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100



SubfunçãoFunção

100.

ORDENAMENTO 
JURÍDICO E NORMATIVO

100.10. 

Elaboração de diplomas 
jurídico-normativos e 

normas técnicas

100.20. 

Interpretação da 
legislação e das normas

Macroestrutura Funcional
150 – Ordenamento Jurídico e Normativo



100.

100.10

Norma 

jurídica

Atos 

jurídicos

Atos 

regulamentares

Gerais

Locais

Institucionais
Norma 

técnica

100.20

100.10.001. Produção e comunicação 
de atos legislativos

100.10.002. Aprovação e comunicação 
de convenções internacionais

100.10.003. Produção e comunicação 
de decisões dos tribunais a que a lei 
confira força obrigatória legal

100.10.200. Produção e comunicação 
de atos regulamentares gerais

100.10.400. Produção e comunicação 
de atos regulamentares locais

100.10.600. Produção e comunicação 
de regras institucionais

100.10.800. Produção e comunicação 
de normas técnicas

Subdivisão 
derivada da 
definição do 
conceito 
definido na 
MEF. 
Princípio da 
oposição 

Subdivisão com 
base na 
Constituição da 
República 
Portuguesa.
Principio partitivo 
(as duas partes 
completam-se)

Subdivisão com base no 
âmbito de aplicação.
Princípio do género/espécie 
(todos os elementos 
possuem características 
idênticas, mas cada um 
possui uma característica que 
o torna específico

1.º e 2.º níveis 
do Plano de 
classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

100 – Ordenamento Jurídico e Normativo
100.10 – Elaboração de diplomas jurídico-normativos e normas técnicas

Mapa concetual



PC_versão_0.1

100.10.01. Elaboração de atos 
legislativos

100.10.02. Elaboração de atos 
regulamentares

100.10.03. Elaboração de regras 
de funcionamento interno

100.10.04. Elaboração de 
normas técnicas

PC_versão_0.2

100.10.001. Produção e 
comunicação de atos 
legislativos

100.10.002. Produção e 
comunicação de atos 
regulamentares gerais

100.10.003. Produção e 
comunicação de atos 
regulamentares locais

100.10.004. Produção e 
comunicação de regras 
institucionais

100.10.005. Produção e 
comunicação de normas 
técnicas

100 – Ordenamento Jurídico e Normativo
100.20 – Elaboração de diplomas jurídico-normativos e normas técnicas



100.

100.10

100.20

Análise/ 
Interpretação 

da norma

Orientação/ 
Instrução sobre 

a norma

Norma 
jurídica

Norma 
técnica

Padronização/ 
Uniformização 

da norma

100.20.001. Produção de 
pareceres jurídicos de 
interpretação de diplomas 

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

100.20.400. Produção de 
orientações e pareceres técnicos 
para a interpretação da norma

100.20.600. Produção e 
comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência

Subdivisão com base nas 
diferentes ações que podem 
derivar da interpretação da 
legislação e das normas.

Relação funcional.

Subdivisão derivada 
da definição do 
conceito definido 
na MEF. 
Princípio da 
oposição 

1.º e 2.º nível 
do Plano de 
classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

100 – Ordenamento Jurídico e Normativo
100.20 – Interpretação da legislação e das normas

Mapa concetual



PC_versão_0.1

100.20.01. Elaboração de 
pareceres de interpretação da 
norma 

PC_versão_0.2

100.20.001. Produção de pareceres 
jurídicos de interpretação de 
diplomas 

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

100.20.002. Produção de 
orientações e pareceres técnicos 
para a interpretação da norma

100.20.003. Produção e 
comunicação de decisões de 
uniformização de jurisprudência

100 – Ordenamento Jurídico e Normativo
100.20 – Interpretação da legislação e das normas



150



150
PLANEAMENTO 

E GESTÃO 
ESTRATÉGICA

150.20
Planeamento, avaliação e 

melhoria de serviços

150.10
Definição e avaliação de 

políticas

150.30
Produção de informação 

estratégicas e de segurança

Macroestrutura Funcional
150 – Planeamento e Gestão Estratégica

150.40
Execução de operações 

estatísticas



150

150.10

150.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Definição

Instrumentos de 
operacionalização

Compromissos

Municipais

Mapa concetual

150.10.001

150.10.100

3º nível do plano 
de classificação

Repartição funcional

Relação partitiva

MEF

150.30

150.40

Avaliação

Discussão

Regras e 
orientações

150.10.200

150.10.300

150.10.400

150.10.500

150.10.700

150.10.600

150.10.701

Regionais

Nacionais

150.10.501

Políticas
Globais

Setoriais 

Relação de oposição

150.10.702

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.10 – Definição e avaliação de políticas

Subdivisão funcional

Referencial legal: art. 7.º da Lei n.º 48/1998, de  11 
de agosto – âmbito de aplicação

Relação 
género/
espécieRelação partitiva

Plano de classificação



150.10.04 Elaboração de instrumentos de gestão 
territorial

150.10.001 Definição de políticas globais

150.10.200 Elaboração de instrumentos de gestão 
territorial e da promoção do desenvolvimento de âmbito 
nacional

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

150.10.100 Definição de políticas setoriais

150.10.05 Elaboração de instrumentos de gestão setorial

150.10.300 Elaboração de instrumentos de gestão 
territorial e da promoção do desenvolvimento de âmbito 
regional

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.10 – Definição e avaliação de políticas

150.10.400 Elaboração de instrumentos de gestão 
territorial e da promoção do desenvolvimento de âmbito 
municipal

150.10.500 Elaboração de instrumentos de cooperação 
interinstitucional de âmbito nacional

150.10.501 Negociação e celebração de acordos de 
concertação social



150.10.06 Avaliação de instrumentos de gestão territorial

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

150.10.03 Reunião de órgãos consultivos
150.10.702 Reunião de órgãos e estruturas de 
aconselhamento

150.10.01 Reunião de órgãos executivos

150.10.02 Reunião de órgãos deliberativos 150.10.700 Reunião de órgãos deliberativos

150.10.701 Reunião de órgãos executivos

150.10.600 Avaliação de políticas e instrumentos  
operacionalização

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.10 – Definição e avaliação de políticas

150.10.07 Avaliação de instrumentos de gestão setorial



150

150.10

150.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Planeamento

Regras e 
orientações

Mapa concetual

150.20.001 Elaboração de regras  e 
orientações internas

150.20.100 Definição de metas e 
objetivos organizacionais

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF

150.30

150.40

150.20.101 Planeamento de sistemas

150.20.102 Planeamento de atividades

150.20.200 Elaboração de orçamento

150.20.202 Planeamento de necessidades 
de recursos materiais

150.20.201 Planeamento de necessidade 
de recursos humanos

Melhoria

Avaliação

Objetivos, 
sistemas e 
atividades

Recursos

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.20 – Planeamento, avaliação e melhoria de serviços

Subdivisão funcional
Relação  funcional

Relação partitiva 



150

150.10

150.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Planeamento

Mapa concetual

150.20.300 Avaliação do desempenho 
organizacional

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF

150.30

150.40

150.20.301 Avaliação de sistemas

150.20.302 Avaliação de atividades

150.20.401 Acompanhamento da execução 
orçamental

150.20.402 Prestação de contas

150.20.500 Análise e melhoria de processos

150.20.403 Caracterização de recursos 
humanos

150.20.501 Análise e melhoria de serviços

150.20.400 Caracterização de entidades

Melhoria

Avaliação

Objetivos, 
sistemas e 
atividades

Recursos

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.20 – Planeamento, avaliação e melhoria de serviços

Subdivisão funcional Relação  funcional

Relação partitiva 



150.20.03 Planeamento de prevenção de riscos de 
corrupção

150.20.001 Elaboração de regras  e orientações internas

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

150.20.101 Planeamento de sistemas 

150.20.100 Definição de metas e objetivos 
organizacionais

150.20.102 Planeamento de atividades

150.20.200 Elaboração de orçamento

150.20.01 Planeamento de atividades

150.20.09 Definição orçamental

150.20.201 Planeamento de necessidade de recursos 
humanos150.20.06 Planeamento de recursos humanos

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.20 – Planeamento, avaliação e melhoria de serviços

150.20.05 Definição e avaliação de objetivos 
organizacionais (repetido)

150.20.202 Planeamento de necessidades de recursos 
materiais



150.20.02 Avaliação de atividades

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

150.20.301 Avaliação de sistemas

150.20.04 Avaliação da prevenção de riscos de corrupção
150.20.302 Avaliação de atividades

150.20.401 Acompanhamento da execução orçamental

150.20.402 Prestação de contas
150.20.07 Elaboração de instrumentos de prestação de 
contas

150.20.300 Avaliação do desempenho organizacional150.20.05 Definição e avaliação de objetivos 
organizacionais (repetido)

150.20.403 Caracterização de recursos humanos

150.20.400 Caracterização de entidades

150.20.08 Elaboração de balanço social

150.20.500 Análise e melhoria de processos

150.20.501 Análise e melhoria de serviços

150.20.10 Análise e melhoria de processos

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.20 – Planeamento, avaliação e melhoria de serviços



150

150.10

150.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação Mapa conceptual

150.40.001 Realização de operações 
estatísticas oficiais

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação de oposição
(contrariedade)

MEF

150.30

150.40

Disponibilização 
orientada à 

resolução de 
problemas

Disponibilização  
de informação à 

sociedade

150.40.500 Recolha e tratamento de 
dados estatísticas para apoio à 
decisão

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.40 – Execução de operações estatísticas

Subdivisão funcional



150.30.01 Produção de informação estatística

150.40.001 Realização de operações estatísticas oficiais

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

150.40.500 Recolha e tratamento de dados estatísticas 
para apoio à decisão

150.30.02 Elaboração de estudos 800.10.xxx Elaboração de estudos

150 – Planeamento e Gestão Estratégica
150.40 – Execução de operações estatísticas



200



200
EXECUÇÃO DA 

POLÍTICA EXTERNA

200.10
Definição de políticas-

conjuntas e de instrumentos de 
regulação

200.20
Coordenação e 

acompanhamento político e 
diplomático

200.30
Projetos de execução da 

política externa

Macroestrutura Funcional
200 – Execução da Política Externa



200

200.10

1.º e 2.º níveis 
do plano de 
classificação

Definição de 
políticas-conjuntas

Mapa concetual

200.10.001 Negociação e definição de 
posições nacionais

200.10.002 Representação e participação em 
organizações internacionais

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF

200.20

Definição de 
instrumentos de 

regulação

200.10.500 Celebração de acordos e outros 
atos internacionais

Relação 
partitiva

200.30

Função 200 – Execução da Política Externa
Subfunção 200.10 – Definição de políticas-conjuntas e de instrumentos de regulação

PN ACE PN AL



200.10.01 Participação em organizações 
internacionais

200.10.02 Celebração de acordos e protocolos

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

200.10.500 Celebração de acordos e outros atos 
internacionais

200.10.002 Representação e participação em 
organizações internacionais

Função 200 – Execução da Política Externa
Subfunção 200.10 – Definição de políticas-conjuntas e de instrumentos de regulação



200

200.10

1.º e 2.º níveis 
do plano de 
classificação

Acompanhamento 
da política 

internacional

Mapa concetual

200.20.001 Acompanhamento da 
situação política internacional

200.20.002 Organização de missões 
internacionais

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF

200.20

Coordenação da 
atividade político-

diplomática

200.20.500 Organização de visitas de 
Estado ou equiparadas

200.20.501 Concessão de imunidades 
e privilégios

Relação 
funcional

200.30

Função 200 – Execução da Política Externa
Subfunção 200.20 – Coordenação e acompanhamento político e diplomático

PN ACE PN AL



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

200.30.02 Homenagem e cerimónia protocolar
200.20.500 Organização de visitas de Estado ou 
equiparadas

Função 200 – Execução da Política Externa
Subfunção 200.20 – Coordenação e acompanhamento político e diplomático



200

200.10

1.º e 2.º níveis 
do plano de 
classificação

Ajuda ao 
Desenvolvimento

Mapa concetual

200.30.003 Conceção de programas de 
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento

200.30.001 Aprovação de projetos da sociedade 
civil

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF

200.20

Promoção de 
Portugal no 

estrangeiro e de 
países estrangeiros 

em Portugal

200.30.501 Organização e apoio a ações de 
promoção do país

200.30.500 Apoio à internacionalização

Relação 
funcional

200.30

200.30.004 Execução de projetos de cooperação 
para o desenvolvimento

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

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

Função 200 – Execução da Política Externa 
Subfunção 200.30 – Projetos de execução da política externa

PN ACE PN AL



200.30.01 Execução de ações e projetos de apoio 
ao desenvolvimento

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

200.10.004 Execução de projetos de cooperação 
para o desenvolvimento

200.30.003 Conceção de programas de cooperação 
e ajuda pública ao desenvolvimento

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

200.30.500 Apoio à internacionalização

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

200.30.501 Organização e apoio a ações de 
promoção do país

Função 200 – Execução da Política Externa 
Subfunção 200.30 – Projetos de execução da política externa



250



250
ADMINISTRAÇÃO 
DE RELAÇÕES DE 

TRABALHO

250.10
Estabelecimento e cessação de 

relações de trabalho

250.20
Gestão de relações individuais 

de trabalho

250.30
Gestão e acompanhamento de 
relações coletivas de trabalho

Macroestrutura Funcional
250 – Administração de Relações de Trabalho



250

250.10

250.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual 3º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

Relação  funcional

Subdivisão 
funcional

MEF

250.30

Estabelecimento 
da relação 
jurídica de 
trabalho

Meios 
conducentes à 

seleção de 
trabalhadores

Formalização da 
relação jurídica 

de 
trabalhadores

Concurso

Seleção 
direta

Nomeação

250.10.001

250.10.100

250.10.101

250.10.103

250.10.102

250.10.200

250.10.301

250.10.300

250.10.401

250.10.400

250.10.500

250.10.600

250.10.700

250.10.800

Iniciativa 
espontânea

Eleição

Designação

Contratação

Eleição

250 – Administração de Relações de Trabalho
250.10 – Estabelecimento e cessação de relações de trabalho

Cessação da 

relação jurídica
de trabalho

Relação funcional
Relação  

género/espécie



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.10 – Estabelecimento e cessação de relações de trabalho

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

250.10.02 Procedimento de candidatura espontânea

250.10.13 Procedimento concursal para provimento de 
cargos de direção intermédia

250.10.12 Procedimento concursal para contratação ou 
criação de reserva de recrutamento

250.10.001 Candidatura espontânea a trabalho

250.10.101 Procedimento concursal para preenchimento 
de posto de trabalho

250.10.100 Procedimento concursal para preenchimento 
de cargos de direção

250.10.102 Procedimento de recrutamento para serviços 
carenciados de recursos humanos

250.10.103 Seleção de candidatos para frequência de 
estágios profissionais

250.10.200 Eleição para cargos públicos em órgãos 
sociais ou estruturas internas



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.10 – Estabelecimento e cessação de relações de trabalho

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

250.10.300 Seleção de cidadãos para a administração da 
justiça

250.10.301 Seleção de cidadãos para trabalho voluntário

250.10.400 Nomeação para cargos de direção, 
coordenação ou controlo

250.10.401 Nomeação para posto de trabalho

250.10.500 Designação para cargos ou funções de
confiança ou de interesse público

250.10.600 Contratação de trabalhador em funções 
públicas

250.10.06 Processamento de comissão de serviço

250.10.14 Contratação de trabalhadores

250.10.700 Provimento por eleição em cargos ou funções

250.10.800 Cessação da relação jurídica de trabalho
250.10.03 Processamento de pedido/proposta de 
cessação da relação jurídica de emprego



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.20 – Gestão de relações individuais de trabalho

Plano de classificação 250.20.200

250.20.400

250.20.603

MEF

250

250.10

250.20

250.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual

Organização 
dos tempos 
de trabalho

Identificação 
de 

trabalhador

Organização 
da carreira

Avaliação do 
desempenho

250.20.201

250.20.401

250.20.402

250.20.601

250.20.403

250.20.600

250.20.604

250.20.002

250.20.800

250.20.001

250.20.802

250.20.404

250.20.602

250.20.803

250.20.801

Definição  de 
horário de trabalho

Controlo de 
assiduidade

Relação funcional 3º nível do plano 
de classificação

Subdivisão 
funcional Relação funcional



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.20 – Gestão das relações individuais de trabalho

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

250.10.15 Processamento de dados cadastrais do 
trabalhador

250.20.001 Registo biográfico do trabalhador

250.20.002 Atribuição de meios de identificação do 
trabalhador

250.20.200 Processamento de pedido de horário de 
trabalho especial

250.20.201 Processamento de pedido de trabalho 
extraordinário

250.20.400 Controlo de assiduidade e pontualidade 

250.20.401 Processamento de licença de ausência ao 
serviço

250.10.07 Controlo de assiduidade e pontualidade

250.10.09 Processamento de licença de ausência ao 
serviço

250.20.402 Processamento de pedido de estatuto de 
bolseiro ou da situação de equiparação a bolseiro



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.20 – Gestão das relações individuais de trabalho

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

250.20.403 Processamento de férias250.10.08 Processamento de férias

250.20.404 Participação de acidente de trabalho ou de 
doença profissional

250.20.600 Autorização para o exercício de funções 
públicas em acumulação

250.20.601 Mudança do posicionamento remuneratório

250.20.603 Afetação transitória a posto de trabalho 
(mobilidade geral)

250.20.602 Processamento de pedido de reclassificação 
profissional

250.20.604 Colocação de trabalhador em situação de 
disponibilidade (mobilidade especial)

250.10.10 Processamento do pedido de acumulação de 
funções

250.10.01 Alteração do posicionamento remuneratório

250.10.04 Processamento de pedido/proposta de 
colocação de trabalhador em  mobilidade especial

250.10.05 Processamento  de pedido/proposta de 
colocação de trabalhador mobilidade geral



250 – Administração de Relações de Trabalho
250.20 – Gestão de relações individuais de trabalho

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

250.20.01 Avaliação de desempenho de dirigentes

250.20.800 Avaliação individual de desempenho

250.20.02 Avaliação de desempenho de trabalhadores

250.20.801 Harmonização e validação das avaliações de 
desempenho

250.20.03 Harmonização e validação das avaliações de 
desempenho

250.20.802 Apreciação das propostas de avaliação de 
desempenho

250.20.803 Atribuição de prémios de desempenho, 
louvores ou medalhas



250

250.10

250.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Critério: formas 
de defesa do 

direito e 
interesse do 
trabalhador

Reivindicação 
laboral

Mapa concetual

250.30.001 Negociação de 
convenções coletivas de trabalho

250.30.300  Ações coletivas de 
defesa e promoção de interesses 
sócio-profissionais

250.30.600 Prevenção e 
resolução de conflitos laborais 

3º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

MEF

250 – Administração de Relações de Trabalho
250.30 – Gestão e acompanhamento de relações coletivas de trabalho

Referencial legal:
Constituição da Republica 
Portuguesa (artº 56 CRP)

250.20

Negociação de 
direitos e deveres

Subdivisão 
funcional

Exercício do 
controlo da gestão

Relação funcional
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250 – Administração de Relações de Trabalho
250.30 – Gestão e acompanhamento de relações coletivas de trabalho

PC_versão_0.1

250.30.01 Acompanhamento da greves e outras 
manifestações

250.30.001 Negociação de convenções coletivas de 
trabalho

250.30.300 Ações coletivas de defesa e promoção de 
interesses sócio-profissionais

250.30.02 Acompanhamento da negociação coletiva das 
condições de trabalho

250.30.600 Prevenção e resolução de conflitos laborais 



300



300
ADMINISTRAÇÃO 

DE DIREITOS, 
BENS E SERVIÇOS

300.20
Concessão e parceria público-

privada

300.10
Aquisição, venda, abate e 

permuta

300.30
Identificação e caraterização de 

bens

Macroestrutura Funcional
300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços

300.50
Utilização, exploração e 

rendibilidade

300.40
Proteção, conservação e 

valorização



300

300.10

1.º e 2.º 
níveis do 
plano de 

classificação

Aquisição e 
extinção de bens, 

direitos e 
serviços

Mapa concetual

Transação e 
transmissão 
de bens,  
direitos e 
serviços

3.º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

MEF 300.20

Aquisição e 
extinção da 

responsabilidade 
de gestão sobre 

bens

300.10.002 Prestação de serviços públicos essenciais

Relação 
partitiva

300.50

300.40

300.30

300.10.003 Transação e transmissão de bens imóveis

300.10.005 Transação e transmissão de bens móveis não 
culturais e prestação de serviços

300.10.004 Transação e transmissão  de bens móveis 
culturais 

300.10.007 Transação e transmissão da propriedade 
intelectual

300.10.001 Contratação de empreitadas de obras públicas

300.10.006 Transação e transmissão de participações sociais

Extinção de  
direitos e 
destruição de 
bens

300.10.600 Depósito de bens

300.10.601 Requisição temporária de bens e serviços

300.10.302 Liquidação de sociedades comerciais e 
entidades sem fins lucrativos 

300.10.301 Destruição de bens móveis

300.10.300 Demolição de bens imóveis

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.10 – Aquisição, venda, abate e permuta

Relação partitiva



300.10.01 Aquisição, alienação e venda de bens 
culturais

300.10.04 Aquisição de serviços de empreitada de 
obras públicas
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300.10.006 Transação e transmissão de participações 
sociais

300.10.003 Transação e transmissão de bens imóveis

300.10.004 Transação e transmissão de bens móveis 
culturais

300.10.007 Transação e transmissão da propriedade 
intelectual

300.10.001 Contratação de empreitadas de obras 
públicas

300.10.02 Aquisição, alienação e venda de bens 
móveis de suporte e serviços

300.10.03 Aquisição/alienação de bens imóveis

300.10.05 Expropriação de imóvel

300.10.08 Levantamento do ónus da inalienabilidade 
de bem imóvel

300.10.005 Transação e transmissão de bens móveis 
não culturais e prestação de serviços

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.10 – Aquisição, venda, abate e permuta

300.10.002 Prestação de serviços públicos essenciais 
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300.10.601 Requisição temporária de bens e serviços

300.10.11 Registo de fornecedores/clientes

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.10 – Aquisição, venda, abate e permuta

300.10.09 Adoção de canídeos e gatídeos

900.20.801 Criação e atualização de contactos 
institucionais

300.10.06 Guarda provisória de bens

300.10.600 Depósito de bens

300.10.302 Extinção de sociedades comerciais e 
entidades sem fins lucrativos

300.10.07 Abate de bens móveis 300.10.301 Destruição de bens móveis

300.10.10 Demolição de bens imóveis 300.10.300 Demolição de bens imóveis



300

300.10

1.º e 2.º 
níveis do 
plano de 

classificação

Com repartição 
do risco

Mapa concetual
3.º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF 300.20

Sem repartição do 
risco

300.20.600 Concessão de jogos de 
fortuna e azar

Relação de 
oposição

300.50

300.40

300.30

300.20.001 Constituição e 
acompanhamento de parcerias público-
privadas

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

300.20.200 Concessão de obras públicas

No exercício de 
atividades 

controladas

Na prestação de 
serviços e na 

gestão de bens

Na realização de 
obras

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.20 – Concessão e parceria público-privada

PN ACE PN AL

Relação 
género/espécie



300.20.02 Concessão de uso privativo do domínio 
público
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300.20.001 Constituição e acompanhamento de 
parcerias público-privadas

300.20.01 Concessão de exploração de serviços e bens 
do domínio público

300.20.200 Concessão de obras públicas

300.20.400 Concessão de serviços e do uso da 
exploração de bens do domínio público

Subfunção 300.20 – Concessão
Subfunção 300.20 – Concessão e 

Parceria Público-Privada

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.20 – Concessão e parceria público-privada



300

300.10

1.º e 2.º 
níveis do 
plano de 

classificação Mapa concetual
3.º nível do plano de classificação

Plano de classificação

MEF 300.20

Identificação de 
informação

Relação 
funcional

300.50

300.40

300.30

300.30.001 Inventariação de bens, direitos e do 
património financeiro

300.30.003 Registo de documentos e informação

300.30.002 Registo de bens móveis não duradouros

300.30.501 Determinação da acessibilidade a 
documentos e informação

300.30.500 Elaboração de instrumentos de 
caracterização de bens

Caraterização de 
bens

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.30 – Identificação e caraterização de bens



300.30.03 Inventariação de bens consumíveis
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300.30.002 Registo de bens móveis não duradouros

300.30.003 Registo de documentos e informação

300.30.01 Inventariação e cadastro de bens imóveis

300.30.02 Inventariação e cadastro de bens culturais 
móveis

300.30.04 Inventariação e cadastro de bens móveis de 
suporte não consumíveis

300.30.05 Registo de documentos de arquivo

300.30.06 Avaliação de bens móveis

300.30.07 Avaliação de imóveis

300.30.001 Inventariação de bens, direitos e do 
património financeiro

300.30.501 Determinação da acessibilidade a 
documentos e informação

300.30.500 Elaboração de instrumentos de 
caraterização de bens

Subfunção 300.30 – Inventariação Subfunção 300.30 – Identificação  e 
caraterização de bens

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.30 – Identificação e caraterização de bens



300

300.10

1.º e 2.º 
níveis do 
plano de 

classificação

Proteção e 
valorização do 

património

Mapa concetual

3.º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

MEF 300.20

Produção e 
transformação de 

bens

300.40.507 Implementação de planos de contingência

Relação funcional

300.50

300.40

300.30

300.40.503 Proteção, conservação e restauro de bens culturais

300.40.500 Proteção e valorização de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos

300.40.002 Urbanização de iniciativa pública

300.40.505 Vigilância e controlo da segurança de instalações e 
equipamentos

300.40.506 Higienização e controlo ambiental de instalações e 
equipamentos

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.40 – Proteção, conservação e valorização

300.40.003 Edificação de iniciativa pública

300.40.004 Reprodução de espécies naturais

300.40.001 Loteamento de iniciativa pública

300.40.501 Proteção e conservação de informação

300.40.005 Transformação de matérias primas

300.40.508 Participação de danos patrimoniais

300.40.504 Manutenção de parâmetros ambientais

300.40.502 Proteção e conservação de recursos naturais,  
espécies e paisagens
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300.40.03 Manutenção de instalações e 
equipamentos municipais

300.40.04 Realização de ações de preservação, 
conservação e restauro em bens culturais

300.40.06 Implementação de planos de conservação 
preventiva

300.40.08 Loteamento de terrenos municipais

300.40.09 Edificação de iniciativa municipal

300.40.503 Proteção, conservação e restauro de bens 
culturais

300.40.502 Proteção e conservação de recursos 
naturais, espécies e paisagens

300.40.004 Transformação de matérias primas

300.40.501 Proteção e conservação de informação

300.40.500 Proteção e valorização de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e equipamentos

300.40.504 Manutenção de parâmetros ambientais

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.40 – Proteção, conservação e valorização

300.40.001 Loteamento de terrenos municipais

300.40.002 Urbanização de terrenos municipais

300.40.003 Edificação de iniciativa municipal

300.40.10 Urbanização de terrenos municipais

300.40.11 Monitorização de redes de água e 
saneamento

300.40.05 Ligação de redes e sistemas de informação

300.40.12 Monitorização de sistemas e tecnologias da 
informação

300.40.13 Drenagem e tratamento de águas residuais

300.40.005 Transformação de matérias primas
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300.40.506 Higienização e controlo ambiental de 
instalações e equipamentos

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.40 – Proteção, conservação e valorização

300.40.508 Participação de danos patrimoniais

300.40.507 Implementação de planos de contingência

300.40.02 Higienização e controlo ambiental de 
instalações e equipamentos municipais

300.40.07 Implementação de planos de contingência

300.40.01 Segurança e vigilância de instalações e 
equipamentos municipais

300.40.505 Vigilância e controlo da segurança de 
instalações e equipamentos



300

300.10

1.º e 2.º 
níveis do 
plano de 

classificação

Definição dos 
direitos de 
utilização

Mapa concetual

De bens móveis

3.º nível do plano 
de classificaçãoPlano de classificação

MEF 300.20

Apoio e 
monitorização da 
utilização de bens

300.50.401 Constituição do direito de superfície sobre 
bens imóveis

Relação 
funcional

300.50

300.40

300.30

300.50.001 Afetação de bens imóveis ao domínio público

300.50.200 Afetação interna de bens

300.50.400 Arrendamento e cedência de utilização de 
bens imóveis

300.50.201 Aluguer e cedência de utilização de bens 
móveis

Definição do 
regime de 
utilização  de bens

De bens imóveis

300.50.402 Reserva do uso privativo de imóvel do domínio 
público

Exploração de 
recursos e 

bens

300.50.800 Disponibilização de bens, informação e 
serviços

300.50.801 Controlo de acesso a bens, equipamentos e 
serviços

300.50.601 Exploração de recursos naturais

300.50.600 Exploração económica de espaços públicos, 
edifícios, infraestruturas e equipamentos

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.50 – Utilização, exploração e rendibilidade

Relação partitiva



300.50.01 Cedência de utilização de imóveis
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300.50.02 Cedência de utilização de bens móveis e 
direitos

300.50.03 Constituição de direito de superfície

300.50.001 Afetação de bens imóveis ao domínio 
público

300.50.200 Afetação interna de bens

300.50.201 Aluguer e cedência de utilização de bens 
móveis

300.50.400 Arrendamento e cedência de utilização de 
bens imóveis

300.50.401 Constituição do direito de superfície sobre 
bens imóveis

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.50 – Utilização, exploração e rendibilidade

300.50.402 Reserva do uso privativo de imóvel do 
domínio público
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300.50.601 Exploração de recursos naturais

300 – Administração de Direitos, Bens e Serviços
300.50 – Utilização, exploração e rendibilidade

300.50.04 Processamento de pedidos de consulta de 
documentos

300.50.06 Processamento de requisição e empréstimo 
de bens, equipamentos e serviços

300.50.05 Processamento de pedidos de reprodução 
de documentos

300.50.800 Disponibilização de bens, informação e 
serviços

300.50.801 Controlo de acessos de utilização de bens, 
equipamentos e serviços

300.50.600 Exploração económica de espaços 
públicos, edifícios, infraestruturas e equipamentos
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350



350
ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA

350.30
Gestão de tesouraria

350.10
Execução orçamental

350.40
Gestão da dívida e dos créditos 

públicos

Macroestrutura Funcional
350 – Administração Financeira



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Modificação 
orçamental

Registo 
contabilístico

Mapa concetual

350.10.001 Alteração orçamental

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

Apuramento da 
receita e da 

despesa

350.10.002 Antecipação de duodécimos

350.10.800 Lançamento da receita e da despesa

DL 26/2002
alteração DL 29-A/2011

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução orçamental

Vide diapositivo seguinte

Disponibilização 
de verbas

350.10.900 Libertação de crédito

350.10.901 Cativação e descativação de verbas

350.10.900 Congelamento e descongelamento



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Modificação 
orçamental

Registo 
contabilístico

Mapa concetual

3º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

Apuramento 
da receita e da 

despesa

Disponibilização
de verbas

350.10.100 IRS

Liquidação de 
outras receitas 

e despesas

Liquidação de 
impostos, 
Direitos e 

Imposições 
Aduaneiras

350.10.101 IRC
Impostos 
sobre o 

rendimento

Impostos 
sobre o 

património

Impostos 
sobre o 

consumo

Direitos e 
imposições 
aduaneiras

350.10.200 IMI

350.10.202 IMT

350.10.204 LCE

350.10.205 IUC

350.10.206 ISV

350.10.208 IS

350.10.207 ISTGB

350.10.203 nIMT

350.10.300 IVA

350.10.301 IABA

350.10.302 IT

350.10.303 ISPPE

350.10.400 DIA

350.10.201 nIMI

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução orçamental

Relação de 
oposição

Relação de 
género/espécie



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Modificação 
orçamental

Registo 
contabilístico

Mapa concetual
3º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

Apuramento 
da receita e 
da despesa

Disponibilização 
de verbas

350.10.100 Liquidação de IRS

Liquidação 
de outras 
receitas e 
despesas

Liquidação 
de 

impostos, 
Direitos e 

Imposições 
Aduaneiras

350.10.101 Liquidação de IRC

Impostos 
sobre o 

rendimento

Impostos 
sobre o 

património

Impostos 
sobre o 

consumo

Direitos e 
imposições 
aduaneiros

350.10.200 Liquidação de IMI

350.10.202 Liquidação de IMT

350.10.204 Liquidação de 
Contribuição Especial

350.10.205 Liquidação de IUC

350.10.206 Liquidação de ISV

350.10.208 Liquidação de I. Selo

350.10.207 Liquidação de I. Selo 
sobre Transm. Gratuitas  de Bens

350.10.203 Processamento de não 
sujeição de IM sobre Transmissões 
Onerosas de Imóveis (IMT)

350.10.300 Liquidação de IVA

350.10.301 Liquidação de IABA

350.10.302 Liquidação de IT

350.10.303 Liquidação de ISPPE

350.10.400 Liquidação de Direitos e 
Imposições Aduaneiros e demais T.

350.10.201 Processamento de não 
sujeição a IM sobre Imóveis (IMI)

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução orçamental



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Modificação 
orçamental

Registo 
contabilístico

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

Apuramento 
da receita e da 

despesa

Disponibilização
de verbas

350.10.500 Processamento de remunerações 
(abonos e descontos)

Liquidação 
de outras 
receitas e 
despesas

Liquidação 
de 

impostos, 
Direitos e 

Imposições 
Aduaneiras

350.10.501 Processamento de cauções

350.10.502 Processamento de despesas com 
acidentes e doenças de trabalho

350.10.503 Processamento de indemnizações

350.10.504 Reposição e reembolso de valores

350.10.505 Contribuição para o sistema de 
Segurança Social (Caixa Geral de Aposentações)

350.10.507 Processamento de despesas de 
saúde ao beneficiário

350.10.508 Processamento de despesas de 
saúde a prestadores convencionados e 
farmácias

350.10.509 Desvalorização excecional de bem 
para efeitos tributários

350.10.511 Concessão de período especial de 
tributação para efeitos tributários

350.10.510 Amortização de imobilizado por 
método especial para efeitos tributários

350.10.512 Dedução de prejuízos para efeitos 
tributários

350.10.506 Contribuição para o sistema de 
Proteção da Saúde

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução orçamental

PN ACE PN AL
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350.10.01 Processamento de remunerações

350.10.02 Processamento de indemnizações

350.10.03 Processamento de despesas de 
aquisição

350.10.04 Processamento de transferência de 
verbas de aquisição

350.20.02 Liquidação de receita sobre 
produtos e serviços

350.10.001 Alteração orçamental

350.10.002 Antecipação de duodécimos

350.10.900 Lançamento da receita e da 
despesa

350.10.500 Processamento de remunerações

350.10.501 Processamento de cauções

350.10.502 Processamento de despesas com 
acidentes e doenças de trabalho

350.10.503 Processamento de indemnizações

350.10.504 Reposição e reembolso de valores

350.10.505 Contribuição para o sistema de 
segurança social

350.10.506 Contribuição para o sistema de 
proteção da saúde

350.10.507 Processamento de despesas de 
saúde ao beneficiário

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução orçamental
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350.20.01 Liquidação de Impostos

350.10.100 Liquidação do Imposto Sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)

350.10.204 Liquidação da Contribuição 
Especial

350.10.100 Liquidação do Imposto Sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC)

350.10.200 Liquidação do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI)

350.10.201 Processamento de Não Sujeição a 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)

350.10.202 Liquidação do Imposto Municipal 
sobre Transmissões onerosas de imóveis (IMT)

350.10.203 Processamento de Não Sujeição a 
Imposto Municipal sobre Transmissões 
onerosas de imóveis (IMT)

350 – Administração Financeira
350.10 – Execução Orçamental

350.10.300 Liquidação do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA)

350.10.208 Liquidação do Imposto de Selo



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Fluxo de 
capitais

Mapa concetual
3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

350.30.001 Cobrança de receitas e pagamento 
de despesas [inclui transferência de verbas]

350.30.002 Movimentação de valores entre 
contas

350.30.003 Reconciliação bancária

350.30.004 Movimentação de verbas de fundo 
de maneio

350.30.500 Aplicação de excedentes de 
tesouraria

350 – Administração Financeira
350.30 – Gestão de tesouraria

Aplicação de 
excedentes
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350.30.02 Reconciliação bancária

350.30.03 Gestão de fluxos financeiros

350.30.01 Cobrança de receitas e pagamento 
de despesas

350.30.001 Cobrança de receitas e pagamento 
de despesas

350.30.002 Movimentação de valores entre 
contas

350.30.003 Reconciliação bancária

350.30.004 Movimentação de verbas de fundo 
de maneio

350.30.500 Aplicação de excedentes de 
tesouraria

350.40.02 Aplicação de excedentes de 
tesouraria

350 – Administração Financeira
350.30 – Gestão de tesouraria



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Emissão e 
amortização da 

dívida

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

350.40.001 Emissão e amortização da dívida 
pública em mercado primário

350.40.200 Recuperação de créditos resultantes 
de empréstimos diretos do Estado e outras 
operações ativas

350.40.201 Recuperação de créditos resultantes 
da fiança ou aval do Estado

Recuperação de 
créditos

Empréstimo

Regularização de 
responsabilidades

Financeiras

350.40.002 Emissão e amortização da dívida 
pública em retalho

350.40.003 Estabilização e regularização da 
dívida pública

350.40.202 Recuperação de créditos adquiridos

350.40.203 Recuperação de créditos resultantes 
da concessão de incentivos financeiros

350.40.204 Recuperação de créditos transferidos 
de organismos extintos

350 – Administração Financeira
350.40 – Gestão da dívida e dos créditos públicos

PN ACE PN AL



350

350.10

350.30

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Emissão e 
amortização da 

dívida

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

350.40

350.40.400 Concessão, gestão e execução de 
empréstimos

350.40.601 Assunção de responsabilidades

350.40.602 Acompanhamento de processos de 
liquidação

Recuperação de 
créditos

Empréstimo

Regularização de 
responsabilidades

Financeiras

350.40.401 Contração e amortização de 
empréstimos

350.40.600 Acompanhamento de mandatos de 
gestão de créditos

350.40.603 Acompanhamento de liquidação de 
empresas

350.40.604 Acompanhamento da arrecadação 
de dividendos

350 – Administração Financeira
350.40 – Gestão da dívida e dos créditos públicos

PN ACE PN AL



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

350.40.01 Contração e amortização de 
empréstimo

350.40.401 Contração e amortização de 
empréstimos

350.40.603 Acompanhamento e liquidação de 
empresas

350.40.604 Acompanhamento da arrecadação 
de dividendos

350.40.02 Aplicação de excedentes de 
tesouraria

350.30.500 Aplicação de excedentes de 
tesouraria

350.40.03 Subscrição e alienação de capital de 
entidade

300.10.XXX Subscrição e alienação de capital 
de entidade

350 – Administração Financeira
350.40 – Gestão da dívida e dos créditos públicos



400



400
Prestação de Serviços de 
Identificação e Registo

400.10 – Registo de dados de 
identificação e caraterização de 
entidades ou atos

400.30 – Formalização notarial de 
atos jurídicos

Macroestrutura Funcional
400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo



400

400.10

400.30

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Pessoas singulares/
coletivas e animais 

Atividades

Mapa concetual

400.10.001 Registo de autorizações de residência

400.10.002 Registo de munícipes

Plano de classificação

Relação 
partitiva

Subdivisão 
funcional

MEF

Bens materiais

Bens imateriais

400.10.003 Registo na Segurança Social

400.10.200 Registo comercial

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.10 – Registo de dados de identificação e caraterização de entidades ou atos 

400.10.004 Registo no Sistema de Apoio à Doença 
aos Servidores do Estado

3º nível do plano de classificação

400.10.005 Registo de nomes de domínio de .PT 

400.10.006 Registo de canídeos e gatídeos

PN ACE PN AL

Referencial legal: Parecer n.º 621996, 
28 maio 2008 PGR



400

400.10

400.30

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Pessoas singulares/
coletivas e animais 

Atividades

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

Bens materiais

Bens imateriais

400.10.600 Registo de toponímia

400.10.601 Registo de número de polícia

400.10.402 Registo das caraterísticas técnicas dos 
imóveis

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.10 – Registo de dados de identificação e caraterização de entidades ou atos 

400.10.400 Registo Predial

400.10.401 Inscrição/atualização de prédios 
urbanos na matriz

3º nível do plano de classificação

Relação 
partitiva

Referencial legal: Parecer n.º 621996, 
28 maio 2008 PGR

Subdivisão 
funcional

PN ACE PN AL



400.10.01 Registo de cidadãos da União 
Europeia

400.20.03 Processamento de informação 
para o registo de cidadãos da União Europeia

400.20.04 Processamento de informação 
para o registo de munícipes

400.10.02 Registo de munícipes

400.10.001 Registo de autorizações de 
residência

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

400.10.002 Registo de munícipes

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.10 – Registo de dados de identificação e caraterização de entidades ou atos 



400.10.04 Registo de canídeos e gatídeos

400.20.02 Processamento de informação 
para o registo  de canídeos e gatídeos

400.20.06 Processamento de informação 
para o registo na Segurança Social

400.10.003 Registo na Segurança Social

400.20.07 Processamento de informação 
para o registo no sistema de Apoio à Doença 
aos Servidores do Estado 

400.10.004 Registo no sistema de Apoio à 
Doença aos Servidores do Estado

400.10.006 Registo de canídeos e gatídeos

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.10 – Registo de dados de identificação e caraterização de entidades ou atos 

400.10.005 Registo de Nomes de Domínio de 
.PT 

400.10.200 Registo comercial



400.10.400 Registo Predial

400.10.401 Inscrição/atualização de prédios 
urbanos na matriz

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.10 – Registo de dados de identificação e caraterização de entidades ou atos 

400.10.402 Registo das caraterísticas 
técnicas dos imóveis

400.10.03 Registo de toponímia

400.20.01 Processamento de informação 
para a atribuição de toponímia

400.10.601 Registo de número de polícia

400.10.600 Registo de toponímia



400

400.10

400.30

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Elaboração de 
instrumentos 

públicos

Mapa concetual

400.30.001 Celebração de 
escrituras

Plano de classificação

Relação de 
oposição

Subdivisão 
funcional

MEF

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.30 – Formalização notarial de atos jurídicos

3º nível do plano de classificação

400.30.400 Autenticação de 
documentos particulares

400.30.401 Reconhecimento 
presencial de assinaturas/letras

400.30.600 Depósito de 
procurações irrevogáveis

400.30.800 Depósito de 
testamentos cerrados

Referencial: 
Código do Notariado 

e Código Civil PN ACE PN AL

Lavrados nas 
notas

Lavrados fora 
das notas

400.30.200 Elaboração de 
procurações

Nos termos da 
lei

A pedido das 
partes

Relação 
funcional

Atribuição de força probatória a 
documentos particulares dada 
pelo código civil

Arquivo de 
documentação



PC_versão_0.2

400.30.001 Celebração de escrituras

400 – Prestação de Serviços de Identificação e Registo
400.30 – Formalização notarial de atos jurídicos

PC_versão_0.1

450.30.03 Celebração de escrituras



450



450
RECONHECIMENTOS 

E PERMISSÕES

450.20
Classificação e declaração de 
interesse ou utilidade pública

450.10
Licenciamentos, certificações e 

outras autorizações

450.30
Emissão de comprovativos de 

factos ou atos

Macroestrutura Funcional
450 – Reconhecimentos e Permissões



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Autorização de 
atividades

Autorização de 
o impacto no 

sítio

a) Agricultura, produção animal , 
caça, floresta e pesca

b) Indústrias extrativas 

Mapa concetual

450.10.001

450.10.002

450.10.003

450.10.004

3º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

Referencial legal: DL n.º 381/2007, de  14 de 
novembro - Classificador das atividade económicas

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

c) Indústrias transformadoras 

e) Captação, tratamento e 
distribuição de água; saneamento,  
gestão de resíduos e despoluição

450.30

d) Eletricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio

f) Construção

g) Comércio por grosso  e a 
retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos

450.10.025

450.10.026

450.10.027

450.10.051

450.10.050

450.10.150

450.10.151

450.10.152

450.10.153

Subdivisão funcional

Relação  género/espécie

Relação partitiva

450.10.005

450.10.101

450.10.100



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

h) Transportes e armazenagem 

i) Alojamento, restauração e similares

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

j) Atividades de informação e 
comunicação

l) Atividades imobiliárias450.30

k) Atividades financeiras e de seguros

m) Atividades de consultoria, científica, 
técnicas e similares

n) Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio

o) Administração pública e defesa; 
segurança social obrigatória

Referencial legal: DL n.º 381/2007, de  14 de 
novembro - Classificador das atividade económicas

450.10.175

450.10.176

450.10.177

450.10.178

450.10.179

450.10.180

450.10.181

450.10.182

450.10.325

450.10.200

450.10.326

3º nível do plano 
de classificação

Subdivisão funcional

Autorização de 
atividades

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

Relação  género/espécie

Relação partitiva

450.10.183

450.10.201

450.10.327

450.10.300



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

p) Educação

q) Atividades de saúde humana e apoio 
social

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

r) Atividades artísticas, de espetáculos, 
desportivas e recreativas

t) Atividades das famílias empregadoras 
de pessoal doméstico  e atividades de 
produção das famílias para uso próprio

450.30 s) Outras atividades de serviços

u) Atividades dos organismos 
internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 500

Referencial legal: DL n.º 381/2007, de  14 de 
novembro - Classificador das atividades económicas

Relação partitiva

3º nível do plano 
de classificação

450.10.425

450.10.426

450.10.427

450.10.428

Subdivisão funcional

Autorização de 
atividades

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

Relação  género/espécie

450.10.400



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.30

Relação partitiva

3º nível do plano 
de classificação

450.10.525

450.10.526

450.10.527

450.10.528

450.10.529

450.10.530

450.10.531

450.10.532

450.10.533

450.10.534

450.10.535

Subdivisão funcional

Autorização de 
atividades

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.30

Relação partitiva

3º nível do plano 
de classificação

450.10.536

450.10.537

450.10.538

450.10.539

450.10.540

450.10.541

450.10.542

450.10.543

450.10.544

450.10.545

Subdivisão funcional

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

Autorização de 
atividades

450.10.546



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

0) Profissões das forças armadas

1) Representantes do poder legislativo e 
de órgãos executivos, dirigentes, 
diretores e gestores executivos

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

2) Especialistas das atividades 
intelectuais e científicas

4) Pessoal administrativo 

450.30 3) Técnicos e profissões de nível 
intermédio

Referencial normativo: 
Classificação portuguesa das profissões 2010

3º nível do plano 
de classificação

5) Trabalhadores dos serviços pessoais, 
de proteção e segurança e vendedores

450.10.825

450.10.826

450.10.850

6) Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura, da pesca e 
da floresta

Subdivisão funcional

Autorização de 
atividades

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

Relação  género/espécie
Relação  partitiva



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

7) Trabalhadores qualificados da 
indústria, construção e artífices

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

8) Operadores de instalações e máquinas  
e trabalhadores da montagem

Produtos

450.30

9) Trabalhadores não qualificados

Serviços 

Referencial normativo: 
Classificação portuguesa das profissões 2010

Relação  género/espécie
3º nível do plano 
de classificação

450.10.975

Subdivisão funcional

Autorização de 
atividades

Autorização de 
impacto no 

sítio

Autorização de 
produtos ou 

serviços

Autorização de 
profissionais

Relação  partitiva

450.10.901

450.10.900

450.10.952

450.10.951

450.10.950

450.10.976



450.10.38 Licenciamento de florestação

450.10.001 Autorização para o exercício da atividade 
pecuária

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.34 Licenciamento de exploração de massas 
minerais e pedreiras

450.10.004 Licenciamento de florestação em áreas de 
pequena dimensão

450.10.025 Licenciamento de exploração de pedreiras de 
grande dimensão

450.10.026 Licenciamento de exploração de pedreiras de 
pequena dimensão

450.10.027 Licenciamento de pesquisa de massas 
minerais-pedreiras 

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.003 Licenciamento de florestação em áreas de 
grande dimensão

450.10.002 Licenciamento de caça

450.10.005 Licenciamento de atividade agrícola e 
florestal em zonas de domínio hídrico



450.10.27 Processamento de pedidos de 
exploração industrial 

450.10.050 Licenciamento de industrias de risco 
potencialmente elevado

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.37 Autorização e emissão de horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial

450.10.101 Licenciamento de captação de água para 
consumo humano

450.10.150 Autorização de alteração ao horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial

450.10.151 Atribuição de lugar em feira ou mercado

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.051 Licenciamento de industrias de risco 
potencialmente reduzido 

450.10.100 Licenciamento de pesquisa e captação de 
água subterrâneas e superficiais

450.10.28 Registo de exploração industrial 

450.10.152 Autorização para realização de feiras

450.10.153 Licenciamento de farmácias e de postos 
farmacêuticos moveis



450.10.20 Atribuição de licença de lugar de táxi 450.10.175 Atribuição de licença de lugar de táxi

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.29 Licenciamento de instalações de 
armazenamento e abastecimento de 
combustíveis

450.10.178 Autorização de circulação de veículos de 
grande dimensão ou veículos especiais

450.10.179 Autorização para deslocação de animais

450.10.180 Licenciamento de exploração de circuitos e 
transportes turísticos

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.176 Autorização de carreiras de transportes 
interurbanos

450.10.177 Autorização de carreiras de transportes 
urbanos

450.10.22 Autorização de circulação de veículos 
de grande dimensão ou veículos especiais

450.10.181 Licenciamento de instalações de 
armazenamento e abastecimento de combustíveis 
localizadas nas redes viárias regional e nacional 

450.10.182 Licenciamento de instalações de 
armazenamento e abastecimento de combustíveis 
localizadas em zonas urbanas 

450.10.183 Licenciamento de táxi

450.10.32 Autorização para deslocação de animais

450.10.21 Licenciamento de táxi



450.10.18 Autorização para instalação de 
estabelecimentos de comércio, serviços e 
armazenamento

450.10.200 Autorização para comércio e armazenamento 
de produtos alimentares 

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.326 Licenciamento de arrumador de automóveis

450.10.327 Licenciamento de guarda-noturno

450.10.425 Licenciamento ou autorização de atividades 
desportivas e divertimentos na via pública

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.201 Autorização e registo de estabelecimentos de 
alojamento local

450.10.325 Autorização e registo de instalação de 
sistemas de vigilância eletrónica

450.10.09 Licenciamento de arrumador de 
automóveis

450.10.13 Licenciamento de guarda-noturno

450.10.33 Autorização e registo de 
estabelecimentos de alojamento local

450.10.07 Licenciamento para instalação e 
funcionamento de espetáculos e divertimentos 
públicos

450.10.300 Autorização de trabalhos arqueológicos

450.10.400 Licenciamento de respostas sociais



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.30 Licenciamento de funcionamento de 
parque zoológico

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.426 Licenciamento de funcionamento de parque 
zoológico

450.10.427 Licenciamento de lançamento de fogo-de-
artifício

450.10.428 Registo de exploração de máquinas de 
diversão

450.10.12 Registo de exploração de máquinas de 
diversão

450.10.17 Processamento de pedidos de 
informação prévia para operações urbanísticas

450.10.525 Processamento de pedidos de informação 
prévia

450.10.526 Licenciamento ou autorização de loteamento

450.10.527 Licenciamento ou autorização de remodelação 
de terrenos 

450.10.02 Licenciamento ou autorização de 
loteamento

450.10.534 Autorização para instalação de atividade 
pecuária

450.10.535 Autorização para a instalação de 
estabelecimento industrial



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.14 Licenciamento ou comunicação de 
ocupação de espaço público

450.10.528 Licenciamento ou autorização de urbanização

450.10.529 Licenciamento ou autorização de edificação 

450.10.530 Autorização de utilização de fogos ou espaços

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.03 Licenciamento ou autorização de 
urbanização

450.10.531 Licenciamento ou comunicação de ocupação 
de espaço público 

450.10.532 Licenciamento ou autorização de obras no 
subsolo e na via pública

450.10.533 Autorização de estacionamento na via pública 
e espaços municipais

450.10.01 Licenciamento ou autorização de 
edificação

450.10.23 Autorização de estacionamento na via 
pública 

450.10.05 Autorização de utilização de fogos ou 
espaços

450.10.04 Licenciamento ou autorização de obras 
no subsolo e na via pública



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.16 Licenciamento especial de ruído

450.10.537 Autorização para ligação à rede de efluentes 
industriais

450.10.538 Licenciamento de acampamentos ocasionais

450.10.539 Licenciamento ou comunicação de 
publicidade

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.536 Autorização para instalação de infraestruturas 
de radiocomunicação

450.10.25 Autorização para ligação à rede de 
efluentes industriais

450.10.540 Licenciamento especial de ruído

450.10.541 Licenciamento de fogueiras 

450.10.542 Licenciamento de recintos itinerantes e/ou 
improvisados

450.10.10 Licenciamento de acampamentos 
ocasionais

450.10.36 Autorização para instalação de 
infraestruturas de radiocomunicação

450.10.15 Licenciamento ou comunicação de 
publicidade

450.10.11 Licenciamento de fogueiras 

450.10.543 Licenciamento para a rejeição de águas 
residuais 

450.10.19 Licenciamento de recintos itinerantes 
e/ou improvisados



450.10.544 Licenciamento de recarga de praias e 
assoreamentos artificiais 

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.09 Licenciamento de arrumador de 
automóveis

450.10.825 Autorização e registo de feirantes e de 
vendedores ambulantes

450.10.826 Licenciamento de arrumador de automóveis

450.10.850 Emissão de carta de caçador

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

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

450.10.546 Processamento de pedidos de parecer prévio 
de localização de pedreiras

450.10.35 Processamento de pedidos de parecer 
prévio de localização de pedreiras

450.10.08 Autorização de venda ambulante

450.10.39 Emissão de carta de caçador



PC_versão_0.2PC_versão_0.1

450.10.31 Licenciamento de canídeos e gatídeos

450.10.950 Certificação de produtos

450.10.951 Classificação de temas de jogos para 
máquinas de diversão

450 – Reconhecimento e Permissões
450.10 – Licenciamentos, certificações e outras autorizações

450.10.900 Atribuição de título de condução 

450.10.901 Licença de condução de carruagens puxadas 
por solípedes

450.10.24 Certificação de entidades e produtos

450.10.952 Licenciamento de canídeos e gatídeos

450.10.975 Certificação de entidades 

450.10.976 Classificação de empreendimentos turísticos

450.10.24 Certificação de entidades e produtos

450.10.40 Classificação de empreendimentos 
turísticos



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Reconhecimento 
do interesse 

público

Mapa concetual

Plano de classificação

Relação funcional

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.20 – Classificação e declaração de interesse ou utilidade pública

Classificação para  
proteger

450.30

450.20.001 Reconhecimento de pessoas coletivas e 
utilidade pública 

3º nível do plano de classificação

450.20.501 Classificação de bens e sítios culturais de 
interesse municipal

450.20.002 Reconhecimento de interesse público de 
expropriação 

450.20.500 Classificação de áreas protegidas

450.20.503 Inventariação de património

Subdivisão funcional

450.20.502 Classificação de bens e sítios culturais de 
interesse nacional



450.20.01 Reconhecimento de pessoas coletivas de 
utilidade pública

450.20.001 Reconhecimento e registo de pessoas 
coletivas de utilidade pública
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450.20.02 Classificação de bens e sítios culturais

450.20.501 Classificação de bens e sítios culturais 
de interesse municipal 

450.20.503 Inventariação de património 

450 – Reconhecimento e Permissões
450.20– Classificação e declaração de interesse ou utilidade pública

450.20.500 Classificação de áreas protegidas 

450.20.002 Reconhecimento de utilidade pública para 
efeitos de expropriação 

450.20.502 Classificação de bens e sítios culturais de 
interesse nacional 

450.20.03 Classificação de áreas protegidas



450

450.10

450.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Reconhecimento 
de factos e atos 

permanentes

Mapa concetual

Plano de classificação

MEF

450 – Reconhecimento e Permissões
450.30 – Emissão de comprovativos de factos ou atos

Reconhecimento
de factos e atos 

transitórios

450.30

450.30.001 Autenticação de cópias

3º nível do plano de classificação

450.30.501 Certificação de saúde ou de incapacidade

450.30.003 Emissão de certidão de documentos

450.30.502 Emissão de declaração

Relação de oposição
(contrariedade)

Subdivisão funcional

450.30.002 Certificação de habilitações ou qualificações

450.30.500 Certificação do estado de conservação do 
imóvel



450.30.02 Autenticação de cópias 450.30.001 Autenticação de cópias
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450.30.05 Certificação de saúde ou de incapacidade

450.30.500 Certificação do estado de conservação do 
imóvel 

450.30.502 Emissão de declaração 

450 – Reconhecimento e Permissões
450.30– Emissão de comprovativos de factos ou atos 

450.30.003 Emissão de certidão de documentos

450.30.002 Certificação de habilitações ou qualificações 

450.30.501 Certificação de saúde ou de incapacidade 

450.30.01 Emissão de certidão de documentos

450.30.04 Emissão de declaração e/ou certificado

450.30.03 Celebração de escrituras 400.30.001 Celebração de escrituras



500



500
SUPERVISÃO, 
CONTROLO E 

RESPONSABILIZAÇÃO

500.20
Ação disciplinar

500.10
Inspeção, auditoria, fiscalização 

e monitorização de 
conformidade à norma

500.30
Ação sancionatória e cautelar

Macroestrutura Funcional
500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização

500.40
Impugnação administrativa



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação Mapa concetual

3º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

MEF

500.30

500.40

Funcionamento 
dos serviços 

públicos

Prestação de 
serviços e 

produção de bens 
privados e do 

domínio público

500.10.001 Auditoria ao 
funcionamento dos serviços públicos 

Abrangente

Direcionada 500.10.402 Controlo de prédios 
devolutos

500.10.401 Controlo metrológico

500.10.400 Controlo de atividade 
pecuária

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

Subdivisão funcional

500.10.200 Fiscalização simultânea a 
vários objetos

500.10.406 Fiscalização de atividade 
de guarda-noturno

500.10.404 Fiscalização de 
alojamento de animais

500.10.403 Fiscalização de 
acampamentos ocasionais

500.10.405 Fiscalização de atividade 
de arrumador de automóveis 

Relação 
género/espécie

Relação de oposição 
(contradição)

Relação de oposição
(contrariedade)

Superintendência 
de forma não 
sistemática 

Superintendência 
de forma 

sistemática



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação Mapa concetual

3º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

MEF

500.30

500.40

Superintendência 
de forma 

sistemática

Superintendência 
de forma não 
sistemática 

Funcionamento 
dos serviços 

públicos

Prestação de 
serviços e 

produção de bens 
privados e do 

domínio público

500.10. 407 Fiscalização de atividade 
de venda ambulante

Abrangente

Direcionada 

500.10.412  Fiscalização de 
exploração industrial

500.10.411 Fiscalização de 
exploração de pedreiras

500.10.409 Fiscalização de descargas 
de efluentes e de rejeição de águas 
residuais

Relação de oposição 
(contradição)

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

Subdivisão funcional

500.10.408 Fiscalização de 
conservação de edifícios

500.10.410 Fiscalização de 
exploração de máquinas de diversão

500.10.414 Fiscalização de ocupação 
de espaço público

500.10.413 Fiscalização de horário de 
funcionamento de estabelecimento 
comercial

Relação de oposição
(contrariedade)

Relação 
género/espécie



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação Mapa concetual

3º nível do plano de 
classificação

Plano de classificação

MEF

500.30

500.40

Superintendência 
de forma 

sistemática

Superintendência 
de forma não 
sistemática 

Funcionamento 
dos serviços 

públicos

Prestação de 
serviços e 

produção de bens 
privados e do 

domínio público

500.10.600 Monitorização 
sistemática  da conformidade

500.10. 415 Fiscalização de 
operações urbanísticas

Abrangente

Direcionada 
500.10.420 Fiscalização de 
transportes de  aluguer em veículos 
ligeiros de passageiros

500.10.419 Fiscalização de trânsito

500.10.417 Fiscalização de realização 
de fogueiras

Relação de oposição 
(contradição)Subdivisão funcional

500.10.416 Fiscalização de 
publicidade

500.10.418 Fiscalização de ruído

500.10.421 Fiscalização de utilização 
de fogos e espaços

500.10.422 Inspeção de elevadores e 
monta-cargas

Relação de oposição
(contrariedade)

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

Relação 
género/espécie
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500.10.400 Controlo de atividade pecuária

500.10.200 Fiscalização simultânea a vários objetos

500.10.001 Auditoria ao funcionamento dos serviços 
públicos 

500.10.02 Controlo metrológico

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

500.10.05 Processamento  de auditorias e inspeções aos 
serviços municipais

500.10.401 Controlo metrológico

.500.10.402 Controlo de prédios devolutos

500.10.403 Fiscalização de acampamentos ocasionais

500.10.404 Fiscalização de alojamento de animais

500.10.405 Fiscalização de atividade de arrumador de 
automóveis 

500.10.406 Fiscalização de atividade de guarda-noturno

500.10.17 Fiscalização de acampamentos ocasionais

500.10.18 Fiscalização de arrumador de automóveis

500.10.14 Fiscalização de guarda-noturno
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500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

500.10.11 Fiscalização de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial

500.10.15 Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão

500.10.409 Fiscalização de descargas de efluentes e de 
rejeição de águas residuais

500.10.410 Fiscalização de exploração de máquinas de 
diversão

500.10.411 Fiscalização de exploração de pedreiras

500.10.412 Fiscalização de exploração industrial

500.10.413 Fiscalização de horário de funcionamento de 
estabelecimento comercial

500.10.414 Fiscalização de ocupação de espaço público

500.10.07 Fiscalização de descargas  de efluentes 
industriais

500.10.08 Fiscalização de ocupação de espaço público

500.10.408 Fiscalização de conservação de edifícios

500.10.19 Fiscalização de venda ambulante

500.10.13 Fiscalização de conservação de edifícios

500.10.407 Fiscalização de atividade de venda ambulante
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500.10.600 Monitorização sistemática  da conformidade

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.10 – Inspeção, auditoria, fiscalização e monitorização de conformidade à norma

500.10.12 Inspeção de elevadores e monta-cargas

500.10.03 Fiscalização de utilização de fogos e espaços

500.10.418 Fiscalização de ruído500.10.06 Fiscalização de ruído

500.10.04 Fiscalização de trânsito

500.10.10 Fiscalização de transportes de  aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros

500.10.419 Fiscalização de trânsito

500.10.420 Fiscalização de transportes de  aluguer em 
veículos ligeiros de passageiros

500.10.421 Fiscalização de utilização de fogos e espaços

500.10.422 Inspeção de elevadores e monta-cargas

500.10.415 Fiscalização de operações urbanísticas

500.10.416 Fiscalização de publicidade

500.10.417 Fiscalização de realização de fogueiras

500.10.01 Fiscalização de operações urbanísticas
.

500.10.09 Fiscalização de publicidade

500.10.16 Fiscalização de fogos e queimadas



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Mapa concetual

500.20.001 Realização de 
averiguação

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação funcional

MEF

500.30

500.40

500.20.002 Realização de 
inquérito

500.20.003 Realização de

sindicância

500.20.300 Procedimento 
disciplinar

Reabilitação

Apreciação

Procedimento 
especial

Procedimento 
comum

500.20.600 Reabilitação  de 
infratores

Referencial legal: 
Lei n.º 58/2008, de  9 de setembro

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.20 – Ação disciplinar

Subdivisão funcional Relação partitiva
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500.20.001 Realização de averiguação500.20.02 Averiguação de responsabilidade

500.20.002 Realização de inquérito
500.20.01 Processamento de inquérito e sindicância

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.20 – Ação disciplinar

500.20.003 Realização de sindicância

500.20.300 Procedimento disciplinar

500.20.600 Reabilitação de infratores

500.20.03 Procedimento disciplinar comum 



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual

500.30.001 Aplicação de contraordenações

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação partitiva

MEF

500.30

500.40

500.30.002 Aplicação de sanções disciplinares

500.30.003 Aplicação de sanções contratuais

500.30.004 Aplicação de sanções 
administrativas inominadas

Aplicação de 
medidas 

sancionatórias 
(punir 

infração)

500.30.500 Medidas administrativas cautelares

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.30 – Ação sancionatória e cautelar

Subdivisão
funcional

Aplicação de 
medidas 

preventivas 
(reposição da 

legalidade)
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500.30.004 Aplicação de sanções administrativas 
inominadas

500.30.001 Aplicação de contraordenações

500.30.01 Intimação à conservação ou demolição

500.30.002 Aplicação de sanções disciplinares

500.30.02 Despejo administrativo de imóvel

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.30 – Ação sancionatória e cautelar

500.30.003 Aplicação de sanções contratuais

500.30.500 Medidas administrativas cautelares

500.30.04 Processamento de contraordenação

500.30.05 Execução fiscal

500.30.06 Remoção de veículos da via pública

500.30.07 Encerramento de estabelecimentos e 
equipamentos

500.30.03 Embargo a operações urbanísticas



500

500.10

500.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Mapa concetual

500.40.001 Reclamação de ato 
administrativo

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação partitiva

MEF

500.30

500.40

Impugnação 
para a instância 

superior 

Impugnação 
para o autor do 

ato

500.40.500 Recurso hierárquico

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.40 – Impugnação administrativa

Subdivisão 
funcional

500.40.501 Recurso tutelar
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500.40.001 Reclamação de ato administrativo

500.40.01 Processamento de reclamações e recursos 
administrativos

500.40.500 Recurso hierárquico

500 – Supervisão, Controlo e Responsabilização
500.40 – Impugnação administrativa

500.40.501 Recurso tutelar



550



550
EXECUÇÃO DE 
OPERAÇÕES 

DE 
SEGURANÇA, 

PROTEÇÃO OU 
DEFESA

550.20
Proteção civil e socorro de 

emergência

550.10
Segurança pública

550.30
Missões de defesa e apoio à 

paz

Macroestrutura Funcional
550 – Execução de Operações de Segurança, Proteção ou Defesa



550

550.10

550.20

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Prevenção

Reação

Atuação policial

Atuação não policial

Mapa concetual

550.10.001 Policiamento de 
espaço público e aberto ao público

550.10.002 Ação policial em 
parceria com a comunidade 

550.10.003 Ação policial a eventos 
de alto risco

550.10.004 Apoio policial a 
diligências

550.10.600 Reposição da ordem 
pública 

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

550 – Execução de Operações de Segurança, Proteção ou Defesa
550.10 – Segurança pública

550.10.300 Sinalização informativa 
e reguladora

Relação 
funcional

Relação de 
oposição 

(contradição)



550.10.01 Ação de vigilância permanente

550.10.03 Sinalização de trânsito rodoviário e pedonal

550.10.001 Policiamento de espaço público e aberto ao 
público
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550.10.004 Apoio policial a diligências 

550.10.300 Sinalização informativa e reguladora

550.10.600 Reposição da ordem pública 

550.10.002 Ação policial em parceria com a comunidade 

550.10.003 Ação policial a eventos de alto risco

550.10.02 Ação de segurança em espaços públicos

550 – Execução de Operações de Segurança, Proteção ou Defesa
550.10 – Segurança pública



550

550.10

550.20

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Prevenção

Reação

Mapa concetual

550.20.001 Realização de exercícios e 
simulacros

550.20.002 Realização de piquetes de 
prevenção  

550.20.003 Emissão de aviso  e 
declaração de alertas

550.20.500 Ação de proteção e socorro

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

Relação 
funcional

550.20.004 Ação de vigilância

550 – Execução de Operações de Segurança, Proteção ou Defesa
550.20 – Proteção civil e socorro de emergência



550.20.01 Ação de socorro

550.20.03 Realização de piquetes de prevenção

550.20.001 Realização de exercícios e simulacros

550.20.004 Ação de vigilância

550.20.500 Ação de proteção e socorro

550.20.002 Realização de piquetes de prevenção  

550.20.003 Emissão de aviso  e declaração de alertas

550.20.02 Realização de treinos e simulacros

550.20.04 Ativação de centros de alojamento
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550 – Execução de Operações de Segurança, Proteção ou Defesa
550.20 – Proteção civil e socorro de emergência



Sessão de apresentação pública do 
Plano de Classificação para a Administração Local

(versão 0.2)
24 de julho de 2013

Apoio

Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas

SIMAS



600



600
ADMINISTRAÇÃO 

DA JUSTIÇA

600.40
Execução de penas e medidas 

cautelares

600.10
Prevenção e investigação 

criminal

Macroestrutura Funcional
600 – Administração da Justiça

600.20
Resolução alternativa de litígios

600.30
Produção de prova e decisão 

judicial



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Prevenção e deteção

Reação

Mapa concetual

600.10.001 Processamento de averiguação 
preventiva

600.10.002 Ação de prevenção de 
branqueamento de capitais

600.10.003 Identificação coativa

600.10.005 Controlo de bens transacionados

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

600.10.004 Averiguação da identidade de 
cadáver

600.30

600.40

600.10.006 Averiguação e localização de 
pessoas desaparecidas

PN ACE PN AL

Reação a um ilícito,
conhecido ou suspeito
(orienta-se ao passado)

Ação para evitar ou impedir
que um crime surja

ou se concretize em dano
(orienta-se ao passado)

Tipo de actuação: Preventiva/repressiva
Ref.al: LOIC (L 49/08) e Art.º 4.º 

LQPC (L 17/06):«a política criminal tem por 
Objectivos  prevenir e reprimir a criminalidade»

600.10.007 Processamento de Informação 
Criminal

600.10.007 Processamento de pedidos de 
coordenação

600 – Administração da Justiça
600.10 – Prevenção e investigação criminal



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Prevenção e deteção

Reação

Mapa concetual

600.10.500 Processamento de inquérito-crime

600.10.501 Processamento de inquérito tutelar 
educativo

600.10.502 Procedimento preliminar a processo 
sumário [fase pré-judicial do processo sumário]

600.10.504 Ação de pesquisa e vigilância

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

600.10.503 Instrução

600.30

600.40

600.10.505 Ação encoberta

600.10.506 Ação de proteção de testemunhas

600.10.507 Ação para a proteção de ativos

Tipo de actuação: Ação/reação
Ref.al: LOIC (L 49/08) e Art.º 4.º 

LQPC (L 17/06):«a política criminal tem por 
Objectivos  prevenir e reprimir a criminalidade»

PN ACE PN AL

600.10.508 Processamento de diligências de 
investigação decorrentes da cooperação 
internacional passiva

600 – Administração da Justiça
600.10 – Prevenção e investigação criminal
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600.10.500 Processamento de inquérito-
crime

600.10.502 Processamento preliminar a 
processo sumário

600.10.01 Processamento de ação 
criminal

600 – Administração da Justiça
600.10 – Prevenção e investigação criminal



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Julgados de Paz

Mediação

Mapa concetual

600.20.001 Ação em julgado de paz

600.20.300 Ação em sistema de mediação 
familiar

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação funcional

600.20.301 Ação em sistema de mediação 
laboral

600.30

600.40

Ref.al: Formas de resolução
alternativa de litígio

(Lei 78/01, Lei 29/13 e Lei 63/11

Arbitragem

600.20.302 Ação em sistema de mediação penal

600.20.600 Ação em arbitragem

600 – Administração da Justiça
600.20 – Resolução alternativa de litígios
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600.20.001 Ação em julgado de paz

600.20.301 Ação em sistema de mediação 
laboral

600.20.01 Composição arbitral de litígio

600.20.300 Ação em sistema de mediação 
familiar

600.20.302 Ação em sistema de mediação 
penal

600.20.600 Ação em arbitragem

600 – Administração da Justiça
600.20 – Resolução alternativa de litígios



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Matéria administrativa

Mapa concetual

600.30.001 Ação em matéria administrativa

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação género/espécie

600.30

600.40

Áreas do Direito

Matéria cível

Matéria comunitária

Matéria constitucional

Matéria família e menores

Matéria financeira

Matéria fiscal

Matéria laboral

Matéria penal

600.30.100 Ação em matéria cível

600.30.200 Ação em matéria comunitária

600.30.400 Ação em matéria de família e 

menores

600.30.300 Ação em matéria constitucional

600.30.500 Ação em matéria financeira

600.30.600 Ação em matéria fiscal

600.30.700 Ação em matéria laboral

600.30.800 Ação em matéria penal

Em fase posterior, o 3º nível deverá ser validado por
todas as entidades envolvidas, designadamente os tribunais,
devendo permanecer apenas no mapa conceptual 

600 – Administração da Justiça
600.30 – Produção de prova e decisão judicial
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600.30.001 Ação em matéria administrativa

600.30.01 Processamento de ação judicial

600.30.02 Processamento de recurso 
judicial

600.30.100 Ação em matéria cível

600.30.200 Ação em matéria comunitária

600.30.300 Ação em matéria constitucional

600.30.400 Ação em matéria de família e 
menores

600.30.500 Ação em matéria financeira

600.30.600 Ação em matéria fiscal

600.30.700 Ação em matéria laboral

600.30.800 Ação em matéria penal

600 – Administração da Justiça
600.30 – Produção de prova e decisão judicial
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600.30.03 Procedimento concursal para 
juízes sociais

250.10.300 Seleção de cidadãos para 
administração da Justiça

600 – Administração da Justiça
600.30 – Produção de prova e decisão judicial



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Privação da 
liberdade

Não privação da 
liberdade

Mapa concetual

600.40.001 Internamento de inimputável e de 
imputável portador de anomalia psíquica

600.40.002 Colocação de recluso em regime 
aberto no exterior (RAE)

600.40.004 Colocação de recluso em regime de 

segurança

3º nível do plano de classificação
Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação de oposição

600.40.003 Colocação de recluso em regime 
aberto no interior (RAI)

600.30

600.40

600.40.005 Concessão de indulto

Lei 115/09
DL 51/11

600.40.006 Concessão de liberdade condicional

600.40.007 Concessão de licença de saída 
administrativa a recluso

600.40.008 Concessão de licença de saída 
jurisdicional a recluso

600.40.009 Elaboração e comunicação de 
planos individuais de readaptação, terapêuticos 
e de reabilitação

PN ACE

600 – Administração da Justiça
600.40 – Execução de penas e medidas cautelares



600

600.10

600.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Privação da 
liberdade

Não privação da 
liberdade

Mapa concetual

600.40.010 Controlo da conta corrente da 
receita do recluso

600.40.500 Cancelamento provisório de 
registo criminal

600.40.011 Impugnação das decisões dos 
serviços prisionais

600.40.013 Modificação da execução de 

pena de prisão

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação de oposição

600.40.012 Ingresso de recluso em 
estabelecimento prisional

600.30

600.40

600.40.014 Processamento de dados 
cadastrais do recluso

Ref.al: legislação 
(Lei 115/09 e DL 51/11)

600.40.501 Prestação de trabalho a favor da 
comunidade

600.40.502 Execução de títulos executivos

600 – Administração da Justiça
600.40 – Execução de penas e medidas cautelares
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600.40.01 Prestação de trabalho 
comunitário

600.40.501 Prestação de trabalho a favor 
da comunidade

600.40.502 Execução de títulos executivos

600 – Administração da Justiça
600.40 – Execução de penas e medidas cautelares



650



650
PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO 
E INCLUSÃO 

SOCIAL

650.10
Atribuição de prestações 

sociais e auxílios económicos

650.20
Serviços e equipamentos 

sociais

Macroestrutura Funcional
650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Apoio a 
famílias

Apoio a 
Instituições

Previdência

Solidariedade

Mapa concetual

650.10.001

650.10.100

650.10.200

3º nível do plano 
de classificação

Plano de classificação

Subdivisão 

funcional

MEF

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

Relação 
partitiva

Relação funcional

Prestações imediatas

Prestações deferidas no tempo

Auxílios económicos

Estado garante

Comparticipação por utente

Comparticipação à gestão

650.10.300

650.10.400

650.10.500

Referenciais: CRP (art.º 63) e 
Lei de Bases da Segurança 
Social (lei n.º 4/2007 de 16 

de Janeiro)



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Apoio a 
familias

Apoio a 
Instituições

Previdência

Solidariedade

Mapa concetual

650.10.001 Atribuição de rendimento 
social de inserção 

650.10.002 Concessão de abono de 
família a crianças e jovens e 
complementos relacionados

650.10.004 Concessão de prestação social 
por doença

650.10.003 Concessão de prestação social 
por desemprego 

650.10.006 Concessão de prestações 
decorrentes de riscos profissionais

3º nível do plano de classificação

Plano de 
classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

650.10.005 Concessão de prestação social 
por parentalidade

Relação 
partitiva

Prestações 
imediatas

Prestações 
deferidas no 

tempo

650.10.007 Concessão de subsidio funeral

650.10.008 Concessão de subsídio de 
renda

650.10.009 Concessão de subsídios 
familiares resultantes de incapacidades 

Relação  funcional

PN ACE PN AL



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Apoio a 
familias

Apoio a 
Instituições

Previdência

Solidariedade

Mapa concetual

650.10.100 Concessão/revisão de 
complemento por cônjuge a cargo

650.10.101 Concessão de complemento 
por dependência

650.10.103 Concessão/revisão de pensão 
de invalidez/velhice

650.10.102 Concessão de complemento 
solidário para idoso

3º nível do plano de classificação

Plano de 
classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

650.10.104 Concessão/revisão de pensões 
de sobrevivência/viuvez/orfandade, 
subsidio por morte e reembolso de 
despesas de funeral

Relação 
partitiva

Prestações 
imediatas

Prestações 
deferidas no 

tempo

Relação funcional 



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Apoio a 
familias

Apoio a 
Instituições

Solidariedade

Previdência

Mapa concetual

650.10.200 Atribuição de ajuda alimentar a 
carenciadas

650.10.201 Atribuição de auxílios 
económicos à família

650.10.203 Subsídios para ajudas técnicas

650.10.202 Subsídios de precaridade 
económica

3º nível do plano de classificação

Plano de
classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

650.10.300 Comparticipação para 
pagamento de alimento devidos a menores

Auxílios 
económicos

Estado garante

650.10.301 Comparticipação para 
pagamento salarial

PN ACE PN AL
Relação 
partitiva

Relação 
funcional 



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Apoio a 
familias

Apoio a 
Instituições

Solidariedade

Previdência

Mapa concetual

650.10.400 Comparticipação a 
instituições de solidariedade social por 
utente regulada por portaria

650.10.401 Comparticipação a 
instituições de solidariedade social por 
utente regulada por programa

3º nível do plano de classificação

Plano de 
classificação

Subdivisão
funcional

MEF

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

Comparticipação 
por utente

Comparticipação 
à gestão

650.10.500 Comparticipação  a 
instituições de solidariedade social por 
apoio à gestão

PN ACE PN AL
Relação 
partitiva

Relação 
género/espécie 



650.10.002 Concessão de abono de família a crianças e 
jovens e complementos relacionados
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650.10.006 Concessão de prestações decorrentes de 
riscos profissionais 

650.10.007 Concessão de subsídio de funeral

650.10.009 Concessão de subsídios familiares resultantes 
de incapacidades 

650.10.004 Concessão de prestação social por doença

650.10.005 Concessão de prestação social por 
parentalidade

650.10.02 Atribuição de prestações sociais

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

650.10.100 Concessão/revisão de complemento por 
cônjuge a cargo

650.10.101 Concessão de complemento por dependência

650.10.102 Concessão de complemento solidário para 
idoso



650.10.200 Atribuição de ajuda alimentar
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650.10.500 Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por apoio à gestão

650.10.201 Atribuição de auxílios económicos à família

650.10.401 Comparticipação a instituições de 
solidariedade social por utente regulada por programa

650.10.01 Atribuição de auxílios económicos

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.10 – Atribuição de prestações sociais e auxílios económicas

650.10.104 Concessão/revisão de pensões de 
sobrevivência/viuvez/orfandade, subsídio por morte e 
reembolso de despesas de funeral

650.10.103 Concessão/revisão de pensão de 
invalidez/velhice



650

650.10

650.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Identificação de situações 
de vulnerabilidade social

Resolução de situações 
de vulnerabilidade social

Mapa concetual

650.20.001 Atendimento e encaminhamento de 
imigrantes

650.20.002 Sinalização e encaminhamento em 
situações de vulnerabilidade

650.20.500 Aconselhamento jurídico

650.20.504 Apoio e encaminhamento de 
vitimas de violência doméstica

3º nível do plano de classificação

Plano de 
classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

Relação funcional

650.20.501 Acolhimento em instituições sociais

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.20 – Serviços e equipamentos sociais

650.20.502 Apoio domiciliário

650.20.503 Apoio e encaminhamento de 
crianças e jovens em situações de risco

650.20.505 Apoio à inserção e integração 
profissional

650.20.506 Apoio Judiciário

650.20.507 Apoio psico-social

650.20.508 Atribuição de ajudas técnicas

650.20.509 Processamento de pedidos de 
acesso a equipamentos sociais

PN ACE PN AL



650.20.05 Apoio à inserção profissional

650.20.01 Apoio domiciliário

650.20.001 Atendimento e encaminhamento de 
imigrantes

650.20.502 Apoio domiciliário  

650.20.002 Sinalização e encaminhamento em situações 
de vulnerabilidade

650.20.500 Aconselhamento jurídico

650.20.02 Apoio e encaminhamento de imigrantes
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650.20.504 Apoio e encaminhamento de vitimas de 
violência doméstica

650.20.503 Apoio e encaminhamento de crianças e 
jovens em situações de risco

650.20.505 Apoio à integração e inserção profissional

650.20.507 Apoio psico-social

650.20.508 Atribuição de ajudas técnicas

650.20.509 Processamento de pedidos de acesso a 
equipamentos sociais 

650.20.02 Apoio e encaminhamento de vitimas de 
violência doméstica

650.20.04 Apoio e encaminhamento de crianças e jovens 
em situações de risco

650 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social
650.20 – Serviços e equipamentos sociais



700



700
PRESTAÇÃO 

DE CUIDADOS 
DE SAÚDE

700.20
Serviços clínicos

700.10
Gestão de utentes

Macroestrutura Funcional
700 – Prestação de Cuidados de Saúde



700

700.10

700.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Referenciação

Mapa concetual

700.10.003 Referenciação de utentes para cirurgia

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Referencial CRP 
Art. 64.º ‘Saúde’

700.10.001 Referenciação para consultas

700.10.002 Referenciação para a rede de cuidados 

continuados integrados

700.10.004 Registo de utilizadores de 
unidades de saúde

PN ACE PN AL

700 – Prestação de Cuidados de Saúde
700.10 – Gestão de Utentes
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700.10.01 Registo de utentes de serviços 
clínicos

700.10.004 Registo de utilizadores de 
unidades de saúde

700.10.02 Marcação de atos clínicos 700.10.001 Referenciação para consultas

700 – Prestação de Cuidados de Saúde
700.10 – Gestão de Utentes



700

700.10

700.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Cuidados preventivos

Mapa concetual

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Relação de 
oposição

Cuidados curativos

Cuidados continuados

Referencial CRP 
Art. 64.º ‘Saúde’

Cuidados 
prestados 
a pessoas

Cuidados 
prestados 
a animais

Cuidados preventivos

Cuidados curativos

Prevenção primária

Prevenção secundária

Cuidados personalizados

Cuidados pré-hospitalares

Cuidados hospitalares

Cuidados continuados 
integrados

Cuidados paliativos

Relação de 
género/espécie

Relação partitiva

700 – Prestação de Cuidados de Saúde
700.20 – Serviços Clínicos



700

700.10

700.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Cuidados
preventivos

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de
classificação

Subdivisão
funcional

MEF

Relação de oposição

Cuidados
curativos

Cuidados
continuados

Prevenção primária

Prevenção secundária

Cuidados 
personalizados

Cuidados pré-
hospitalares

Cuidados hospitalares

Cuidados continuados 
integrados

Cuidados paliativos

Cuidados
curativos

Cuidados
preventivos

700.20.001

700.20.100

700.20.101

700.20.102

700.20.200

700.20.300

700.20.400

700.20.401

700.20.402

700.20.500

700.20.600

700.20.800

700.20.900

700 – Prestação de Cuidados de Saúde
700.20 – Serviços Clínicos

Cuidados 
prestados 
a pessoas

Cuidados 
prestados 
a animais



700

700.10

700.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Cuidados
preventivos

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de 
classificação

Subdivisão 
funcional

MEF
Cuidados
curativos

Cuidados
continuados

…
p

e
ss

o
as

…
an

im
ai

s

Prevenção
primária

Prevenção
secundária

Cuidados
personalizados

Cuidados pré-
hospitalares

Cuidados
hospitalares

Cuidados
continuados 
integrados

Cuidados
paliativos

Cuidados
curativos

Cuidados
preventivos

700.20.001 Imunização

700.20.100 Rastreio

700.20.101 Realização de ações de 
promoção da saúde

700.20.102 Prevenção de crises 
pandémicas e situações de emergência 
sanitária ou de saúde pública

700.20.200 Prestação de cuidados 
personalizados

700.20.300 Prestação de cuidados de 
emergência médica

700.20.400 Internamento de doentes 
agudos e crónicos

700.20.401 Realização de cirurgia de 
ambulatório

700.20.402 Realização de consultas 
externas

700.20.500 Prestação de cuidados de 
reabilitação

700.20.600 Prestação de cuidados 
paliativos

700.20.800 Vacinação de animais

700.20.900 Prestação de cuidados 
curativos veterináriosRelação de oposição

Referencial CRP 
Art. 64.º ‘Saúde’

700 – Prestação de Cuidados de Saúde

PN ACE PN AL
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700.20.300 Prestação de cuidados de 
emergência médica

700.20.01 Apoio a traumáticos em 
situação de crise

700.20.02 Processamento de atos clínicos

700.20.03 Processamento de atos clínicos 
animais

700.20.04 Sequestro sanitário de animais

700.20.200 Prestação de cuidados 
personalizados (médicos e de enfermagem)

[Medicina no trabalho ou no âmbito de serviços sociais]

700.20.900 Prestação de cuidados 
veterinários

700.20.800 Vacinação de animais

700.20.001 Imunização [Vacinação…]

700.20.100 Rastreio

710.10.XXX Sequestro sanitário de animais

700 – Prestação de Cuidados de Saúde
700.20 – Serviços Clínicos



710



SubfunçãoFunção

710.

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE HIGIENE E 
SALUBRIDADE PÚBLICAS

710.10.

Serviços de higiene e 
limpeza 

710.20.

Serviços mortuários 

Macroestrutura Funcional
710 – Prestação de Serviços de Higiene e Salubridades Públicas



710.

710.10

Higiene e 
salubridade

Controlo 
sanitário

População 
animal

Pragas710.20

710.10.001. Limpeza do espaço 
público

710.10.002. Recolha de resíduos

710.10.003. Drenagem de águas 
e recolha de efluentes

710.10.300.  Captura e entrega 
de animais  

710.10.301.  Sequestro sanitário 
de animais

710.10.302. Recolha de 
cadáveres de animais

710.10.600.  Controlo de pragas

1.º e 2.º nível 
do Plano de 
classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

Relação 
género/espécie

Função 710 – Prestação de Serviços de Higiene e Salubridades Públicas
Subfunção 710.10 – Serviços de higiene e limpeza

Mapa concetual

Relação 
funcional
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Esta função não estava prevista 
na versão 0.1 do Plano de 
Classificação

PC_versão_0.2

710.10.001. Limpeza do espaço público

710.10.002. Recolha de resíduos

710.10.003. Drenagem e tratamento de 
águas residuais e efluentes

710.10.300. Captura e entrega de animais

710.10.301. Sequestro sanitário de 
animais

710.10.302. Recolha de cadáveres de 
animais

710.10.600. Controlo de pragas

Função 710 – Prestação de Serviços de Higiene e Salubridades Públicas
Subfunção 710.10 – Serviços de higiene e limpeza



710.

710.10

710.20

Enterramento de 
cadáver

Exumação de cadáver

Transporte de cadáver

710.20.001. Inumação e 
cremação de cadáveres e 
ossadas

710.20.300. Exumação de 
cadáveres e ossadas

710.20.600. Transladação 
de cadáveres e ossadas

710.20.601. Depósito de 
urnas em cemitério

1.º e 2.º nível 
do Plano de 
classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

Relação funcional

Função 710 – Prestação de Serviços de Higiene e Salubridades Públicas
Subfunção 710.20 – Serviços mortuários

Mapa concetual
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Esta função não estava prevista 
na versão 0.1 do Plano de 
Classificação

PC_versão_0.2

710.20.001. Inumação e cremação de 
cadáveres e ossadas

710.20.300. Exumação de cadáveres e 
ossadas 

710.20.600. Transladação de cadáveres 
e ossadas

710.20.601. Depósito de urna em 
cemitério

Função 710 – Prestação de Serviços de Higiene e Salubridades Públicas
Subfunção 710.20 – Serviços mortuários



750



750
PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 
DE ENSINO E 
FORMAÇÃO

750.10
Gestão do aluno/formando

750.30
Avaliação de aprendizagens

Macroestrutura Funcional
750 – Prestação de Serviços de Proteção e Inclusão Social

750.20
Gestão formativa e curricular



750

750.10

750.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Realização do 
cadastro

Mapa concetual

750.10.300 Processamento dos dados 
cadastrais do aluno formando

750.10.001 Seleção e seriação para o 
ingresso no ensino/formação

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Referenciais: CRP art.º 73 e seguintes e lei 
de bases do sistema educativo Lei n.º 46/86 
de 14 de Outubro 

Subdivisão 
funcional

MEF

750.30

Gestão do acesso

Acompanhamento 
da frequência

750.10.002 Processamento de matricula/ 
inscrição no ensino/ formação

750.10.600  Controlo da assiduidade do 
aluno/formando

750.10.601 Processamento dos pedidos de 
admissão a provas de avaliação

Relação funcional

Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.10 – gestão do aluno/formando



Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.10 – gestão do aluno/formando

750.10.01 Processamento de pedidos de estágios

750.10.02 Processamento de inscrição em ações 
de formação 

750.10.002 Processamento de matrícula/ 
inscrição no ensino/formação

750.10.03 Processamento de inscrição em 
atividades do serviço educativo

750.10.300 Processamento dos dados cadastrais 
do aluno/formando
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900.10. Organização de ações de sensibilização

750.10.001 Seleção e seriação para ingresso no 
ensino/formação 

750.10.600 Controlo de assiduidade do 
aluno/formando



750

750.10

750.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Definição dos cursos e suas 
unidades curriculares

Mapa concetual

750.20.001 Conceção, revisão e 

extinção de currículos e planos de 
estudos/formação

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.20 – Gestão formativa e curricular

750.30

Organização da atividade

Acompanhamento da 
atividade

750.20.300 Produção e seleção de 
recursos didático-pedagógicos

750.20.301 Distribuição das 
atividades de ensino/formação

750.20.600 Realização de atividades 
de ensino - aprendizagem

Relação funcional

Referenciais: Lei de bases do 
sistema educativo e CRP



Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.20 – Gestão formativa e curricular 

750.20.01 Realização de ações de formação

750.20.03 Realização de estágios

750.20.001 Conceção, revisão e extinção de 
currículos e planos de estudos/formação
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750.20.301 Distribuição das atividades de 
ensino/formação

750.20.300 Produção e seleção de recursos 
didático-pedagógicos

750.20.600 Realização das atividades de 
ensino/formação

750.20.02 Realização de atividades extra 
curriculares



750

750.10

750.20

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Conceção da 
avaliação

Mapa concetual

750.30.001 Conceção e revisão dos métodos 
de avaliação de aprendizagens

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão 
funcional

MEF

Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.30 – Gestão formativa e curricular

750.30

Produção de 
instrumentos para 

avaliação

Execução da 
avaliação

750.20.300 Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens

750.20.600 Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens

750.20.601 Processamento e comunicação 
de resultados da avaliação

Relação funcional

750.20.602 Reconhecimento, creditação e 
validação de competências e qualificações

Referenciais: Lei de bases 
do sistema educativo e CRP



Função 750 – Prestação de Serviços de Ensino e Formação 
Subfunção 750.30 – Avaliação de aprendizagens 

750.30.01 Avaliação de aquisição de 
conhecimentos e competências

750.30.001 Conceção e revisão dos métodos de 
avaliação de aprendizagens   
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750.30.601 Processamento e comunicação dos 
resultados da avaliação

750.30.602 Reconhecimento, creditação e 
validação de competências e qualificações 

750.30.300 Elaboração de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens

750.30.600 Aplicação de instrumentos de 
avaliação de aprendizagens



800



800.10
Investigação e desenvolvimento

800.20
Actividades técnico-científicas

Macroestrutura Funcional
800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e Desenvolvimento

PC_versão_0.1 PC_versão_0.2

800.10
Execução de serviços científicos 

e técnicos

800.20
Execução de projetos de 

investigação e 
desenvolvimento



800
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS TÉCNICOS 
E CIENTÍFICOS, 

INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO

800.10
Execução de serviços científicos 

e técnicos

800.20
Execução de projetos de 

investigação e 
desenvolvimento

Macroestrutura Funcional
800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e Desenvolvimento



800

800.10

800.20

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Compilação 
de dados

Mapa concetual

800.10.001 Monitorização científica e técnica

800.10.502 Realização de estudos científicos e 
técnicos de apoio a políticas públicas

800.10.503 Realização de perícias

800.10.504 Realização de traduções

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação funcional

MEF

800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e 
Desenvolvimento

800.10 – Execução de serviços científicos e técnicos

800.10.500  Realização de ensaios clínicos

Relação funcional

800.10.002 Produção de informação 
georreferenciada

Aplicação de 
metodologias 

conhecidas

Referencial: 
Manual de Frascati, 2007 – Metodologia proposta para a 
definição da investigação e desenvolvimento experimental

800.10.501 Realização de ensaios laboratoriais

800.10.505 Realização de transcrições  

PN ACE PN AL



800.20.01 – Realização de análises laboratoriais

800.10.002 Produção de informação georreferenciada

PC_versão_0.2PC_versão_0.1

800.10.503 Realização de perícias

800.10.501 Realização de ensaios laboratoriais

800.10.504 Realização de traduções

800.10.001 Monitorização científica e técnica

800.10.502 Realização de estudos científicos e técnicos 
de apoio a políticas públicas

800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e 
Desenvolvimento

800.10 – Execução de serviços científicos e técnicos

800.10.505 Realização de transcrições



800

800.10

800.20

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Produção de novo 
conhecimento

Desenvolvimento 
do conhecimento

Mapa concetual

800.20.001 Realização de estudos de 
investigação básica

800.20.002 Execução de projetos de 
investigação aplicada

800.20.500 Desenvolvimento 
experimental e aplicacional

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Relação funcional

MEF

Relação funcional

800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e 
Desenvolvimento

800.20 – Execução de projetos de investigação e desenvolvimento

Referencial: 
Manual de Frascati, 2007 – Metodologia proposta para a 
definição da investigação e desenvolvimento experimental



800.10.02 Desenvolvimento de sistemas tecnológicos 
de informação

800.20.001 Realização de estudos de investigação básica

800.20.300 Execução de projetos de investigação 
aplicada

800.20.600 Desenvolvimento experimental e aplicacional

800.10.01 Projeto de investigação científica
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800 – Prestação de Serviços Técnicos e Científicos, Investigação e 
Desenvolvimento

800.20 – Execução de projetos de investigação e desenvolvimento



850



850
EXECUÇÃO DE 
PROGRAMAS 
E DE AÇÕES 

DE INCENTIVO

850.30
Atribuição e controlo de 

bonificações

850.10
Atribuição e controlo de 

financiamentos e de ajudas 
diretas

850.40
Atribuição e controlo de 

garantias financeiras prestadas 
pelo Estado

Macroestrutura Funcional
850 – Execução de Programas e de Ações de Incentivo



850

850.10

850.30

1º e 2º níveis do 
plano de 

classificação

Desenvolvimento 
económico e 

social

Mapa concetual

850.10.002 Formalização da 
candidatura e acompanhamento dos 
apoios regulares 

850.10.003 Formalização da 
candidatura e acompanhamento dos 
apoios pontuais

850.10.001 Atribuição de subsídios à 
exploração de serviços públicos

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

850.40 850.10.300 Atribuição de prémios

850.10.601 Captação e aplicação de 
apoios mecenáticos

850.10.600 Atribuição de patrocínios

850 – Execução de Programas e Ações de Incentivo
850.10 – Atribuição e controlo de financiamentos e ajudas diretas

Incentivo às boas 
práticas

Reconhecimento 
do mérito social

Relação funcional
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850.10.300 Atribuição de prémios

850.10.003 Formalização da candidatura e 
acompanhamento dos apoios pontuais

850.10.01 Atribuição e acompanhamento de apoio 
financeiro no âmbito  de programas

850.10.02 Atribuição de apoio financeiro e não 
financeiro pontual

850.10.03 Atribuição de apoio mecenático
850.10.601 Captação a aplicação de apoios 
mecenáticos

850.10.04 Atribuição de bolsa de mérito e excelência

850.10.600 Atribuição de patrocínios

850 – Execução de Programas e Ações de Incentivo
850.10 – Atribuição e controlo de financiamentos e ajudas diretas

850.10.001 Atribuição de subsídios à exploração de 
serviços públicos

850.10.002 Formalização da candidatura e 
acompanhamento dos apoios regulares

850.20.01 Atribuição de prémios



900



900
DINAMIZAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL

900.10
Execução de atividades de 
dinamização da sociedade

900.20
Execução de atividades de 
comunicação institucional

Macroestrutura Funcional
900 – Dinamização e Comunicação Institucional



900

900.10

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Promoção, 
sensibilização e 

divulgação

Mapa concetual

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

900.20

Conceção e 
produção

900.10.503 Organização e participação em 
iniciativas de promoção/divulgação de 
produtos e serviços

900.10.502 Organização e participação em 
iniciativas de prevenção e sensibilização

900.10.501 Organização e participação em 
iniciativas de partilha e debate crítico

900.10.504 Publicitação de  iniciativas e 
atividades

900.10.500 Organização e participação  em 
cerimónias comemorativas e de entrega de 
condecorações e/ou prémios

900 – Dinamização e Comunicação Institucional
900.10 – Execução de atividades de dinamização da sociedade

Relação funcional

900.10.001 Conceção e realização de 
atividades ou acontecimentos artísticos

900.10.002 Produção de atividades 
desportivas ou recreativas
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900.10.500 Organização e participação em cerimónias 
comemorativas e de entrega de condecorações e/ou 
prémios

900.10.501 Organização e participação em iniciativas 
de partilha e debate crítico

900.10.504 Publicitação de iniciativas e atividades

900.10.01 Organização de ações de sensibilização e 
divulgação 

900.10.02 Produção de espetáculos

900.10.03 Produção editorial

900.10.001 Conceção e realização de atividades ou
acontecimentos artísticos 

900.10.002 Produção de atividades desportivas ou 
recreativas

900.10.502 Organização e participação em iniciativas 
de prevenção e sensibilização

900.10.503 Organização e participação em iniciativas 
de promoção/divulgação de produtos e serviços

900 – Dinamização e Comunicação Institucional
900.10 – Execução de atividades de dinamização da sociedade



900

900.10

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação

Gestão da 
imagem 

institucional

Mapa concetual

900.20.001 Criação da imagem e 
identidade gráficas

900.20.002 Conceção de produtos e 
artigos promocionais

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

Produção 
editorial

900.20.200 Produção, publicitação e 
controlo de conteúdos informacionais 
institucionais

900.20.201 Produção e participação na 
atividade editorial

Com a CS
900.20

Interação

Relação funcional

900 – Dinamização e Comunicação Institucional
900.20 – Execução de atividades de comunicação institucional

Com agentes/ 
clientes/ 

stakeholders



900

900.10

1º e 2º níveis 
do plano de 
classificação Mapa conceptual

3º nível do plano de classificação

Plano de classificação

Subdivisão funcional

MEF

900.20.400 Elaboração de informações 
ou esclarecimentos institucionais para a 
comunicação social

900.20.402 Recolha e tratamento de 
dados de imprensa

900.20.401 Promoção ou participação 
em conferências de imprensa e 
entrevistas

Com a CS 900.20.600 Criação e atualização de 
contactos institucionais

900.20.601Organização de visitas 
institucionais

900.20.602 Processamento de pedidos 
de audiência

900.20.603 Processamento de pedidos 
de informação

900.20

Relação funcional

900 – Dinamização e Comunicação Institucional
900.20 – Execução de atividades de comunicação institucional

Gestão da 
imagem 

institucional

Produção 
editorial

Interação Com agentes/ 
clientes/ 

stakeholders

Relação partitiva
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900.20.401 Promoção ou participação em 
conferências de conferências e entrevistas

900.20.201 Produção e participação na atividade 
editorial

900.20.200 Produção, publicitação e controlo de 
conteúdos informacionais institucionais

900.20.01 Produção e publicitação de conteúdos 
institucionais

900.20.02 Criação e implementação de identidade 
gráfica

900.20.05 Processamento de pedidos de informação

900.20.400 Elaboração de informações ou 
esclarecimentos institucionais para a comunicação social

900.20.600 Criação e atualização de contactos 
institucionais

900.20.002 Conceção de produtos e artigos 
promocionais

900.20.001 Criação da imagem e da identidade 
gráfica

900.20.04 Recolha e tratamento de dados de imprensa

900.20.03 Relação com a comunicação social

900.10.03 Produção editorial 

900.20.402 Recolha e tratamento de dados de imprensa

900.20.601 Organização de visitas institucionais

900.20.602 Processamento de pedidos de audiência

900.20.603 Processamento de pedidos de informação

900 – Dinamização e Comunicação Institucional
900.20 – Execução de atividades de comunicação institucional



950



SubfunçãoFunção

950.

ADMINISTRAÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO CÍVICA

950.10. 

Administração eleitoral

950.20. 

Processamento de ações 
peticionárias, reclamações 

e manifestações de 
congratulação

950.30.

Atribuição de distinções 
honoríficas

Macroestrutura Funcional
950 – Administração da Participação Cívica



950.

950.10

Marcação do ato 
eleitoral/ 

referendário

Apreciação de 
candidaturas/ 

propostas

Processo 
eleitoral

Processo 
referendário

Apoio à 
organização do 

processo

Apuramento de 
resultados

950.20

950.30

950.10.001. Marcação de atos eleitorais e 
referendários

950.10.200. Apreciação e admissão de 
candidaturas a atos eleitorais

950.10.400. Apreciação e admissão de 
propostas de referendo

950.10.600. Organização e apoio logístico 
ao processo eleitoral e referendário

950.10.601. Constituição das 
assembleias de voto

950.10.602. Definição e atribuição de 
meios para a propaganda eleitoral

950.10.800. Controlo das operações de 950.10.800. Controlo das operações de 
votação e apuramento parcial dos 
resultados

950.10.801 Constituição da assembleia 
de apuramento geral

950.10.802. Apuramento geral dos 
resultados

1.º e 2.º nível do 
Plano de 

classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

Subdivisão funcional com 
base nas várias etapas do 
processo eleitoral e 
referendário, conforme 
definidas na Lei Eleitoral, Lei 
Orgânica do Regime de 
Referendo e no Regime 
Jurídico do Referendo Local.

Subdivisão com 
base no tipo de 
eleição.
Princípio do 
género/espécie.

950 – Administração da Participação Cívica
950.10 – Administração eleitoral

Mapa concetual
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950.10.01. Organização de 
processos eleitorais

950.10.02. Organização de 
processos referendários

PC_versão_0.2

950.10.001. Marcação de atos 
eleitorais e referendários

950.10.400. Apreciação e admissão 
de propostas de referendo

950.10.600. Organização e apoio 
logístico ao processo eleitoral e 
referendário

950.10.601. Constituição das 
assembleias de voto

950.10.602. Definição e atribuição 
de meios para a propaganda 
eleitoral

950.10.800. Controlo das operações 
de votação e apuramento parcial de 
resultados

950 – Administração da Participação Cívica
950.10 – Administração eleitoral



950.

950.10

950.20

Reclamação/ 
Sugestão

Congratulação/ 
Agradecimento

Manifestação

950.30

950.20.001. Processamento de 
petições, reclamações e 
sugestões

950.20.300. Processamento de 
elogios e agradecimentos

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

1.º e 2.º nível do 
Plano de 

classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

Relação funcional

950 – Administração da Participação Cívica
950.20 – Processamento de ações peticionárias, reclamações e 

manifestações de congratulação

Mapa concetual
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950.10.01. Processamento de 
reclamações e sugestões

950.10.02. Processamento de 
elogios e agradecimentos

950.10.03. Processamento de 
avisos de exercício do direito de 
reunião em locais públicos
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950.10.01. Processamento de 
petições, reclamações e 
sugestões

950.10.02. Processamento de 
elogios e agradecimentos

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

950 – Administração da Participação Cívica
950.20 – Processamento de ações peticionárias, reclamações e 

manifestações de congratulação



950.

950.10

950.20

950.30

Reconhecimento/ 
Recompensa

950.30.001. Reconhecimento 
por mérito e serviços prestados

1.º e 2.º nível do 
Plano de 

classificação

3.º nível do Plano de 
classificação

MEF 
Macroestrutura 

Funcional

950 – Administração da Participação Cívica
950.30 – Atribuição de distinções honoríficas

Mapa concetual
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950.30.01. Reconhecimento por 
mérito e serviços prestados

PC_versão_0.2

950.30.001. Reconhecimento 
por mérito e serviços prestados

Plano de classificação 
versão 0.2

950 – Administração da Participação Cívica
950.30 – Atribuição de distinções honoríficas



Sessão de apresentação pública do 
Plano de Classificação para a Administração Local

(versão 0.2)
24 de julho de 2013

Contacto: 

mefautarquias@gmail.com

Gratos pela atenção!


