Atum (Thunnus alalunga), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.32.10 
Atum (Thunnus albacares), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.32.90 
Atum (Thunnus albacares), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.33.10 
Gaiado, fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.33.90 
Gaiado, fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.34.10 
Atum (Thunnus obesus), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.34.90 
Atum (Thunnus obesus), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.35.11 
Atum (Thunnus thynnus), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.35.19 
Atum (Thunnus thynnus), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.35.91 
Atum (Thunnus orientalis), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.35.99 
Atum (Thunnus orientalis), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.36.10 
Atum (Thunnus maccoyii), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.36.90 
Atum (Thunnus maccoyii), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.39.20 Atuns (do género Thunnus) e bonito (Euthynnus (katsuwonus) pelamis), frescos ou refrigerados, para 

fabricação industrial de preparações e conservas (exceto "Thunnus alalunga, Thunnus albacares, gaiado, 
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Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii", assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.39.80 

Atuns (do género Thunnus) e bonito (Euthynnus (katsuwonus), frescos ou refrigerados (exceto para 

fabricação industrial de preparações e conservas, de "Thunnus alalunga, Thunnus albacares, gaiado, 

Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii", assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.41.00 
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.42.00 
Biqueirões (Engraulis spp.), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.43.10 
Sardinhas da espécie (Sardina pilchardus), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.43.30 
Sardinhas do género (Sardinops) e sardinelas (Sardinella spp.), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.43.90 
Espadilhas (Sprattus sprattus), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.44.00 
Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), frescas ou refrigeradas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.45.10 
Carapau (Trachurus trachurus), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.45.30 
Carapau-chileno (Trachurus murphyi), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.45.90 
Carapaus (Trachurus spp.), frescos ou refrigerados (exceto carapaus "Trachurus trachurus" e "Trachurus 

murphyi", assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.46.00 
Cobia (Rachycentron canadum), fresca ou refrigerada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.47.00 
Espadartes (Xiphias gladius), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.49.11 
Merma-oriental (Euthynnus affinis), fresco ou refrigerado, para fabricação industrial de preparações e 

conservas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.49.19 

Merma-oriental (Euthynnus affinis), fresco ou refrigerado (exceto para fabricação industrial de 

preparações e conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 

0302.99) 

0302.49.90 

Peixes, frescos ou refrigerados (exceto salmonídeos, peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae e Citharidae, alabotes, solha "Pleuromectes platessaou", 

linguados, pregado, cartas, atuns, arenques, biqueirões, sardinhas, espadilha, sardas e cavalas, carapaus, 

cobia, espadartes, merma-oriental, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.51.10 
Bacalhau da espécie (Gadus morhua), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 
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0302.51.90 
Bacalhau-da-Gronelândia (Gadus ogac) e Bacalhau-do-Pacífico (Gadus macrocephalus), frescos ou 

refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.52.00 
Arinca (Melanogrammus aeglefinus), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.53.00 
Escamudo (Pollachius virens), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.54.11 
Pescada-da-África do Sul (Merluccius capensis) e pescada-da-Namíbia (Merluccius paradoxus), frescas ou 

refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.54.15 
Pescada-da-Nova Zelândia (Merluccius australis), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis 

de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.54.19 

Pescadas do género (Merluccius), frescas ou refrigeradas (exceto Pescada-da-África do Sul, pescada-da-

Namíbia e pescada-da-Nova Zelândia, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.54.90 
Abróteas do género Urophycis, frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.55.00 
Escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.56.00 
Verdinho (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.59.10 
Bacalhau-polar (Boreogadus saída), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.59.20 
Badejo (Merlangius merlangus), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.59.30 
Juliana (Pollachius pollachius), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.59.40 
Lingues (Molva spp.), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.59.90 

Peixes, frescos ou refrigerados (exceto salmonídeos, peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae e Citharidae, alabotes, solha "Pleuromectes platessaou", 

linguados, pregado, cartas, atuns, arenques, biqueirões, sardinhas, espadilha, sardas e cavalas, carapaus, 

cobia, espadartes, merma-oriental, bacalhaus, arinca, escamudo"Pollachius virens", pescadas e abróteas, 

escamudo-do-Alasca, verdinho, bacalhau-polar "Boreogadus saída", badejo, juliana e lingues, assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.74.00 
Enguias (Anguilla spp.), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.81.15 
Galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), frescos ou refrigerados (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.81.30 
Tubarão-sardo (Lamna nasus), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.81.40 
Tintureira (Prionace glauca), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 
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0302.81.80 
Cação e outros tubarões, frescos ou refrigerados (exceto galhudo-malhado, pata-roxas, tubarão-sardo e 

tintureira, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.82.00 
Raias (Rajidae), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.83.00 
Marlongas (Dissostichus spp.), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.84.10 
Robalo (Dicentrarchus labrax), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.84.90 
Robalos (Dicentrarchus spp.), frescos ou refrigerados (exceto robalo "Dicentrarchus labrax", assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.85.10 
Esparídeos das espécies Dentex dentex e Pagellus spp., frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.85.30 
Dourada (Sparus aurata), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.85.90 

Esparídeos (Sparidae), frescos ou refrigerados (exceto das espécies Dentex dentex e Pagellus spp. e 

dourada "Sparus aurata", assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 

0302.99) 

0302.89.21 

Peixes do género Euthynnus, frescos ou refrigerados, para fabricação industrial de preparações e 

conservas (exceto gaiado, merma-oriental, bem como subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.89.29 

Peixes do género Euthynnus, frescos ou refrigerados (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, bem comgaiado, merma-oriental e subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 

a 0302.99) 

0302.89.31 
Cantarilhos da espécie Sebastes marinus, frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.89.39 
Cantarilhos (Sebastes spp.), frescos ou refrigerados (exceto da espécie "Sebastes marinus", assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.89.40 
Xaputas (Brama spp.), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.89.50 
Tamboril (Lophius spp.), fresco ou refrigerado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

0302.89.60 
Maruca (Genypterus blacodes), fresca ou refrigerada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.89.90 

Peixes frescos ou refrigerados (exceto salmonídeos, peixes das famílias (Pleuromectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae e Citharidae, alabotes, solha "Pleuromectes platessaou", 

linguados, pregados, cartas, atuns, arenques, biqueirões, sardinhas, espadilhas, sardas e cavalas, 

carapaus, cobia, espadartes, bacalhaus, arincas, escamudo "Pollachius virens", pescadas e abróteas, 

escamudo-do-Alasca, verdinho, bacalhau-polar "Boreogadus saída", badejo, juliana e lingues, tilápias, 

peixes-gato, carpas, enguias, cação e outros tubarões, raias, marlongas, robalos e esparídeos, peixes do 

género "Euthynnus", cantarilhos, xaputas, tamboril e maruca, assim como, subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 
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0302.11.10 
Trutas das espécies "Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster", frescas ou refrigeradas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.11.20 

Trutas da espécie "Oncorhynchus mykiss", com cabeça e guelras, evisceradas, pesando mais 1,2 kg cada, 

ou descabeçadas, sem guelras, evisceradas, pesando mais de 1 kg cada, frescas ou refrigeradas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.11.80 

Trutas "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e 

Oncorhynchus gilae", frescas ou refrigeradas (exceto da espécie "Oncorhynchus mykiss", com cabeça e 

guelras, evisceradas, pesando mais 1,2 kg cada, ou descabeçadas, sem guelras, evisceradas, pesando mais 

de 1 kg cada, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.71.00 
Tilápias (Oreochromis spp.), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.72.00 
Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frescos ou refrigerados (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.79.00 
Percas-do-Nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), frescos ou refrigerados 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.89.10 

Peixes de água doce, frescos ou refrigerados (exceto salmonídeos, enguias, carpas, tilápias, peixes-gato, 

percas-do-Nilo e peixes cabeça-de-serpente, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.13.00 

Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), frescos ou refrigerados (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.14.00 
Salmões (Salmo salar e Hucho hucho), frescos ou refrigerados (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0302.91 a 0302.99) 

0302.73.00 

Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), frescas ou refrigeradas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0302.91 a 0302.99) 

03.00.3 03003 Crustáceos, não congelados 

0306.31.00 Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), com ou sem casca, vivas, frescas, refrigeradas 

0306.32.10 Lavagantes (Homarus spp), vivos 

0306.32.91 Lavagantes (Homarus spp), inteiros, frescos, refrigerados 

0306.32.99 Lavagantes "Homarus spp.", em pedaços, frescos, refrigerados 

0306.33.10 Sapateiras (Cancer pagurus), com ou sem casca, vivas, frescas, refrigeradas 

0306.33.90 Caranguejos com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados (exceto sapateiras "Cancer pagurus") 

0306.34.00 Lagostim (Nephrops norvegicus), com ou sem casca, vivo, fresco, refrigerado 

0306.35.10 Camarões de água fria (Crangon crangon), com ou sem casca, frescos, refrigerados 

0306.35.50 Camarões (Crangon crangon), vivos 

0306.35.90 Camarões de água fria (Pandalus spp.), com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados 

0306.36.10 
Camarões da família Pandalidae, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados (exceto do género 

Pandalus) 
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0306.36.50 
Camarões do género Crangon, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados (exceto da espécie Crangon 

crangon) 

0306.36.90 
Camarões, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados (exceto camarões da família "Pandalidae" e 

camarões do género "Crangon") 

0306.39.10 Lagostins de água doce, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados 

0306.39.90 

Crustáceos, com ou sem casca, vivos, frescos, refrigerados, assim como, as farinhas, pó e pellets de 

crustáceos, próprios para a alimentação humana (exceto lagostas, lavagantes, camarões, caranguejos, 

lagostins de água doce e lagostins "Nephrops norvegicus") 

03.00.4 03004 Moluscos e outros invertebrados aquáticos, vivos, frescos ou refrigerados 

0307.21.00 
Vieiras, incluindo a americana e outros moluscos dos géneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, com ou 

sem concha, vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.31.10 Mexilhões (Mytilus spp.), com ou sem concha, vivos, frescos ou refrigerados 

0307.31.90 Mexilhões (Perna spp.), com ou sem concha, vivos, frescos ou refrigerados 

0307.42.10 
Chocos e chopos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.), com ou sem concha, vivos, frescos 

ou refrigerados 

0307.42.20 Potas e lulas (Loligo spp.), vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.42.30 Potas e lulas (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.42.40 Pota, potra ou cartucho (Todarodes sagittatus), vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.42.90 

Chocos e chopos, potas e lulas, com ou sem concha, vivos, frescos ou refrigerados (exceto "Sepia 

officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.", "Loligo spp.", "Ommastrephes spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp." e "Todarodes sagittatus") 

0307.51.00 Polvos "Octopus spp.", vivos, frescos ou refrigerados 

0307.60.00 
Caracóis, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura, 

mesmo fumados (exceto caracóis do mar) 

0307.81.00 Orelhas-do-mar (Haliotis spp.), com ou sem concha, vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.82.00 Estrombos (Strombus spp.), com ou sem concha, vivos, frescos ou refrigerados 

0307.91.00 

Moluscos, próprios para a alimentação humana, com ou sem concha, vivos, frescos ou refrigerados (exceto 

ostras, vieiras e outros mariscos dos géneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, mexilhões "Mytilus spp., 

Perna spp.", chocos "Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.", potas e lulas "Ommastrephes 

spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus", polvos "Octopus spp.", 

caracóis, exceto do mar, ameijoas, berbigões, arcas, estrombos e orelhas-do-mar); farinhas, pó e 

pelletes, de moluscos, frescos ou refrigerados, próprios para a alimentação humana 

0308.11.00 Pepinos-do-mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), vivos, frescos, refrigerados 

0308.21.00 
Ouriços-do-mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus), 

vivos, frescos, refrigerados 

0308.90.10 

Invertebrados aquáticos, vivos, frescos ou refrigerados (exceto crustáceos e moluscos, pepinos-do-mar, 

ouriços-do-mar e medusas "águas-vivas"); farinhas, pós e pellets de invertebrados aquáticos, frescas ou 

refrigeradas, exceto de crustáceos e de moluscos, próprios para a alimentação humana 
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0307.11.10 Ostras planas (Ostrea spp.), vivas, pesando, com concha = < 40 g por unidade 

0307.11.90 
Ostras, com ou sem concha, vivas, frescas ou refrigeradas (exceto ostras planas, vivas, pesando, com 

concha = < 40 g por unidade) 

03.00.5 03005 Pérolas, não trabalhadas 

7101.10.00 
Pérolas naturais, mesmo trabalhadas ou combinadas mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas e 

pérolas naturais, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte (exceto madrepérola) 

7101.21.00 Pérolas cultivadas, em bruto, mesmo combinadas 

7101.21.00 Pérolas cultivadas, em bruto, mesmo combinadas 

03.00.6 03006 Outras plantas aquáticas, animais e respectivos produtos 

0511.99.31 Esponjas naturais de origem animal, em bruto 

0511.99.39 Esponjas naturais de origem animal, trabalhadas 

1212.21.00 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó, próprias para a alimentação humana 

1212.29.00 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas, mesmo em pó (exceto para a alimentação humana) 

08.93 08 
Outros produtos das 

indústrias extrativas 
08902 Outros produtos das indústrias extractivas, n.e. (08.92+08.93+08.99) 

2501.00.10 Água do mar e águas-mães de salinas 

2501.00.31 
Sal (incluídos o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa, 

destinado à transformação química (separação Na de Cl) para fabricação de outros produtos 

2501.00.51 

Sal desnaturado ou destinado a outros usos industriais, incluída a refinação (exceto destinado à 

transformação química ou à conservação ou à preparação de produtos destinados à alimentação humana 

ou animal) 

2501.00.99 

Sal e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de agentes antiaglomerantes ou de 

agentes que assegurem uma boa fluidez (exceto sal de mesa, sal destinado à transformação química 

(separação Na de Cl), desnaturado e destinado a outros usos industriais) 

10.20.1 10 
Produtos 

alimentares 
1021 

Peixe, fresco, refrigerado ou congelado e crustáceos, moluscos e outros invertebrados 

aquáticos (10.20.1+10.20.3+10.20.4+10.20.9) 

0302.92.00 Barbatanas de tubarão, frescas ou refrigeradas 

0304.31.00 Filetes de tilápias (Oreochromis spp.), frescos ou refrigerados 

0304.32.00 Filetes de peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), frescos ou refrigerados 

0304.33.00 Filetes de percas-do-Nilo (Lates niloticus), frescos ou refrigerados 

0304.39.00 

Filetes de carpas "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.", de enguias "Anguilla spp." e de cabeças-de-serpente "Channa spp.", frescos 

ou refrigerados 

0304.41.00 

Filetes de salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), de 

salmão-do-atlântico (Salmo salar) e de salmão-do-danúbio (Hucho hucho), frescos ou refrigerados 

0304.42.10 Filetes de trutas da espécie (Oncorhynchus mykiss), frescos ou refrigerados, de peso > 400 g cada um 

0304.42.50 Filetes das espécies (Oncorhynchus chrysogaster e Oncorhynchus apache), frescos ou refrigerados 

0304.42.90 
Filetes de trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, de peso = < 400 g cada um, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae), frescos ou refrigerados 
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0304.43.00 
Filetes de peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e 

Citharidés), frescos ou refrigerados 

0304.44.10 
Filetes de bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e de peixes da espécie 

boreogadus saida, frescos ou refrigerados 

0304.44.30 Filetes de escamudo (Pollachius virens), frescos ou refrigerados 

0304.44.90 

Filetes de peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, frescos ou refrigerados (exceto filetes de bacalhaus "Gadus 

morhua, Gadus ogac", gadus macrocephalus", de peixes da espécie "boreogadus saida" e de escamudo 

"Pollachius virens") 

0304.45.00 Filetes de espadarte (Xiphias gladius), frescos ou refrigerados 

0304.46.00 Filetes de marlongas (Dissostichus spp.), frescos ou refrigerados 

0304.47.10 Filetes de galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), frescos ou refrigerados 

0304.47.20 Filetes de tubarão-sardo, frescos ou refrigerados 

0304.47.30 Filetes de tintureira "Prionace glauca", frescos ou refrigerados 

0304.47.90 
Filetes de cação e outros tubarões, frescos ou refrigerados (exceto de galhudo-malhado "Squalus 

acanthias", pata-roxas "Scyliorhinus spp.", tubarão sardo "Lamna nasus" e de tintureira "Prionace glauca") 

0304.48.00 Filetes de raias (Rajidae), frescos ou refrigerados 

0304.49.10 
Filetes de peixes de água doce, frescos ou refrigerados (exceto de tilápias, peixes-gato, percas-do-Nilo, 

carpas, enguias, cabeças-de-serpente e de salmonídeos) 

0304.49.50 Filetes de cantarilhos (Sebastes spp.), frescos ou refrigerados 

0304.49.90 

Filetes de peixes, frescos ou refrigerados (exceto de tilápias, peixes-gato, percas-do-Nilo, carpas, 

enguias, peixes cabeça-de-serpente, salmonídeos, peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidés, de peixes das famílias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, 

espadarte "Xiphias gladius", marlongas "Dissostichus spp.", cação e outros tubarões, raias e de cantarilhos) 

0304.51.00 

Carne de tilápias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-

serpente (Channa spp.) (mesmo picadas), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.52.00 Carne de salmonídeos (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.53.00 
Carne de peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.54.00 Carne de espadarte (Xiphias gladius), (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.55.00 Carne de marlongas (Dissostichus spp.), (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.56.10 
Carne de galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), (mesmo picada), fresca ou 

refrigerada (exceto em filetes) 

0304.56.20 Carne de tubarão-sardo (Lamna nasus), (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 
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0304.56.30 Carne de tintureira (Prionace glauca), (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.56.90 

Carne de cação e outros tubarões (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto de galhudo-malhado 

"Squalus acanthias", pata-roxas "Scyliorhinus spp.", tubarão sardo "Lamna nasus"e de tintureira "Prionace 

glauca" e em filetes) 

0304.57.00 Carne de raias (Rajidae), (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto em filetes) 

0304.59.10 
Carne de peixes de água doce (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto de tilápias, peixes-gato, 

percas-do-Nilo, carpas, enguias, peixes cabeça-de-serpente e de salmonídeos, assim como em filetes) 

0304.59.50 Lombos de arenques, frescos ou refrigerados 

0304.59.90 

Carne de peixes do mar (mesmo picada), fresca ou refrigerada (exceto de peixes das famílias 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e 

Muraenolepididae, espadarte e de marlongas, cação e outros tubarões e de raias, assim como em filetes e 

lombos de arenques) 

0302.91.00 Fígados, ovas, gónadas masculinas, de peixes de água doce e do mar, frescos ou refrigerados 

0302.99.00 
Cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis (exceto fígados, ovas, gónadas 

masculinas e barbatanas de tubarão) 

0303.11.00 
Salmão (Oncorhynchus nerka), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.12.00 

Salmões (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), congelados (exceto salmões vermelhos 

"Oncorhynchus nerka", assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.13.00 
Salmões (Salmo salar e Hucho hucho), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.14.10 
Trutas das espécies (Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congeladas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.14.20 

Trutas da espécie Oncorhynchus mykiss, com cabeça e guelras, evisceradas, pesando mais de 1,2 kg cada, 

ou descabeçadas, sem guelras, evisceradas, pesando mais de 1 kg cada, congeladas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.14.90 

Trutas das espécies (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e 

Oncorhynchus gilae), congeladas, (exceto da espécie (Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster( 

e (Oncorhynchus mykiss(, com cabeça e guelras, evisceradas, pesando mais de 1,2 kg cada, ou 

descabeçadas, sem guelras, evisceradas, pesando mais de 1 kg cada, assim como, subprodutos comestíveis 

de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.19.00 

Salmonídeos congelados (exceto salmões "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, 

Salmo salar e Hucho hucho", trutas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.23.00 
Tilápias (Oreochromis spp.), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.24.00 
Peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelados (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 
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0303.25.00 

Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus 

spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.26.00 
Enguias (Anguilla spp.), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.29.00 
Perca-do-Nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), congelados (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.31.10 
Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides), congelados (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.31.30 
Alabotes-do-atlântico "Hippoglossus hippoglossus", congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.31.90 
Alabote-do-pacífico (Hippoglossus stenolepis), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.32.00 
Solha (Pleuronectes platessa), congelada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.33.00 
Linguados "Solea spp.", congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.34.00 
Pregado (Psetta maxima), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 

a 0303.99) 

0303.39.10 
Solha (Platichthys flesus), congelada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.39.30 
Peixes do género "Rhombosolea", congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.39.50 
Peixes das espécies pelotreis flavilatus ou Peltor-hamphus novaezealandiae, congelados (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.39.85 

Peixes chatos (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae), 

congelados (exceto alabotes, solha "Pleuronectes platessa", linguados, pregado, solha "Platichthys flesus", 

peixes do género "Rhombosolea", peixes das espécies Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus 

novaezealandiae, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.41.10 
Atum (Thunnus alalunga), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.41.90 
Atum (Thunnus alalunga), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.42.20 
Atum (Thunnus albacares), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.42.90 
Atum (Thunnus albacares), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, 

assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.43.10 
Gaiado, congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 
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0303.43.90 
Gaiado, congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.44.10 
Atum (Thunnus obesus), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.44.90 
Atum (Thunnus obesus), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.45.12 
Atum (Thunnus thynnus), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.45.18 
Atum (Thunnus thynnus), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.45.91 
Atum (Thunnus orientalis), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.45.99 
Atum (Thunnus orientalis), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, 

assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.46.10 
Atum (Thunnus maccoyii), congelado, para fabricação industrial de preparações e conservas (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.46.90 
Atum (Thunnus maccoyii), congelado (exceto para fabricação industrial de preparações e conservas, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.49.20 

Atuns (do género Thunnus), gaiado (Euthynnus "katsuwonus" pelamis), congelados, para fabricação 

industrial de preparações e conservas (exceto "Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, 

Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii", assim como, subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.49.85 

Atuns (do género Thunnus), gaiado (Euthynnus "katsuwonus" pelamis), congelados (exceto para fabricação 

industrial de preparações e conservas, de atuns "Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, 

Thunnus thynnus, Thunnus orientalis e Thunnus maccoyii", assim como, subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.51.00 
Arenques "Clupea harengus, Clupea pallasii", congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.53.10 
Sardinha da espécie Sardina pilchardus, congeladas, (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.53.30 
Sardinhas do género Sardinops e sardinelas "sardinella spp.", congeladas (exceto subprodutos comestíveis 

de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.53.90 
Espadilha (Sprattus sprattus), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.54.10 
Sardas e cavalas das espécies (Scomber scombrus ou Scomber japonicus), congeladas, (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.54.90 
Sardas e cavalas da espécie Scomber australasicus, congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.55.10 
Carapau (Trachurus trachurus), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 
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0303.55.30 
Carapau-chileno (Trachurus murphyi), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.55.90 
Carapaus (Trachurus spp.), congelados (exceto carapaus "Trachurus trachurus" e "Trachurus murphyi", 

assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.56.00 
Cobia (Rachycentron canadum), congelada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.57.00 
Espadarte (Xiphias gladius), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.59.10 
Biqueirões (Engraulis spp.), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.59.21 
Merma-oriental (Euthynnus affinis), congelados, para fabricação industrial de preparações e conservas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.59.29 
Merma-oriental (Euthynnus affinis), congelados, (exceto para fabricação industrial de preparações e 

conservas, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.59.90 

Cavalas-do-índico (Rastrelliger spp.), serras (Scomberomorus spp.), xaréus (Caranx spp.), pampos-

prateado (Pampus spp.), agulhão-do-japão (Cololabis saira), charros (Decapterus spp.), capelim (Mallotus 

villosus), merma-oriental (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), espadins, marlins, veleiro 

(Istiophoridae), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.63.10 
Bacalhau da espécie (Gadus morhua), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.63.30 
Bacalhau da espécie (Gadus ogac), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.63.90 
Bacalhau da espécie (Gadus macrocephalus), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.64.00 
Arinca (Melanogrammus aeglefinus), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.65.00 
Escamudo (Pollachius virens), congelado, (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.66.11 
Pescadas-da-África do Sul (Merluccius capensis) e pescada-da-Namíbia (Merluccius paradoxus), congeladas 

(exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.66.12 
Pescada-da-Argentina (Merluccius hubbsi), congelada (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.66.13 
Pescada-da-Nova Zelândia (Merluccius australis), congelada (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.66.19 

Pescadas do género Merluccius, congeladas (exceto pescadas-da-África do Sul, pescada-da-Namíbia, 

pescada-da- Argentina e pescada-da-Nova Zelândia, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.66.90 
Abróteas do género Urophyccius spp., congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 
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0303.67.00 
Escamudo-do-Alasca (Theragra chalcogramma), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.68.10 
Verdinho ou pichelim (Micromesistius poutassou), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.68.90 
Verdinho (Micromesistius australis), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.69.10 
Bacalhau-polar (Boreogadus saída), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.69.30 
Badejo (Merlangus merlangus), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.69.50 
Juliana (Pollachius pollachius), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.69.70 
Granadeiro-de-cauda-azul (Macruronus novaezealandiae), congelada (exceto subprodutos comestíveis de 

peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.69.80 
Lingues (Molva spp.), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.69.90 

Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae e Muraenolepididae, congelados (exceto bacalhaus, arinca, escamudo "Pollachius virens", 

pescadas, granadeiro-de-cauda-azul e abróteas, escamudo-do-Alasca, verdinho, bacalhau-polar 

"Boreogadus saída", badejo, juliana, pescada "Macruronus novaezealandiae" e lingues, assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.81.15 
Galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), congelados (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.81.30 
Tubarão-sardo (Lamma nasus), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.81.40 
Tintureira (Prionace glauca), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.81.90 
Cação e outros tubarões, congelados (exceto galhudo-malhado, pata-roxas, tubarão-sardo e tintureira, 

assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.82.00 
Raias (Rajidae), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.83.00 
Marlongas (Dissostichus spp.), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.84.10 
Robalo-legítimo (Dicentrarchus labrax), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.84.90 
Robalos (Dicentrarchus spp.), congelados (exceto robalos "Dicentrarchus labrax", assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.89.10 

Peixes de água doce, congelados (exceto salmonídeos, enguias, carpas, tilápias, peixes-gato, percas-do-

Nilo e peixes cabeça-de-serpente, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 
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0303.89.21 

Peixes do género Euthynnus, exceto o gaiado (Katsuwonus) pelamis, referido na subposição 0303.43 e o 

merma-oriental (Euthynnus affinis) referido na subposição 0303.59, congelados, para fabricação industrial 

de preparações e conservas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.89.29 

Peixes do género Euthynnus, congelados (exceto o gaiado "Katsuwonus" pelamis, merma-oriental 

"Euthynnus affinis", para fabricação industrial de preparações e conservas, bem como subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.89.31 
Cantarilhos da espécie Sebastes marinus, congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das 

subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.89.39 
Cantarilhos (Sebastes spp.), congelados (exceto da espécie sebastes marinus, assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.89.40 Peixes da espécie Orcynopsis unicolor, congelados (exceto fígados, ovas e sémen) 

0303.89.50 
Peixes das espécies Dentex dentex e Pgellus spp., congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes 

das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.89.55 
Dourada (Sparus aurata), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.89.60 
Xaputas (Brama spp.), congeladas (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.89.65 
Tamboril (Lophius spp.), congelados (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 

0303.99) 

0303.89.70 
Maruca (Genypterus blacodes), congelado (exceto subprodutos comestíveis de peixes das subposições 

0303.91 a 0303.99) 

0303.89.90 

Peixes congelados (exceto almonídeos, tilápias, peixes-gato, carpas, enguias, alabotes, solhas 

"Pleuronectes platessa", linguados, pregado, solha "Platichthys flesus", peixes do género Rhombosolea, 

peixes das espécies Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae, atuns, arenques, sardinhas, 

sardinelas e espadilha, sardas e cavalas, carapaus, cobia, espadarte, bacalhaus, arincas, escamudo 

"Pollachius virens", pescadas e abróteas, escamudo-do-Alasca, verdinho, bacalhau-polar "Boreogadus 

saída", badejo, juliana, granadeiro de cauda-azul "Macruronus novaezealandiae", lingues, cação e outros 

tubarões, raias, marlongas "Dissostichus spp.", robalos "Dicentrarchus spp.", cantarilhos, peixes da espécie 

Orcynopsis unicolor, peixes das espécies Dentex dentex e Pgellus spp., dourada, xaputas, tamboril e 

maruca, assim como, subprodutos comestíveis de peixes das subposições 0303.91 a 0303.99) 

0303.92.00 Barbatanas de tubarão, congeladas 

0304.61.00 Filetes de tilápias (Oreochromis spp.), congelados 

0304.62.00 Filetes de peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), congelados 

0304.63.00 Filetes de perca-do-Nilo (Lates niloticus), congelados 

0304.69.00 

Filetes de carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), de enguias (Anguilla spp.) e de peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), 

congelados 

0304.71.10 Filetes de bacalhau da espécie (Gadus macrocephalus), congelados 

0304.71.90 Filetes de bacalhaus (Gadus morhua e Gadus ogac), congelados 
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0304.72.00 Filetes de arincas (Melanogrammus aeglefinus), congelados 

0304.73.00 Filetes de escamudo (Pollachius virens), congelado 

0304.74.11 
Filetes de pescada-da-África do Sul (Merluccius capensis) e pescada-da-Namíbia (Merluccius paradoxus), 

congelados 

0304.74.15 Filetes de pescada-da-Argentina (Merluccius hubbsi), congelados 

0304.74.19 
Filetes de pescadas do género (Merluccios), congelados (exceto de pescadas-da-África do Sul, de pescada-

da-Namíbia e de pescada-da-Argentina) 

0304.74.90 Filetes de abróteas do género (Urophycis), congelados 

0304.75.00 Filetes de escamudo-do-Alasca (Theragra chalcogramma), congelados 

0304.79.10 Filetes de bacalhau-polar (Boreogadus saída), congelados 

0304.79.30 Filetes de badejo (Merlangius merlangus), congelados 

0304.79.50 Filetes de granadeiro-de-cauda-azul (Macruronus novaezealandiae), congelados 

0304.79.80 Filetes de lingues (Molva spp.), congelados 

0304.79.90 

Filetes de peixe, congelados (exceto de tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, enguias, carpas, peixes 

cabeça-de-serpente, bacalhaus, arincas, escamudo "Pollachius virens", pescadas e abróteas, granadeiro-

de-cauda-azul "Macruronus novaezealandiae", escamudo-do-Alasca, bacalhau-polar "Boreogadus saída", 

badejo e de lingues) 

0304.81.00 

Filetes de salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), de 

salmão-do-atlântico (Salmo salar) e de salmão-do-danúbio (Hucho hucho), congelados 

0304.82.10 Filetes de trutas da espécie (Oncorhynchus mykiss), congelados, de peso > 400 g cada um 

0304.82.50 Filetes de trutas das espécies (Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelados 

0304.82.90 
Filetes de trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, de peso = < 400 g cada um, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae), congelados 

0304.83.10 Filetes de solha-legítima (Pleuronectes platessa), congelados 

0304.83.30 Filetes de solha-de-pedra (Platichthys flesus), congelados 

0304.83.50 Filetes de areeiros (Lepidorhombus spp), congelados 

0304.83.90 
Filetes de peixes das famílias Pleuromectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae e 

Citharidae, congelados (exceto de solha-legítima, solha-da-pedra e de areeiros) 

0304.84.00 Filetes de espadarte (Xiphias gladius), congelados 

0304.85.00 Filetes de marlongas (Dissostichus spp.), congelados 

0304.86.00 Filetes de arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelados 

0304.87.00 Filetes de atuns (do género Thunnus)e gaiado (Euthynnus "Katsuwonus" pelamis), congelados 

0304.88.11 Filetes de galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), congelados 
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0304.88.15 Filetes de tubarão-sardo (Lamna nasus), congelados 

0304.88.18 Filetes de tintureira (Prionace glauca), congelados 

0304.88.19 
Filetes de cação e de outros tubarões, congelados (exceto de galhudo-malhado "Squalus acanthias", pata-

roxas "Scyliorhinus spp.", tubarão-sardo "Lamna nasus" e de tintureira "Prionace glauca") 

0304.88.90 Filetes de raias (Rajidae), congelados 

0304.89.10 
Filetes de peixes de água doce, congelados (exceto de tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, carpas, 

enguias, peixes de cabeça-de-serpente e de salmonídeos) 

0304.89.21 Filetes de cantarilhos da espécie (Sebastes marinus), congelados 

0304.89.29 Filetes de cantarilhos (Sebastes spp.), congelados (exceto da espécie (Sebastes marinus() 

0304.89.30 
Filetes de peixes do género Euthynnus, exceto filetes de gaiado "Euthynnus (Katsuwonus) pelamis", 

referidos na subposição 0304.87.00, congelados 

0304.89.41 Filetes de sardas e cavalas da espécie Scomber australasicus, congelados 

0304.89.49 
Filetes de sardas e cavalas (Scomber scombrus e Scomber japonicus), e de peixes da espécie Orcynopsis 

unicolor, congelados 

0304.89.60 Filetes de tamboril (Lophius spp.), congelados 

0304.89.90 

Filetes de peixe, congelados (exceto de tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, enguias, carpas, peixes 

cabeça-de-serpente, bacalhaus, arincas, escamudo "Pollachius virens", pescadas e abróteas, escamudo-do-

Alasca, bacalhau-polar "Boreogadus saída", badejos, granadeiro-de-cauda-azul "Macruronus 

novaezealandiae", lingues, salmonídeos, peixes das famílias Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae e Citharidae, espadarte, marlongas, arenques, atuns, cação e outros tubarões, 

raias, cantarilhos, sardas, cavalas e de tamboril) 

0304.91.00 Carne de espadartes "Xiphias gladius" (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.92.00 Carne de marlongas "Dissostichus spp." (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.93.10 

Surimi de carne de tilápias "Oreochromis spp.", de peixes-gato "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.", de carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), de enguias (Anguilla spp.), de perca-do-Nilo (Lates niloticus) e de peixes 

cabeça-de-serpente (Channa spp.), congelados 

0304.93.90 

Carne de tilápias (Oreochromis spp.), de peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), de carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), de enguias (Anguilla spp.), de perca-do-Nilo (Lates niloticus) e de peixes 

cabeça-de-serpente (Channa spp.), (mesmo picadas), congelados (exceto surimi ou em filetes) 

0304.94.10 Surimi de carne de escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma), congelado 

0304.94.90 
Carne de escamudo-do-Alasca (Theraga chalcogramma), (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em 

filetes) 

0304.95.10 

Surimi de carne de peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae (exceto de escamudo-do-Alasca "Theraga 

chalcogramma"), congeladas 
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0304.95.21 
Carne de bacalhau da espécie Gadus macrocephalus (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em 

filetes) 

0304.95.25 Carne de bacalhau da espécie Gadus morhua (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em filetes) 

0304.95.29 
Carnes de bacalhau da espécie Gadus ogac e de peixes da espécie Boreogadus saída (mesmo picada), 

congeladas (exceto em filetes e surimi) 

0304.95.30 Carne de arinca (Melanogrammus aeglefinus), (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em filetes) 

0304.95.40 Carne de escamudo (Pollachius virens), (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em filetes) 

0304.95.50 Carne de pescadas do género Merluccius (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em filetes) 

0304.95.60 
Carne de verdinho (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou), (mesmo picada), congelada (exceto 

surimi ou em filetes) 

0304.95.90 

Carne de peixes (mesmo picada), congelada (exceto surimi ou em filetes, assim como, de espadarte, 

marlongas, tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, carpas, enguias, cabeças-de-serpente, escamudo-do-

Alasca, peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae (exceto de escamudo-do-Alasca "Theraga chalcogramma"), 

bacalhaus, arincas, escamudo "Pollachius virens" , pescadas do género Merluccius e de verdinho) 

0304.96.10 
Carne de galhudo-malhado (Squalus acanthias) e pata-roxas (Scyliorhinus spp.), (mesmo picada), 

congelada (exceto em filetes) 

0304.96.20 Carne de tubarão-sardo (Lamna nasus), (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.96.30 Carne de tintureira (Prionace glauca), (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.96.90 

Carne de cação e outros tubarões, (mesmo picada), congelada (exceto em filetes, assim como, de 

galhudo-malhado "Squalus acanthias", pata-roxas "Scyliorhinus spp.", tubarão-sardo "Lamna nasus" e de 

tintureira "Prionace glauca") 

0304.97.00 Carne de raias (Rajidae), (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.10 

Surimi de carne de peixe, congelada (exceto de tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, carpas, enguias, 

peixes cabeça-de-serpente, escamudo-do-Alasca e de peixes das famílias Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae) 

0304.99.21 Carne de peixes de água doce (mesmo picada), congelada (exceto filetes de peixe e surimi) 

0304.99.23 Carne de arenques "Clupea harengus, Clupea pallasii" (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.29 Carne de cantarilhos "Sebastes spp." (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.55 Carne de cartas "Lepidorhombus spp." (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.61 Carne de xaputa "Brama spp." (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.65 Carne de tamboril "Lophius spp." (mesmo picada), congelada (exceto em filetes) 

0304.99.99 

Carne de peixes (mesmo picada), congelada (exceto em filetes e surimi, assim como, de espadarte, 

marlongas, tilápias, peixes-gato, perca-do-Nilo, carpas, enguias, peixes cabeça-de-serpente, escamudo-

do-Alasca, peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, escamudo-do-Alasca "Theraga chalcogramma", bacalhaus, 

arincas, escamudo "Pollachius virens" , pescadas do género Merluccius, verdinho, cação e outros tubarões, 

raias, arenques, cantarilhos, cartas, xaputas e de tamboril) 
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0303.91.10 
Ovas e gónodas masculinas de peixe, congelados, para a produção de ácido desoxiribonucleico ou de 

sulfato de protamina 

0303.91.90 
Fígados, ovas, gónadas masculinas de peixe, congelados (exceto ovas e gónodas masculinas para produção 

de ácido desoxiribonucleico ou de sulfato de protamina) 

0303.99.00 
Cabeças, caudas, bexigas-natatórias e outros subprodutos comestíveis de peixes, congelados (exceto 

fígados, ovas, gónodas masculinas e barbatanas de tubarão) 

10.20.3 

0306.11.10 
Caudas de lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., e Jasus spp.), congeladas, com ou sem casca, mesmo 

fumadas, mesmo cozidas antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.11.90 
Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp. Jasus spp.), congeladas, com ou sem casca, mesmo fumadas, 

mesmo cozidas antes ou durante a defumação, em água ou vapor (exceto caudas de lagostas) 

0306.12.10 
Lavagantes (Homarus spp.), inteiros, congelados, com ou sem casca, fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor 

0306.12.90 
Lavagantes "Homarus spp.", em pedaços, fumados, congelados, mesmo cozidos antes ou durante a 

defumação, em água ou vapor 

0306.14.10 
Caranguejos das espécies Paralithodes Camchaticus, Chionoecetes spp., Callinectes Sapidus, congelados, 

com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.14.30 
Sapateiras (Cancer pagurus), congeladas, com ou sem casca, mesmo fumadas, mesmo cozidas antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor 

0306.14.90 

Caranguejos congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes ou durante a 

defumação, em água ou vapor (exceto caranguejos das espécies Paralithodes Camchaticus, Chionoecetes 

spp., Callinectes Sapidus e sapateiras "Cancer pagurus") 

0306.15.00 
Lagostim (Nephrops norvegicus), congelado, com ou sem casca, mesmo fumado, mesmo cozido antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor 

0306.16.91 
Camarões da espécie Grangon cragon, congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos 

antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.16.99 
Camarões de água fria (Pandalus spp.), congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos 

antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.17.91 
Gamba branca (Parapenaeus longirostris), congelada, com ou sem casca, mesmo fumada, mesmo cozida 

antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.17.92 
Camarões do género (Penaeus), congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor 

0306.17.93 
Camarões da família Pandalidae, congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes 

ou durante a defumação, em água ou vapor (exceto do género Pandalus) 

0306.17.94 
Camarões do género (Crangon), congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor (exceto da espécie "Crangon crangon") 

0306.17.99 

Camarões e gambas, congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, mesmo cozidos antes ou durante a 

defumação, em água ou vapor (exceto gamba branca "Parapenaeus longirostris", camarões do género 

"Penaeus", camarões da família "Pandalidae" e camarões do género "Crangon") 

0306.19.10 Lagostins de água doce, congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, cozidos em água ou vapor 
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0306.19.90 

Crustáceos congelados, com ou sem casca, mesmo fumados, cozidos em água ou vapor, assim como, as 

farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios para a alimentação humana (exceto lagostas, lavagantes, 

caranguejos, lagostins "Nephrops norvegicus", camarões e lagostins de água doce) 

0307.12.00 Ostras, com ou sem concha, congeladas 

0307.22.10 Vieiras (Pecten maximus), com ou sem concha, congeladas 

0307.22.90 
Vieiras, incluindo a americana e outros moluscos dos géneros Chlamys ou Placopecten, com ou sem 

concha, congeladas (exceto vieiras "Pecten maximus") 

0307.32.10 Mexilhões (Mytilus spp.), com ou sem concha, congelados 

0307.32.90 Mexilhões (Perna spp.), com ou sem concha, congelados 

0307.43.21 Chopo (Sepiola rondeleti), com ou sem concha, congelado 

0307.43.25 Chocos e chopos (Sepiola spp.), com ou sem concha (exceto sepiola rondeleti), congelados 

0307.43.29 Chocos e chopos (Sepia officinalis e Rossia macrosoma), com ou sem concha, congelados 

0307.43.31 Potas e lulas (Loligo vulgaris), congeladas 

0307.43.33 Potas e lulas (Loligo pealei), congeladas 

0307.43.35 Potas e lulas (Loligo gahi), congeladas 

0307.43.38 Potas e lulas (Loligo spp.), congeladas (exceto "Loligo vulgaris, Loligo pealei e Loligo gahi") 

0307.43.91 
Potas e lulas (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), congeladas (exceto 

"Ommastrephes sagittatus") 

0307.43.95 Pota, potra ou cartucho (Todarodes sagittatus "Ommastrephes sagittatus"), congeladas 

0307.52.00 Polvos "Octopus spp.", congelados 

0307.71.00 

Amêijoas, berbigões e arcas (famílias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 

Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae), com ou sem 

concha, vivas, frescas ou refrigeradas 

0307.72.10 Amêijoas ou outras espécies da família Veneridae, com ou sem concha, congeladas 

0307.72.90 

Berbigões e arcas (famílias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 

Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae), com ou sem 

concha, congeladas 

0307.43.92 Potas e lulas (Illex spp.), congeladas 

0307.43.99 

Potas e lulas (Loligo pealei), com ou sem concha, congeladas (exceto "Sepia officinalis, Rossia macrosoma 

e Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Illex spp. e 

Todarodes sagittatus") 

0307.83.00 Orelhas-do-mar (Haliotis spp.), com ou sem concha, congeladas 

0307.84.00 Estrombos (Strombus spp.), com ou sem concha, congelados 
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0307.92.00 

Moluscos, próprios para a alimentação humana, com ou sem concha, congelados (exceto ostras, vieiras e 

outros mariscos dos géneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, mexilhões "Mytilus spp., Perna spp.", 

chocos "Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.", potas e lulas "Ommastrephes spp., Loligo 

spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus", polvos "Octopus spp.", caracóis, exceto 

do mar, ameijoas, berbigões, arcas, estrombos e orelhas-do-mar); farinhas, pó e pelletes, de moluscos, 

congelados, próprios para a alimentação humana 

0308.12.00 Pepinos-do-mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), congelados 

0308.22.00 
Ouriços-do-mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus), 

congelados 

0308.30.50 Medusas (águas-vivas) (Rhopilema spp.), congeladas (exceto fumadas) 

0308.30.50 Medusas (águas-vivas) (Rhopilema spp.), congeladas (exceto fumadas) 

0308.90.50 

Invertebrados aquáticos, congelados (exceto crustáceos e moluscos, pepinos-do-mar, ouriços-do-mar e 

medusas "águas-vivas"); farinhas, pós e pellets de invertebrados aquáticos, congeladas, exceto de 

crustáceos e de moluscos, próprios para a alimentação humana 

0306.91.00 
Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), com ou sem casca, secas, salgadas ou em salmoura, 

fumadas, mesmo cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.92.10 
Lavagantes (Homarus spp.), inteiros, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, 

mesmo cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.92.90 
Lavagantes "Homarus spp.", em pedaços, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos antes 

ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.93.10 
Sapateiras (Cancer pagurus), com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo 

cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.93.90 
Caranguejos com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor (exceto sapateiras "Cancer pagurus") 

0306.94.00 
Lagostim (Nephrops norvegicus), com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo 

cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.95.11 
Camarões da espécie (Crangon crangon), com ou sem casca, mesmo cozidos antes ou durante a 

defumação, em água ou vapor 

0306.95.19 
Camarões da espécie (Crangon crangon), com ou sem casca, fumados, secos, salgados ou em salmoura 

(exceto cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor) 

0306.95.20 
Camarões do género (Pandalus spp.), com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, 

mesmo cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.95.30 
Camarões da família Pandalidae, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo 

cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor (exceto do género Pandalus spp.) 

0306.95.40 
Camarões do género Crangon, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo 

cozidos antes ou durante a defumação, em água ou vapor (exceto da espécie Crangon crangon) 

0306.95.90 

Camarões, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos antes ou durante 

a defumação, em água ou vapor (exceto camarões da família "Pandalidae" e camarões do género 

"Crangon") 
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0306.99.10 
Lagostins de água doce, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos 

antes ou durante a defumação, em água ou vapor 

0306.99.90 

Crustáceos, com ou sem casca, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, em água ou vapor, assim como, as farinhas, pó e pellets de crustáceos, próprios 

para a alimentação humana (exceto lagostas, lavagantes, caranguejos, camarões, lagostins de água doce 

e lagostins "Nephrops norvegicus") 

0307.19.00 Ostras, com ou sem concha, fumadas, secas, salgadas ou em salmoura 

0307.29.00 
Vieiras, incluindo a americana e outros moluscos dos géneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, com ou 

sem concha, fumadas, secas, salgadas ou em salmoura 

0307.39.20 Mexilhões (Mytilus spp.), com ou sem concha, fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0307.39.80 Mexilhões (Perna spp.), com ou sem concha, fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0307.49.20 
Chocos e chopos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.), com ou sem concha, fumados, 

secos, salgados ou em salmoura 

0307.49.40 Potas e lulas (Loligo spp.), fumadas, secas, salgadas ou em salmoura 

0307.49.50 
Potas e lulas (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp."), fumadas, secas, salgadas ou em 

salmoura (exceto "Ommastrephes sagittatus") 

0307.49.60 
Potas, potra ou cartucho (Todarodes sagittatus "Ommastrephes sagittatus"), fumadas, secas, salgadas ou 

em salmoura 

0307.49.80 

Chocos e chopos, potas e lulas, com ou sem concha, fumados, secos, salgados ou em salmoura (exceto 

"Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.", Loligo spp., "Ommastrephes spp., Nototodarus spp., 

Sepioteuthis spp." e Todarodes sagittatus") 

0307.59.00 Polvos (Octopus spp.), fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0307.79.00 

Amêijoas, berbigões e arcas (famílias Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, 

Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae), com ou sem 

concha, fumadas, secas, salgadas ou em salmoura 

0307.87.00 Orelhas-do-mar (Haliotis spp.), com ou sem concha, fumadas, secas, salgadas ou em salmoura 

0307.88.00 Estrombos (Strombus spp.), com ou sem concha, fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0307.99.00 

Moluscos, próprios para a alimentação humana, com ou sem concha, fumados, secos, salgados ou em 

salmoura (exceto ostras, vieiras e outros mariscos dos géneros Pecten, Chlamys ou Placopecten, 

mexilhões "Mytilus spp., Perna spp.", chocos "Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola spp.", potas e 

lulas "Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatus", polvos 

"Octopus spp.", caracóis, exceto do mar, ameijoas, berbigões, arcas, estrombos e orelhas-do-mar); 

farinhas, pó e pelletes, de moluscos, secos, salgados ou em salmoura, fumados, mesmo cozidos antes ou 

durante a defumação, próprios para a alimentação humana 

0308.19.00 Pepinos-do-mar (Stichopus japonicus, Holothurioidea), fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0308.29.00 
Ouriços-do-mar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus), 

fumados, secos, salgados ou em salmoura 

0308.30.80 
Medusas (águas-vivas) (Rhopilema spp.), vivas, frescas, refrigeradas, fumadas, secas, salgadas ou em 

salmoura 
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0308.90.90 

Invertebrados aquáticos, fumados, secos, salgados ou em salmoura (exceto exceto crustáceos e moluscos, 

pepinos-do-mar, ouriços-do-mar e medusas "águas-vivas"); farinhas, pós e pellets, fumadas, secas, 

salgadas ou em salmoura, de invertebrados aquáticos, exceto de crustáceos e de moluscos, próprios para 

a alimentação humana 

1605.10.00 Caranguejos, preparados ou em conservas 

1605.21.10 
Camarões, preparados ou em conservas, em embalagens de conteúdo líquido = < 2 kg, não acondicionados 

em recipientes hermeticamente fechados 

1605.21.90 
Camarões, preparados ou em conservas, em embalagens de conteúdo líquido > 2 kg, não acondicionados 

em recipientes hermeticamente fechados 

1605.29.00 Camarões, preparados ou em conservas, em recipientes hermeticamente fechados 

1605.30.10 
Carne de lavagante, cozida, destinada à produção de manteiga de lavagante ou pastas, "patés", sopas ou 

molhos de lavagante 

1605.30.90 
Carne de lavagantes, preparada ou em conserva (exceto carne de lavagante, cozida, destinada à produção 

de manteiga de lavagante ou pastas, "patés", sopas ou molhos de lavagantes) 

1605.40.00 Crustáceos, preparados ou em conservas (exceto caranguejos, camarões e lavagantes) 

1605.51.00 Ostras, preparadas ou em conservas 

1605.52.00 Vieiras e outros mariscos, preparados ou em conservas (exceto moluscos) 

1605.53.10 Mexilhões, preparados ou em conservas, em recipientes hermeticamente fechados 

1605.53.90 Mexilhões, preparados ou em conservas (exceto em recipientes hermeticamente fechados) 

1605.54.00 Chocos, potas e lulas, preparados ou em conserva 

1605.55.00 Polvos, preparados ou em conserva 

1605.56.00 Ameijoas, berbigões e arcas, preparados ou em conserva 

1605.57.00 Orelhas-do-mar, preparadas ou em conserva 

1605.58.00 Caracóis (exceto caracóis do mar), preparados ou em conserva 

1605.59.00 
Pepinos do mar, ouriços-do-mar, medusas (águas-vivas), alforrecas e outros invertebrados aquáticos, 

preparados ou em conservas (exceto moluscos) 

1605.61.00 Pepinos-do-mar, preparados ou em conservas 

1605.62.00 Ouriços-do-mar, preparados ou em conservas 

1605.63.00 Medusas (águas-vivas), preparadas ou em conservas 

1605.69.00 
Alforrecas e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas (exceto pepinos-do-mar, 

ouriços-do-mar, medusas (águas-vivas) e moluscos) 

10.20.4 

0305.72.00 Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes, salgadas, secas, fumadas ou em salmoura 

0305.79.00 
Subprodutos comestíveis de peixes, salgados, secos, fumados ou em salmoura (exceto barbatanas de 

tubarão, cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes) 

0511.91.10 Desperdícios de peixes 
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0511.91.90 

Produtos de peixes, de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos (exceto desperdícios 

de peixes); peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, mortos, impróprios para 

alimentação humana 

10.20.2 1022 
Peixe, seco, salgado ou em salmoura; peixe fumado; farinhas de peixe comestíveis 

(10.20.21+10.20.22+10.20.23+10.20.24) 

0305.31.00 

Filetes de tilápias (Oreochromis spp.), de peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus 

spp.), de carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus 

hoeveni, Megalobrama spp.), de enguias (Anguilla spp.), de perca-do-Nilo (Lates niloticus) e de peixes 

cabeça-de-serpente (Channa spp.), secos, salgados ou em salmoura, mas não fumados 

0305.32.11 Filetes de bacalhau da espécie Gadus macrocephalus, secos, salgados ou em salmoura, mas não fumados 

0305.32.19 
Filetes de bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac) e de bacalhau-polar (Boreogadus saída), secos, salgados 

ou em salmoura, mas não fumados 

0305.32.90 

Filetes de peixes das espécies Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, secos, salgados ou em salmoura, mas não fumados (exceto de 

bacalhaus "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus" e de bacalhau-polar "Boreogadus saída") 

0305.39.10 

Filetes de salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho), salgados ou em 

salmoura, mas não fumados 

0305.39.50 
Filetes de alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides), salgados ou em salmoura, mas não 

fumados 

0305.39.90 

Filetes de peixes, salgados ou em salmoura, mas não fumados (exceto de tilápias, peixes-gato, carpas, 

enguias, perca-do-Nilo, peixes cabeça-de-serpente e de peixes das espécies Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae , salmões 

"Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho e alabote-da-Gronelândia) 

0305.10.00 Farinhas, pó e "pellets" de peixe, próprios para a alimentação humana 

0305.20.00 Fígados, ovas e gónadas masculinas, de peixes, secos, fumados, salgados ou em salmoura 

0305.51.10 

Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-Gronelândia (gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico 

(gadus macrocephalus), secos, não salgados ou não fumados (exceto em filetes, assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.51.90 

Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-Gronelândia (gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico 

(gadus macrocephalus), secos e salgados, não fumados (exceto em filetes, assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.52.00 

Tilápias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 

(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente 

(Channa spp.), secos, mesmo salgados, não fumados (exceto em filetes, assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.53.10 
Bacalhau-polar (Boreogadus saída), secos, mesmo salgados, não fumados (exceto em filetes, bem como 

subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.53.90 Peixes das famílias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae e Muraenolepididae, secos, mesmo salgados, não fumados (exceto em filetes, bem como 
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bacalhau "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, Boreogadus saída" e subprodutos comestíveis 

de peixes) 

0305.54.30 
Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii), secos, mesmo salgados, não fumados (exceto em filetes e 

subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.54.50 
Biqueirões (Engraulis spp.), secos, mesmo salgados, não fumados (exceto em filetes e subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.54.90 

Sardinha (Sardina pilchardus) e sardinelas (Sardinops spp., Sardinella spp.), espadilha (Sprattus sprattus), 

sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), cavalas-do-índico 

(Rastrelliger spp.), serras (Scomberomorus spp.), carapaus (Trachurus spp.) xaréus (Caranx spp.), cobia 

(Rachycentron canadum), pampos-prateado (Pampus spp.), agulhão-do-japão (Cololabis saira), charros 

(Decapterus spp.), capelim (Mallotus villosus), espadarte (Xiphias gladius), merma-oriental (Euthynnus 

affinis), bonitos (Sarda spp.), espadins, marlins, veleiro (Istiophoridae), secos, mesmo salgados, não 

fumados (exceto em filetes e subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.59.70 
Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus), secos, mesmo salgados ou não fumados (exceto em 

filetes, assim como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.59.85 

Peixes secos, mesmo salgados ou não fumados (exceto tilápias, peixes-gato, carpas, enguias, perca-do-

Nilo, peixes cabeça-de-serpente, bacalhaus, arenques, biqueirões, sardinha e sardinelas, espadilha, 

sardas e cavalas, cavalas-do-índico , serras, carapaus, xaréus, cobia, pampos-prateado, agulhão-do-japão, 

charros, capelim, espadarte, merma-oriental, bonitos, espadins, marlins, veleiro, arenques, biqueirões, 

alabote-da-Gronelândia, em filetes, assim como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.61.00 
Arenques (Clupea harengus e Clupea pallasii), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto 

em filetes, assim como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.62.00 

Bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua), bacalhau-da-Gronelândia (gadus ogac) e bacalhau-do-Pacífico 

(gadus macrocephalus), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto em filetes, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.63.00 
Biqueirões (Engraulis spp.), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto em filetes, assim 

como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.64.00 

Tilápias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 

(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), enguias (Anguilla spp.), perca-do-Nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente 

(Channa spp.), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto em filetes, assim como, 

subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.69.10 
Bacalhau-polar (Boreogadus saída), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto em filetes, 

assim como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.69.30 
Alabote-da-Gronelândia (Hippoglossus hippoglossus), salgados, não secos nem fumados ou em salmoura 

(exceto em filetes, assim como, subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.69.50 

Salmões (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, 

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho), 

salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto em filetes, assim como, subprodutos 

comestíveis de peixes) 
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0305.69.80 

Peixes salgados, não secos nem fumados ou em salmoura (exceto arenques, bacalhaus, biqueirões, 

tilápias, peixes-gato, carpas, enguias, percas-do-Nilo, peixes cabeças-de-serpente, bacalhau-polar 

"Boreogadus saída", alabote-da-Gronelândia e salmões "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 

Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho", assim como, em filetes e subprodutos comestíveis de 

peixes) 

0305.41.00 

Salmões-do-pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus Keta, Oncohynchus 

tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncohynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), salmão-do-atlântico 

(Salmo salar) e salmão-do-danúbio (Hucho hucho), fumados, mesmo em filetes (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.42.00 
Arenques (Clupea harengus e Clupea pallasii), fumados, mesmo em filetes (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.43.00 

Trutas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fumados, mesmo em filetes (exceto 

subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.44.10 Enguias (Anguilla spp.), fumadas, mesmo em filetes (exceto subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.44.90 

Tilápias (Oreochromis spp.), peixes-gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpas 

(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), perca-do-Nilo (Lates niloticus) e peixes cabeça-de-serpente (Channa spp.), fumados, 

mesmo em filetes (exceto subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.49.10 
Alabote-da-Gronelândia (Reinhardtius hippoglossoides), fumados, mesmo em filetes (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.49.20 
Alabote-do-atlântico (Hippoglossus hippoglossus), fumados, mesmo em filetes (exceto subprodutos 

comestíveis de peixes) 

0305.49.30 
Sardas e cavalas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), fumados, mesmo em 

filetes (exceto subprodutos comestíveis de peixes) 

0305.49.80 

Peixes fumados, mesmo em filetes (exceto salmões "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, 

Oncorhynchus rhodurus, Salmo salar e Hucho hucho", arenques, trutas, tilápias, peixes-gato, carpas, 

perca-do-Nilo, peixes cabeças-de-serpente, enguias, alabote-da-Gronelândia, alabote-do-Atlântico, sardas 

e cavalas) 

0305.71.00 Barbatanas de tubarão salgadas, secas, fumadas ou em salmoura 

1902.20.10 

Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas de carne ou de outras substâncias ou preparadas de 

outro modo, com um teor, em peso de peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos > 

20% 

2301.20.00 
Farinhas, pó e "pellets", de peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios 

para a alimentação humana 

1023 
Conservas e outras preparações de peixe, excepto pratos de peixe preparados 

(10.20.25+10.20.26) 

1604.11.00 Preparações e conservas, de salmões, inteiros ou em pedaços (exceto picados) 

1604.12.10 
Filetes de arenques crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), mesmo pré-

cozidos em óleo, congelados 
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1604.12.91 

Preparações e conservas, de arenques, inteiros ou em pedaços, em recipientes hermeticamente fechados 

(exceto picados, assim como, em filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado 

"panados", mesmo pré-cozidos em óleo, congelados) 

1604.12.99 

Preparações e conservas, de arenques, inteiros ou em pedaços (exceto em recipientes hermeticamente 

fechados, assim como, picados, em filetes crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão-ralado 

"panados", mesmo pré-cozidos em óleo, congelados) 

1604.13.11 Preparações e conservas, de sardinhas, inteiras ou em pedaços, em azeite de oliveira (exceto picadas) 

1604.13.19 Preparações e conservas, de sardinhas, inteiras ou em pedaços (exceto em azeite de oliveira e picadas) 

1604.13.90 Preparações e conservas, de sardinelas e espadilhas, inteiras ou em pedaços (exceto picadas) 

1604.14.21 Preparações e conservas, de gaiado, inteiro ou em pedaço, em óleos vegetais (exceto picados) 

1604.14.26 Preparações e conservas, de filetes denominados "loins", de gaiado (exceto em óleos vegetais e picados) 

1604.14.28 
Preparações e conservas, de gaiado, inteiro ou em pedaço (exceto picados, em filetes denominados "loins" 

e em óleos vegetais) 

1604.14.31 
Preparações e conservas, de atum "Thunnus albacares", inteiros ou em pedaços, em óleos vegetais (exceto 

picados) 

1604.14.36 
Preparações e conservas, de filetes denominados "loins", de atum "Thunnus albacares" (exceto em óleos 

vegetais e picados) 

1604.14.38 
Preparações e conservas, de atum "Thunnus albacares", inteiros ou em pedaços (exceto picados, em 

filetes denominados "loins" e em óleos vegetais) 

1604.14.41 
Preparações e conservas, de atuns, inteiros ou em pedaços, em óleos vegetais (exceto picados, bem como 

gaiado e "Thunnus albacares") 

1604.14.46 
Preparações e conservas, de filetes denominados "loins", de atuns (exceto em óleos vegetais, picados, 

bem como gaiado e "Thunnus albacares") 

1604.14.48 
Preparações e conservas, de atuns, inteiros ou em pedaços (exceto picados, em filetes denominados 

"loins" e em óleos vegetais, bem como gaiado e "Thunnus albacares") 

1604.14.90 Preparações e conservas, de bonitos "Sarda spp", inteiros ou em pedaços (exceto picados) 

1604.15.11 
Filetes de sardas e cavalas das espécies "Scomber scombrus e Scomber japonicus", preparadas ou 

conservadas 

1604.15.19 
Preparações e conservas, de sardas e cavalas, das espécies "Scomber scombrus e Scomber japonicus", 

inteiras ou em pedaços (exceto picadas ou em filetes) 

1604.15.90 
Preparações e conservas, de sardas e cavalas, da espécie "Scomber australasicus", inteiras ou em pedaços 

(exceto picadas) 

1604.16.00 Preparações e conservas, de biqueirões, inteiras ou em pedaços (exceto picadas) 

1604.17.00 Preparações e conservas, de enguias, inteiras ou em pedaços (exceto picadas) 

1604.18.00 Preparações e conservas, de barbatanas de tubarão, inteiras ou em pedaços (exceto picadas) 

1604.19.10 Preparações e conservas, de salmonídeos, inteiros ou em pedaços (exceto picados e de salmões) 
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1604.19.31 
Preparações e conservas, de filetes denominados "loins", de peixes do género "Euthynnus" (exceto de 

gaiado) 

1604.19.39 
Preparações e conservas, de peixes do género "Euthynnus", inteiros ou em pedaços, preparados ou 

conservados (exceto picados, filetes denominados "loins" e de gaiado) 

1604.19.50 
Preparações e conservas, de peixes da espécie "Orcynopsis unicolor", inteiros ou e pedaços (exceto 

picados) 

1604.19.91 

Filetes de peixes, crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado (panados), mesmo pré-cozidos 

em óleo, congelados (exceto de salmonídeos, arenques, sardinhas, sardinelas, espadilhas, atuns, gaiado, 

bonitos, sardas, cavalas, anchovas, peixes do género "Euthynnus" e da espécie "Orcynopsis unicolor") 

1604.19.92 

Preparações e conservas, de bacalhaus "Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus", inteiros ou 

em pedaços (exceto picados, assim como, filetes de bacalhau crus, simplesmente revestidos de pasta ou 

de pão ralado "panados", mesmo pré-cozidos em óleo, congelados) 

1604.19.93 

Preparações e conservas, de escamudo "Pollachius virens", inteiros ou em pedaços (exceto picados, assim 

como, filetes de escamudo negro crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado "panados", 

mesmo pré-cozidos em óleo, congelados) 

1604.19.94 

Preparações e conservas, de pescadas e abróteas "Merluccius spp., Urophycis spp." inteiros ou em pedaços 

(exceto picados, assim como, filetes de pescada crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado 

"panados", mesmo pré-cozidos em óleo, congelados) 

1604.19.95 

Preparações e conservas, de escamudo do Alasca "Theragra chalcogramma" e escamudo amarelo 

"Pollachius pollachius", inteiros ou em pedaços (exceto picado, assim como, filetes de escamudo do Alasca 

e escamudo amarelo, crus, simplesmente revestidos de pasta ou de pão ralado "panados", mesmo pré-

cozidos em óleo, congelados) 

1604.19.97 

Preparações e conservas, de peixes, inteiros ou em pedaços (exceto picados, filetes crus, simplesmente 

revestidos de pasta ou de pão ralado "panados", mesmo pré-cozidos em óleo, congelados e de salmões, 

arenques, sardinhas, sardinelas, espadilhas, atuns, gaiado, sardas, cavalas, biqueirões, barbatanas de 

tubarão, enguias, peixes do género "Euthynnus" e da espécie "Orcynopsis unicolor", salmonídeos, 

bacalhaus, escamudo "Pollachius virens", pescadas, escamudo do Alasca e escamudo amarelo) 

1604.20.05 Preparações de surimi 

1604.20.10 Preparações e conservas, de salmões (exceto inteiros ou em pedaços) 

1604.20.30 Preparações e conservas, de salmonídeos (exceto inteiros ou em pedaços e de salmões) 

1604.20.40 Preparações e conservas, de anchovas (exceto inteiros ou em pedaços) 

1604.20.50 
Preparações e conservas, de sardinhas, bonitos, cavalas, cavalinhas, sardas das espécies "Scomber 

scombrus e Scomber japonicus" e peixes da espécie "Orcynopsis unicolor" (exceto inteiros ou em pedaços) 

1604.20.70 
Preparações e conservas, de atuns, gaiado e outros peixes do género "Euthynnus" (exceto inteiros ou em 

pedaços) 

1604.20.90 

Preparações e conservas, de peixes (exceto inteiros ou em pedaços, preparações de surimi, salmonídeos, 

sardinelas, sardinhas, bonitos, cavalas, cavalinhas e sardas das espécies "Scomber scombrus e Scomber 

japonicus", peixes da espécie "Orcynopsis unicolor", atuns, gaiado, bonitos e outros peixes do género 

"Euthynnus") 

1604.31.00 Caviar, preparado ou conservado 

1604.32.00 Sucedâneos de caviar preparados a partir de ovas de peixes 
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10.41.1 104101 
Óleos, gorduras animais e vegetais brutos (excepto azeite) (10.41.1+10.41.21+10.41.22+ 

0.41.24+ 10.41.25+10.41.26+10.41.27+10.41.28+10.41.29+10.41.3+10.41.4+10.41.9) 

1504.10.10 
Óleos de fígados de peixes e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados, com um 

teor de vitamina "A" = < 2500 unidades internacionais, por grama 

1504.10.91 
Óleos de fígado de alabotes e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados (exceto 

óleos de fígados, com um teor em vitamina "A" = < 2500 unidades internacionais por grama) 

1504.10.99 

Óleos de fígados de peixes e suas frações, mesmo refinados, mas não químicamente modificados (exceto 

óleos de fígados, com um teor em vitamina "A" = < 2500 unidades internacionais, por grama, incluindo os 

alabotes) 

1504.20.10 
Frações sólidas de gorduras e óleos, de peixes, mesmo refinados, mas não químicamente modificados 

(exceto óleos de fígados) 

1504.20.90 
Gorduras, óleos e respetivas frações líquidas, de peixes, mesmo refinados, mas não químicamente 

modificados (exceto óleos de fígados) 

1504.30.10 
Frações sólidas de gorduras e óleos, de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não químicamente 

modificados 

1504.30.90 
Gorduras, óleos e respetivas frações líquidas, de mamíferos marinhos, mesmo refinados, mas não 

químicamente modificados 

10.84.3 
1084 Condimentos e temperos 2501.00.91 Sal próprio para a alimentação humana 

13.92.2 13 Produtos Texteis 1392 Artigos têxteis confeccionados, excepto vestuário 

6306.30.00 Velas para embarcações, para pranchas à vela ou para carros à vela, de matérias têxteis 

6307.20.00 Cintos e coletes salva-vidas, de qualquer matéria têxtil 

22.19.7 22 

Artigos de borracha 

e de matérias 

plásticas 

2219 Outros artigos de borracha 4016.94.00 
Defensas, mesmo insufláveis, para atracação de embarcações, de borracha vulcanizada não endurecida 

(exceto de borracha alveolar) 

25.99.2 25 

Produtos metálicos 

transformados, 

exceto máquinas e 

equipamento 

259 Outros produtos metálicos transformados 

8487.10.10 Hélices para embarcações e suas pás, de bronze 

8487.10.90 Hélices para embarcações e suas pás (exceto de bronze) 

7316.00.00 Âncoras, fateixas, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço 

26.51 26 

Produtos 

informáticos, 

eletrónicos e óticos 

26031 Equipamentos de medida, ensaio e navegação (26.51) 

9014.10.00 Bússolas, incluídos as agulhas de marear 

9014.80.00 
Instrumentos e aparelhos para navegação (exceto para navegação aérea ou espacial, bússolas e aparelhos 

de radionavegação) 

28.11 28 
Máquinas e 

equipamentos, n.e. 
2811 Motores e turbinas, excepto para aeronaves automóveis e motociclos 

8407.21.10 
Motores do tipo fora-de-borda, de ignição por faísca (motores de explosão), para propulsão de 

embarcações, de cilindrada = < 325 cm³ 

8407.21.91 
Motores do tipo fora-de-borda, de ignição por faísca (motores de explosão), para propulsão de 

embarcações, de cilindrada > 325 cm³ e potência = < 30 kW 
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8407.21.99 
Motores do tipo fora-de-borda, de ignição por faísca (motores de explosão), para propulsão de 

embarcações, de cilindrada > 325 cm³ e potência > 30 kW 

8407.29.00 
Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motor de explosão), para propulsão de 

embarcações (exceto motores do tipo fora-de- borda) 

8408.10.11 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", usados, destinados às 

embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 

8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.19 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", usados, para propulsão de 

embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00) 

8408.10.23 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência = < 50 

KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da 

subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.27 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência = < 50 

KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação marítima das 

posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 

8906.10.00) 

8408.10.31 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 50 KW 

mas = < 100 KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.00.10 

8408.10.39 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 50 KW, 

para propulsão de embarcações mas = < 100 KW (exceto destinados às embarcações para navegação 

marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da 

subposição 8906.10.00) 

8408.10.41 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 100 KW 

mas = < 200 KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.49 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 100 KW 

mas =< 200KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação 

marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da 

subposição 8906.10.00) 

8408.10.51 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 200 KW 

mas = < 300 KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.59 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 200 KW 

mas = < 300 KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação 

marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da 

subposição 8906.10.00) 

8408.10.61 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 300 KW 

mas = < 500 KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.69 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 300 KW 

mas = < 500 KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação 

marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da 

subposição 8906.10.00) 
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8408.10.71 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 500 KW 

mas = < 1000KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.79 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 500 KW 

mas = < 1000 KW, para propulsão de embarcações, de potência > 500 KW mas = < 1000 KW (exceto 

destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da 

subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00) 

8408.10.81 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 1000 

KW mas = < 5000 KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos 

rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.89 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 1000 

KW mas = < 5000 KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação 

marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da 

subposição 8906.10.00) 

8408.10.91 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 5000 

KW, destinados às embarcações para navegação marítima das posições 8901 a 8906, aos rebocadores da 

subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 8906.10.00 

8408.10.99 

Motores de pistão, de ignição por compressão "motores diesel ou semidiesel", novos, de potência > 5000 

KW, para propulsão de embarcações (exceto destinados às embarcações para navegação marítima das 

posições 8901 a 8906, aos rebocadores da subposição 8904.00.10 e aos navios de guerra da subposição 

8906.00.10) 

8406.10.00 Turbinas a vapor para propulsão de embarcações 

30.11 30 
Outro material de 

transporte 
3011 Embarcações e reparação naval, excepto de recreio e desporto 

8906.10.00 Navios de guerra 

8901.10.10 
Transatlânticos, barcos de excursão e embarcações semelhantes principalmente concebidas para o 

transporte de pessoas, assim como, ferry-boats, para navegação marítima 

8901.10.90 
Transatlânticos, barcos de excursão e embarcações semelhantes principalmente concebidas para o 

transporte de pessoas, assim como, ferry-boats (exceto para navegação marítima) 

8901.20.10 Navios-tanques para navegação marítima 

8901.20.90 Navios-tanques (exceto para navegação marítima) 

8901.30.10 Barcos frigoríficos para navegação marítima (exceto navios-tanques) 

8901.30.90 Barcos frigoríficos (exceto para navegação marítima, assim como, navios-tanques) 

8901.90.10 

Embarcações para o transporte de mercadorias ou para o transporte de pessoas e mercadorias, para 

navegação marítima (exceto barcos frigoríficos, barcos- tanques, ferry-boats e embarcações 

principalmente concebidas para o transporte de pessoas) 

8901.90.90 

Embarcações para o transporte de mercadorias ou para o transporte de pessoas e mercadorias (exceto 

embarcações para navegação marítima, barcos frigoríficos, barcos-tanques, ferry-boats e embarcações 

principalmente concebidas para o transporte de pessoas) 

8902.00.10 
Barcos de pesca, navios-fábrica e outras embarcações para o tratamento ou conservação de produtos da 

pesca, para navegação marítima 

8902.00.90 
Barcos de pesca, navios-fábrica e outras embarcações para o tratamento ou conservação de produtos da 

pesca (exceto navegação marítima, assim como, embarcações para pesca desportiva) 
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8904.00.10 Rebocadores para navegação marítima ou interior 

8904.00.91 Barcos concebidos para empurrar outras embarcações, para navegação marítima 

8904.00.99 Barcos concebidos para empurrar outras embarcações (exceto para navegação marítima) 

8905.10.10 Dragas para navegação marítima 

8905.10.90 Dragas (exceto para navegação marítima) 

8905.90.10 

Barcos-faróis, barcos-bombas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é 

acessória da função principal e docas flutuantes, para navegação marítima (exceto dragas, plataformas de 

perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis, assim como, embarcações de pesca e navios de 

guerra) 

8905.90.90 

Barcos-faróis, barcos-bombas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é 

acessória da função principal e docas flutuantes (exceto embarcações para navegação marítima, dragas, 

plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis, assim como, embarcações de 

pesca e navios de guerra) 

8906.90.10 
Embarcações, incluídos os barcos salva-vidas, para navegação marítima (exceto navios de guerra, barcos a 

remos e outras embarcações das posições 8901 a 8905, assim como, embarcações para desmantelar) 

8906.90.91 

Embarcações, incluídos os barcos salva-vidas, de peso unitário = < 100 kg, não especificadas nem 

compreendidas noutras posições (exceto barcos a remos e outras embarcações das posições 8901 a 8905, 

assim como, embarcações para desmantelar) 

8906.90.99 

Embarcações, incluídos os barcos salva-vidas, de peso > 100 kg (exceto embarcações para navegação 

marítima, navios de guerra, barcos a remos e outras embarcações das posições 8901 a 8905, assim como, 

embarcações para desmantelar) 

8905.20.00 Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis 

8907.10.00 Balsas insufláveis 

8907.90.00 

Balsas, reservatórios, caixões, boias de amarração, boias de sinalização e outras estruturas flutuantes 

(exceto balsas insufláveis, embarcações das posições 8901 a 8906, assim como, estruturas flutuantes para 

desmantelar) 

30.12 3012 Embarcações de recreio e de desporto 

8903.91.10 Barcos e iates, à vela, mesmo com motor auxiliar, para desporto ou recreio, para navegação marítima 

8903.91.90 
Barcos e iates, à vela, mesmo com motor auxiliar, para desporto ou recreio (exceto para navegação 

marítima) 

8903.10.10 Barcos insufláveis, para desporto ou recreio, de peso unitário = < 100 kg 

8903.10.90 Barcos insufláveis, para desporto ou recreio, de peso unitário > 100 kg 

8903.92.10 Barcos e iates, a motor, para desporto ou recreio, com motor interno, para navegação marítima 

8903.92.91 
Barcos e iates, a motor, para desporto ou recreio, com motor interno, de comprimento = < 7,5 m (exceto 

para navegação marítima) 

8903.92.99 
Barcos e iates, a motor, para desporto ou recreio, com motor interno, de comprimento > 7,5 m (exceto 

para navegação marítima) 

8903.99.10 
Embarcações para desporto ou recreio e barcos a remos, de peso unitário = < 100 kg (exceto barcos a 

motor com motor interno, barcos à vela, mesmo com motor auxiliar e barcos insufláveis) 
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8903.99.91 

Embarcações para desporto ou recreio e barcos a remos, de peso unitário > 100 kg, de comprimento = < 

7,5 m (exceto barcos a motor com motor interno, barcos à vela, mesmo com motor auxiliar e barcos 

insufláveis) 

8903.99.99 

Embarcações para desporto ou recreio e barcos a remos, de peso unitário > 100 kg, de comprimento > 7,5 

m (exceto barcos e iates, a motor, com motor interno, barcos e iates, à vela, mesmo com motor auxiliar e 

barcos insufláveis) 

32.30 32 

Produtos diversos 

das indústrias 

transformadoras 

323 Artigos de desporto 

9507.10.00 Canas de pesca 

9507.20.10 Anzóis não montados 

9507.20.90 Anzóis, mesmo montados em sedelas 

9507.30.00 Carretos (molinetes) de pesca 

9507.90.00 

Artigos para a pesca à linha, não especificados nem compreendidos noutras posições; camaroeiros e redes 

semelhantes para qualquer finalidade; iscas, chamarizes e artigos semelhantes de caça (exceto 

chamarizes de todos os tipos, da posição 9208 ou os animais embalsamados da posição 9705) 

38.11 38 

Serviços de recolha, 

tratamento e 

deposição resíduos; 

serviços de 

avaliação de 

materiais 

38 
Serviços de recolha, tratamento e deposição de resíduos; serviços de valorização de 

materiais 
8908.00.00 Embarcações e outras estruturas flutuantes, para desmantelar 
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ANEXO III. QUADROS BASE  

EXPORTAÇÕES ANUAIS DA ECONOMIA DO MAR 

 

Exportações Ano Y (uma tabela por ano) 

Países/Mercados de destino 

das Exportações  

da Economia do Mar 

 

Economia Nacional 

(total, M€) 

 

Economia do 

Mar (total, M€) 

 

Produto 1 

(€) 

 

Produto 2 

(€) 

 

Produto n 

(€) 

1 

… 

N 

(Países/Mercados com relações 

externas com Portugal no 

domínio dos produtos da 

economia do mar) 

     

 

TOTAL 

 

     

 

Exportações Ano Y (uma tabela por ano) 

Exportações  

da Economia do Mar por produtos 

(NC8) 

 

País 1 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

País n 

(€) 

1 

… 

N 

(Produtos Exportados, NC8) 

     

 

Economia do Mar 

 (total, M€) 

     

 

Economia Nacional 

(total, M€) 
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ANÁLISE HORIZONTAL – PRINCIPAIS PAÍSES/MERCADOS DE DESTINO, CONSIDERANDO O TOTAL DAS 

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DA ECONOMIA DO MAR 

Exportações Ano Y (uma tabela por ano) 

País/Mercado de destino das 

Exportações  

da Economia do Mar 

 

 

Economia Nacional 

(total, M€) 

 

Economia do 

Mar (total, M€) 

 

Produto 1 

(€) 

 

Produto 2 

(€) 

 

Produto n 

(€) 

País I 

 (País/Mercado com relações 

externas com Portugal no 

domínio dos produtos da 

economia do mar) 

     

TOTAL      

 

ANÁLISE VERTICAL –PRODUTOS EXPORTADOS, CONSIDERANDO O TOTAL DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS 

DA ECONOMIA DO MAR 

Exportações Ano Y(uma tabela por ano) 

 

Exportações  

da Economia do Mar por produtos 

(NC8) 

 

 

País 1 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

País n 

(€) 

1 

… 

N 

(Principais produtos exportados, NC8) 

     

 

Economia do Mar 

 (total, M€) 

     

 

Economia Nacional 

(total, M€) 

     

IMPORTAÇÕES ANUAIS DA ECONOMIA DO MAR 
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Importações Ano Y (uma tabela por ano) 

Países/Mercados de origem das 

Importações  

da Economia do Mar 

 

Economia Nacional 

(total, M€) 

 

Economia do 

Mar (total, M€) 

 

Produto 1 

(€) 

 

Produto 2 

(€) 

 

Produto n 

(€) 

1 

… 

N 

(Países/Mercados com relações 

externas com Portugal no 

domínio dos produtos da 

economia do mar) 

     

 

TOTAL 

 

     

 

ANÁLISE HORIZONTAL – PRINCIPAIS PAÍSES/MERCADOs DE ORIGEM, CONSIDERANDO O TOTAL DAS 

IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS DA ECONOMIA DO MAR 

 

Importações Ano Y (uma tabela por ano) 

País/Mercado de origem das 

Importações  

da Economia do Mar 

 

 

Economia Nacional 

(total, M€) 

 

Economia do 

Mar (total, M€) 

 

Produto 1 

(€) 

 

Produto 2 

(€) 

 

Produto n 

(€) 

País I 

 (País/Mercado com relações 

externas com Portugal no 

domínio dos produtos da 

economia do mar) 

     

TOTAL      

 

ANÁLISE VERTICAL –PRODUTOS IMPORTADOS, CONSIDERANDO O TOTAL DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS 

DA ECONOMIA DO MAR 
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Importações Ano Y(uma tabela por ano) 

 

Importações  

da Economia do Mar por produtos 

(NC8) 

 

 

País 1 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

… 

(€) 

 

País n 

(€) 

1 

… 

N 

(Principais produtos importados, NC8) 

     

 

Economia do Mar 

 (total, M€) 

     

 

Economia Nacional 

(total, M€) 
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