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NOTA INTRODUTÓRIA   
 
A presente classificação é o resultado do esforço continuado do INE em 
elaborar, por um lado, instrumentos de coordenação técnica e metodológica 
do SEN cabo-verdiano, e por outro, instrumentos facilitadores da produção 
estatística adaptados às especificidades da realidade cabo-verdiana. 
 
A Classificação do Consumo Individual por Objectivo de Cabo Verde visa fins 
estatísticos múltiplos e permite a comparabilidade internacional por ter 
adoptado a Classificação do Consumo Individual por Objectivos (COICOP) das 
Nações Unidas e a Classificação do Consumo Individual por Objectivos 
Adaptada aos Inquéritos aos Orçamentos Familiares (COICOP-IOF) do Eurostat 
como bases da sua construção. Esta ultima visa a aplicação directa aos 
inquéritos aos orçamentos familiares ao nível dos países da UE.  
 
Esta classificação tem aplicação privilegiada ao nível das contas nacionais, dos 
preços no consumidor e dos inquéritos aos orçamentos familiares. No entanto, 
tem aplicações mais generalizadas, sobretudo, do ponto de vista da 
comparação internacional em diferentes áreas estatísticas. 
 
A CCIO-CV foi elaborada no âmbito do Projecto Comum aos PALOP em 
Nomenclaturas, Conceitos e Classificações, coordenado pelo INE de Portugal. 
Para a concepção desta classificação, contou-se com a prestimosa colaboração 
de vários técnicos do INE de Cabo Verde e, sobretudo, do INE de Portugal, 
cujas contribuições se agradecem. 
 
 



  

PRINCIPAIS SIMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
SSIIGGLLAASS  EE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  
 
CNEST Conselho Nacional de Estatística 
COICOP Classificação do Consumo Individual por Objectivo  
COICOP-IOF Classificação do Consumo Individual por Objectivo Adaptada 

aos Inquéritos aos Orçamentos Familiares (Eurostat) 
COFOG            Classificação das Funções do Governo 
COPNI            Classificações dos Objectivos das IPSFLSF 
CPC Classificação Central de Produtos (ONU) 
D                     Duradouros 
INE Instituto Nacional de Estatística 
IPSFLSF    Instituições Particulares Sem Fins Lucrativos ao Serviço das 

Famílias 
ISCED            Classificação Internacional Standard para a Educação 
ND                  Não Duradouros 
N.E.  Não Especificado 
ONU Organização das Nações Unidas 
SD                  Semi-Duradouros 
SEN Sistema Estatístico Nacional 
n.e. Não especificado 
p Parte 
S                     Serviços 
 
 
 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A CCIO-CV 
 
♦ Dr. Francisco J. Rodrigues - Tel.:  61.38.27 (ext. 52)        Fax:  61.16.56 
e-mail:  FranciscoR@ine.gov.cv     
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1.  OBJECTIVOS 
 

 
A CCIO-CV, enquanto nomenclatura, é um instrumento de suporte à produção 
estatística, dando-lhe consistência e qualidade, garantindo também a 
consolidação do SEN e a comparabilidade internacional das informações 
estatísticas.  
 
A CCIO-CV embora seja susceptível de ser aplicada a uma grande variedade 
de objectivos, visa, entre outros, os seguintes fins: 

 
 
• Dotar o SEN de uma classificação do consumo individual adaptada 

à realidade cabo-verdiana;  
 
• Facilitar a comparação a nível mundial, designadamente do PIB, 

através das componentes da despesa; 
 
• Servir de suporte a uma classificação mais detalhada para recolha 

de preços no consumidor e para cálculo do IPC. 
 
§ Classificar as transacções realizadas por famílias, instituições 

particulares sem fins lucrativos ao serviço das famílias e pelo 
governo cujo fim último é o consumo individual e que resultam 
em despesas, isto é, pagamentos para aquisição de bens 
correntes e de capital, de trabalho e outros serviços ou para 
aquisição de activos financeiros; 

 
§ Apoiar estudos, entre outros, sobre a produtividade do trabalho, 

sobre o crescimento económico, sobre o bem-estar e sobre a 
poupança; 

 
 

A CCIO-CV foi concebida tendo por referência os últimos princípios e conceitos 
mundiais sobre nomenclaturas, estando por isso a sua construção subordinada 
aos princípios essencialmente estatísticos. No entanto, a CCIO-CV não esgota 
os seus objectivos de aplicação a fins estatísticos, sendo um instrumento de 
utilização mais alargada, na medida em que pode ser utilizada como referência 
na elaboração de classificações com um detalhe superior e mais adequado a 
fins mais específicos. 
 
Apesar de poder ser utilizada para fins não estatísticos sentido, os princípios 
básicos da sua construção, o tipo de unidades estatísticas a que se aplica e as 
regras de classificação, entre outros aspectos, estão subordinados aos 
objectivos estatísticos, com uma aplicação privilegiada no âmbito dos 
inquéritos às despesas e receitas das famílias. 



  

2. PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONCEPÇÃO 
 

A estrutura básica da COICOP, por forma a que seja preservada a 
comparabilidade entre países, foi adoptada na concepção da CCIO-CV. As 
necessidades e especificidades nacionais, para dar resposta, designadamente, 
as despesas sobre IDRF e preços no consumidor, foram concebidas a partir do 
nível elementar  (callse-4 dígitos) da COICOP.. 
 
A CCIO-CV, tal como a COICOP, não tem por base nenhum modelo particular 
de comportamento do consumo. No entanto, está estruturada para reflectir as 
diferenças nas elasticidades-rendimento. Por exemplo, os agregados familiares 
com baixos rendimentos despendem uma proporção maior do seu orçamento 
em alimentação, vestuário e habitação, enquanto que os agregados com alto 
rendimento despendem uma proporção maior do seu orçamento em 
transportes, educação, cultura e lazer. 
 
A estrutura da CCIO-CV ao integrar a COICOP até ao nível da Classe, mantém 
os mesmos princípios que esta. Assim, as Classes estão classificadas em 
Serviços (S), bens não duradouros (ND), bens semi-duradouros (SD) e bens 
duradouros (D). Desta forma, estará facilitada a utilização para fins analíticos 
que visam, por exemplo, estudar o stock de bens de capital, bastando para 
isso agregar os bens classificados como duradouros na CCIO-CV. 
 
A CCIO-CV é utilizada para classificar as despesas com o consumo individual 
realizada por três sectores institucionais: as famílias, as IPSFLSF e o Governo.  
 
Por despesas de consumo individual entende-se  aquelas que são realizadas 
em benefício de pessoas individuais ou de agregados familiares, incluindo: 
 

§ Todas as despesas realizadas pelas famílias são consideradas 
individuais. As divisões 01 a 12 visam classificar os fins para as 
quais essas despesas são realizadas; 

 
§ Todas as despesas realizadas pelas IPSFLSF são consideradas, 

por convenção, como destinadas ao benefício das famílias. A 
divisão 13 visa classificar os fins para as quais essas despesas 
são realizadas; 

 
§ Algumas despesas realizadas pelo Governo são consideradas 

individuais. A divisão 14 visa classificar os fins para as quais as 
despesas do Governo, consideradas individuais, são realizadas. 

 
Despesas como defesa, segurança e ordem pública, assuntos 
económicos e protecção ambiental, entre outras, são 
consideradas como sendo destinadas ao benefício da 
comunidade como um todo em detrimento do indivíduo. Estas 
despesas, por serem habitualmente classificadas como “consumo 
final do governo” estão excluídas da CCIO-CV.  

 



  

A CCIO-CV integra  a seguinte estrutura ao nível mais agregado, inteiramente 
coincidente com a COICOP: 
 

§ Divisões 01 a 12 – Despesas de Consumo Individual das Famílias 
§ Divisão 13 -  Despesas de Consumo Individual das IPSFLSF 
§ Divisão 14 – Despesas do Consumo Individual do Governo 

 
Os objectivos das divisões 13 e 14 retomam os objectivos propostos nas 
classificações funcionais das IPSFLSF e do Governo, respectivamente, a COPNI 
e a COFOG. Assim, ao classificar-se as despesas do consumo individual das 
IPSFLSF e do Governo com estas classificações a correspondência está 
assegurada na CCIO-CV através das divisões 13 e 14 da COICOP.  
 
A CCIO-CV está estruturada de forma a facilitar a compilação e difusão das 
estatísticas. Assim, em primeiro lugar estão as famílias, a seguir as IPSFLSF e  
finalmente o Governo. 
 
O consumo individual é assim apresentado de acordo com o seguinte quadro, 
tendo em conta os múltiplos fins que se pretende atingir ao se estruturar a 
CCIO-CV: 
 
 

OBJECTIVO FAMÍLIAS IPSFLSF GOVERNO CONSUMO FINAL 

Prod. Alim. e Bebidas Não Alcoólicas 01   01 
Beb. Alcoólicas, Tabaco e Narcóticos 02   02 
Vestuário e Calçado 03   03 
Habitação, Água, etc 04 13.1 14.1 04+13.1+14.1 
Mobiliário, Equip. para o Lar, etc 05   05 
Saúde 06 13.2 14.2 06+13.2+14.2 
Transportes 07   07 
Comunicações 08   08 
Recreação e Cultura 09 13.3 14.3 09+13.3+14.3 
Educação 10 13.4 14.4 10+13.4+14.4 
Restauração e Alojamento 11   11 
Segurança Social 12.4 13.5 14.5 12.4+13.5+14.5 
Bens e Serviços Diversos 12 (exc.12.4)   12 (excepto 12.4) 
Outros Serviços  13.6  13.6 

 
 

As designações e as notas explicativas correspondentes procuram dar o 
entendimento dos aspectos mais importantes cobertos por cada categoria, 
dentro dos princípios (nem sempre fáceis de aplicar) subjacentes à elaboração 
dum documento desta natureza (designações curtas, notas explicativas 
suficientes e objectivas). 
 
As notas explicativas foram construídas, com base nas Notas Explicativas da 
COICOP, para vários níveis da  CCIO-CV. Foi dada uma atenção particular à 
Classe, por ser o nível de referência internacional a nível mais elementar.  
 



  

As notas explicativas, de forma a precisar com um certo rigor os "limites" de 
cada despesa, apresentam-se, regra geral, divididas em duas partes: 
 

- Uma relativa à parte compreendida em cada despesa (subordinada à 
expressão "Inclui"); 

 
- A outra relativa às exclusões (subordinada à expressão "Não Inclui"), 
isto é, referência às despesas que suscitam mais dúvidas remetendo-
as para as categorias ajustadas; 

 
As notas explicativas procuram precisar o conteúdo central de cada Classe. 
 
Para os níveis inferiores à Classe (Sub-Classe e Categoria) não se elaboraram 
Notas Explicativas quer por se considerarem suficientemente compreensíveis, 
quer por não ter sido possível alcançar os consensos necessários em algumas 
posições. 

 
3. CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CCIO-CV E OUTRAS CLASSIFICAÇÕES 

 
Correspondência entre a CCIO-CV e a COICOP   
 
A CCIO-CV, como se depreende do quadro seguinte, apresenta uma 
concepção integrada a partir do nível Classe (4 dígitos) da COICOP, 
respeitando todos os princípios desta classificação, isto é, a correspondência 
entre a  CCIO-CV e a  COICOP é directa para os níveis Divisão, Grupo e Classe.  
 
 
Correspondência entre a CCIO-CV e a COICOP-IOF 
 
O nível Sub-Classe é a integração da COICOP-IOF, existindo uma integração 
do nível mais elementar desta classificação na CCIO-CV. A comparação directa 
(1:1) é  muito frequente nas duas classificações. Excepcionalmente a 
correspondência com a COICOP-IOF é feita pela agregação de duas ou mais 
sub-classes da CCIO-CV.  
 
O nível Categoria (6 dígitos) procura reflectir a estrutura ajustada à realidade 
de Cabo Verde. 
 
As principais relações entre a CCIO-CV e a COICOP-IOF podem resumir-se no 
seguinte: 
 

• equivalência directa e integral pelo código com a Divisão, Grupo e 
Classe da COICOP-IOF; 

• equivalência por correspondência com a COICOP-IOF para os 
restantes níveis.   

 
 

 
 



  

  
Nível Numérico 

 
Classificação 

Dois 
dígitos 

Três 
Dígitos 

Quatro 
dígitos 

Cinco 
dígitos 

Seis 
dígitos 

      
 CCIO-CV 14 58 157 237 1255 
      
 COICOP 14 58 157 - - 
      
COICOP-IOF 12 45 117 203 - 

 
 

É possível encontrar as seguintes relações entre a CCIO-CV e a COICOP-IOF: 
 

um código CCIO-CV √ um código COICOP-IOF (1:1) 
um código CCIO-CV √ n códigos COICOP-IOF (1:n) 
um código CCIO-CV √ parte de um código COICOP-IOF (1:p1) 
um código CCIO-CV √ parte de n códigos COICOP-IOF (1:pn) 

 
Correspondência entre a CCIO-CV e outras classificações  

 
A  CCIO-CV, nas suas divisões 01 a 12, está intimamente relacionada com a 
CPC e, por consequência, com a CNBS-CV, na medida em que ela tem como 
pilares da sua estrutura bens e serviços. 
 
A CCIO-CV está ainda directamente relacionada com a COPNI, a COFOG e com 
a ISCED97. 

 
 

4. SISTEMA DE CODIFICAÇÃO 
 

Para salvaguarda da comparabilidade estatística internacional e para facilidade 
de comunicação, o projecto da CCIO-CV adoptou uma estrutura, com algumas 
excepções, semelhante à COICOP (identidade de designação e de codificação) 
nos 4 primeiros dígitos e à COICOP-IOF no seu nível mais elementar. 1 
  
O detalhe nacional foi estabelecido, de forma integrada a partir do nível 
elementar da COICOP-IOF, tomando por base a realidade cabo-verdiana.  
 
O sistema de concepção adoptado admite, portanto, que certos bens e serviços 
definidos a nível da COICOP e incluídos na CCIO-CV podem não reflectir 
necessariamente os bens e serviços mais importantes no plano nacional, 
ficando tal facto a dever-se a um compromisso de concepção integrado na 
COICOP e na COICOP-IOF. 
                                                        
1 Para se manter a coerência e os princípios do sistema de codificação da CCIO-CV, alteraram-se alguns códigos da 
COICOP e da COICOP-IOF. Por exemplo, o código 08211 (COICOP-IOF) foi alterado para 08200 na CCIO-CV 
porque, não havendo detalhe suplementar na COICOP-IOF e mantendo este código uma equivalência de âmbito 
com os níveis anteriores, deveria assumir, de acordo com os princípios adoptados na concepção da CCIO-CV, o 
valor 08200 por forma a que os zeros à frente dos três primeiros códigos reflictam a ausência de detalhe. 



  

 
A CCIO-CV representa a totalidade das despesas do consumo individual em 
bens e serviços, princípio da exaustividade, respeitando, regra geral, o princípio 
da não repetitividade, significando tal facto que qualquer rubrica é 
mutuamente exclusiva em relação às restantes.  
 
O sistema de codificação da  CCIO-CV tem cinco níveis, todos numéricos: 
Divisão, Grupo, Classe, Sub-Classe e Categoria.  
 
Assim:  
 
“ A codificação da CCIO-CV incluirá um código de 6 dígitos, 
correspondendo os 4 primeiros à COICOP (2 dígitos par a Divisão, 1 
dígito para o Grupo e 1 dígito para a Classe), o seguinte ao nível 
elementar da COICOP-IOF e o 6.º dígito ao detalhe para satisfação 
das necessidades específicas nacionais”. 
 
Nos esquemas seguintes é possível visualizar a estrutura e o sistema de 
codificação para a Categoria 011432 (Iogurte com pedaços de fruta): 
 

 
 
 
 

CCIO-CV 
 

COICOP-IOF 
 

COICOP 
 

    01 14 32  
      

Divisão      

 Grupo     
 Classe    
  Sub-Classe  
 Categoria 
  

D
IV

IS
Ã

O

G
R

U
P

O

C
L

A
S

S
E

S
U

B
-C

L
A

S
S

E

C
A

TE
G

O
R

IA

DESIGNAÇÃO COICOP-IOF

DESPESAS DO CONSUMO INDIVIDUAL DAS FAMÍLIAS

01 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS

01 1 PRODUTOS ALIMENTARES



  

A classificação inicia-se no nível Divisão (2 dígitos), desce em “àrvore” ao nível 
Grupo e assim sucessivamente até à Categoria. O nível Divisão é codificado 
sequencialmente de 01 a 14. 
 
O Grupo é codificado sequencialmente de 1 a 9 a partir do código da Divisão. 
Nos casos em que o primeiro dígito da direita é zero, significa que a Divisão 
não foi subdividida em Grupo, mantendo nesta situação a Divisão e o Grupo a 
mesma designação e âmbito. 
 
A Classe é codificada a partir do Grupo, utilizando o sistema de codificação os 
mesmos critérios definidos para a codificação do Grupo. Nos casos em que o 
primeiro dígito da direita é zero, significa que o Grupo não foi subdividido em 
Classe, mantendo nesta situação o Grupo e a Classe a mesma designação e 
âmbito. 
 
A Sub-Classe é codificada a partir da Classe, utilizando o sistema de 
codificação os mesmos critérios definidos para a codificação da Classe. Nos 
casos em que o primeiro dígito da direita é zero, significa que a Classe não foi 
subdividida em Sub-Classe, mantendo nesta situação a Classe e a Sub-Classe 
a mesma designação e âmbito. 
 
A Categoria é codificada a partir da Sub-Classe, utilizando o sistema de 
codificação os mesmos critérios definidos para a codificação da Sub-Classe. 
Nos casos em que o primeiro dígito da direita é zero, significa que a Sub-
Classe não foi subdividida em Categoria, mantendo nesta situação a Sub-
Classe e a Categoria a mesma designação e âmbito. 
 
A visão integrada do código da CCIO-CV para todos os seus níveis, desde o 
nível mais agregado (Divisão) até ao nível mais elementar (Categoria) poderá 
ser visualizada no quadro seguinte: 
 
 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO NÍVEL 

01 Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas Divisão 
011 Produtos alimentares Grupo 
0111 Produtos de padaria, de pastelaria e produtos à 

base de cereais 
Classe 

01111 Pão e produtos de padaria Sub-Classe 
011111 Pão de trigo Categoria 
 
 
 
A representação linear do código CCIO-CV a seguir apresentado permite 
perceber facilmente alguns aspectos importantes do sistema de codificação 
adoptado. 
 



  

xxxx y x    Código representativo da CCIO-CV no seu comprimento máximo. 
 
Ou seja, 
 

xxxx          As quatro primeiras letras xxxx representam a COICOP 
 
xxxx y       A letra seguinte y representa a COICOP-IOF 
 
xxxx y x     A letra seguinte x representa o detalhe nacional 

 
 
O sistema de codificação adoptado permite navegar dos níveis nacionais para 
o nível internacional integrado na CCIO-CV mediante um processo simples de 
agregação, favorecendo a comparabilidade estatística e a resposta a 
solicitações muito diversas. 
 
Os níveis e as diferenças de codificação entre a  CCIO-CV, a COICOP e a 
COICOP-IOF encontram-se no quadro seguinte: 

 
 

 Códigos Codificação (ex.) 
Níveis 

  CCIO-
CV 

 COICOP COICOP-IOF  CCIO-CV COICOP COICOP-IOF 

 
Divisão 2 dígitos 2 dígitos 2 dígitos 01 01 01 
       
Grupo 3 dígitos 3 dígitos 3 dígitos 011 011 011 
       
Classe 4 dígitos 4 dígitos 4 dígitos 0111 0111 0111 
       
Subclasse 5 dígitos - 5 dígitos 01111 - 01111 
       
Categoria 6 dígitos - - 011111   
       

 
 

5. ESTRUTURA 
 

 
A estrutura da CCIO-CV, no âmbito desta publicação, deve ser entendida: 
(código + designação). 
 
Sobre o código, em particular sobre o método adoptado no sistema de 
codificação, o fundamental foi dito no ponto anterior. 
 
A designação apresenta-se em versão integral (completa), prevendo-se 
estabelecer no futuro uma versão abreviada (normalizada) para efeitos de 
tratamento automático da informação. 
 



  

As designações adoptadas para os níveis Divisão, Grupo e Classe 
traduzem identidades absolutas em relação à COICOP. Os códigos reflectem 
uma identidade de âmbito com a COICOP mas não de dígitos. 
 
A relação de código-designação foi estabelecida numa base de âmbito e 
não de nível, significando tal facto que a designação pode incluir vários 
níveis em termos de codificação, isto é, a passagem de uma designação 
para outra de nível inferior só é concretizada desde que correspondam a 
âmbitos diferentes. 
 

 
6. DELIMITAÇÃO DE REGRAS GERAIS DE COMPREENSÃO DA  CCIO-CV 

 
Apesar da  CCIO-CV permitir a classificação de todas as despesas relacionadas 
com o consumo das famílias, há limites impostos pelos objectivos que se 
pretendem atingir e pela complexidade da realidade. Por exemplo, não há, em 
algumas situações a possibilidade de se aplicar directamente a classificação 
para a recolha de preços no consumidor. Na verdade, em algumas categorias, 
existe a necessidade de criar níveis mais homogéneos para evitar preços muito 
diferenciados para o mesmo nível. 
  
Apesar dos cuidados postos na construção da  CCIO-CV ou em qualquer outra 
nomenclatura semelhante, a homogeneidade só é na prática tendencialmente 
conseguida uma vez que, em algumas situações, as despesas têm uma 
diversidade que podem não ter resposta no nível da classificação.  
 
Para uma melhor clarificação do âmbito desta nomenclatura, são importantes 
os aspectos que a seguir se apresentam: 
 
 
Unidades de Classificação 
 
Para as despesas de consumo das famílias nas divisões 01 a 12 da CCIO-CV, 
as unidades a classificar são as despesas com a aquisição de bens ou serviços. 
Os dados primários poderão ser provenientes do IDRF ou de outras fontes, 
envolvendo, no entanto, a afectação da oferta total de bens e serviços 
segundo a sua utilização, final ou intermédia. É importante notar que as 
unidades de classificação são despesas em bens e serviços específicos e não 
despesas em objectivos como tal. As divisões 01 a 12 da CCIO-CV convertem 
os dados primários em classificação por objectivos ao agrupar os diferentes 
bens e serviços que são consumidos para cumprir determinados objectivos. 
 
Bens e Serviços com Objectivos Múltiplos 
 
A maioria dos bens e serviços podem ser facilmente classificados com um 
único objectivo, mas alguns bens e serviços podem ser afectados a mais de 
um objectivo. Por exemplo, o combustível para motores pode ser utilizado 
para veículos classificados como transporte e outros classificados como 
recreação ou ainda para a produção de bens alimentares. 



  

 
Regra geral, os bens e serviços com objectivos múltiplos são classificados 
segundo o seu objectivo predominante. Assim, o combustível para motores é 
classificado no âmbito do Transporte porque este bem é utilizado, na maioria 
dos países, para fins relacionados com o transporte; os alimentos consumidos 
em restaurantes são normalmente classificados em Restauração e não em 
Produtos Alimentares; sapatilhas e outro calçado de desporto utilizado 
diariamente como lazer são classificados como Vestuário e Calçado e não 
como Recreação. 
 
Nestes casos, deverão os estaticistas classificar os bens e serviços de acordo 
com as especificidades nacionais, desde que anotem as alterações na 
classificação internacional de referência. 
 
 
Bens e Serviços com Objectivos Mistos 
 
Uma única despesa compreende, em alguns casos,  a aquisição de bens e 
serviços que atingem mais de um objectivo. Por exemplo, um pacote turístico 
inclui pagamentos para transportes, alojamento, alimentação e recreação. 
 
Nestas situações deverão ser analisados cada caso por forma a que seja 
identificado o objectivo da forma mais precisa e consistente possível de acordo 
com as informações disponíveis. Assim, os pacotes turísticos são classificados 
como viagens organizadas sem qualquer necessidade de isolar as despesas 
com alimentação, transportes, etc. O mesmo se passa com os serviços 
hospitalares que envolvem o internamento de doentes que incluem 
pagamentos com tratamento médico, alimentação e alojamento, e serviços de 
transporte que incluem pagamentos com alimentação no bilhete. Estes casos 
são classificados em Serviços Hospitalares e Serviços de Transporte  
respectivamente. 
 
 
Tipos de Produtos 
 
A maior parte das Classes inclui ou bens ou serviços. As Classes que 
contenham bens são classificadas como ND, SD ou D. 
 
A diferença entre bens não-duradouros e bens duradouros é baseada no facto 
dos bens poderem ser utilizados apenas uma vez ou poderem ser utilizados 
repetitivamente ou continuamente num período consideravelmente superior a 
um ano. Acresce ainda o facto de bens duradouros como motores de veículos, 
frigoríficos, máquinas de lavar roupa, televisões, etc, terem um preço de 
compra relativamente superior. Os bens semi-duradouros diferem dos 
duradouros por terem um tempo de vida útil que, embora superior a um ano, 
é consideravelmente inferior e o preço de aquisição ser substancialmente mais 
baixo. 
 



  

Algumas classes contêm bens e serviços devido a questões práticas e que se 
prendem com a impossibilidade de separar os bens dos serviços. Estas classes, 
são normalmente classificadas como (S) por se considerar que a componente 
Serviços é predominante. Igualmente, existem classes que contêm bens 
duradouros e bens semi-duradouros.  
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CCIO-CV: DIVISÕES E GRUPOS 
 
 

01 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 
 
011 PRODUTOS ALIMENTARES 
012 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 
 

02 BEBIDAS ALCOÓLICAS, TABACO E NARCÓTICOS 
 
021 BEBIDAS ALCOÓLICAS 
022 TABACO 
023 NARCÓTICOS 
 

03 VESTUÁRIO E CALÇADO 
 
031 VESTUÁRIO 
032 CALÇADO (INCLUI ACESSÓRIOS, REPARAÇÃO E ALUGUER) 
 

04 HABITAÇÃO, ÁGUA, ELECTRICIDADE, GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS 
 
041 RENDAS EFECTIVAS PELA HABITAÇÃO 
042 RENDAS IMPUTADAS À HABITAÇÃO 
043 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES 
044 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS RELATIVOS À HABITAÇÃO 
045 ELECTRICIDADE, GÁS E OUTROS COMBUSTÍVEIS 
 

05 MOBILIÁRIO, ARTIGOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTO DOMÉSTICO E 
MANUTENÇÃO CORRENTE DA HABITAÇÃO 
 
051 MOBILIÁRIO, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO, TAPETES E OUTROS 

REVESTIMENTOS PARA O CHÃO 
052 ARTIGOS TÊXTEIS DE TECIDOS, DE USO DOMÉSTICO E SUA REPARAÇÃO 
053 APARELHOS DOMÉSTICOS E SUAS REPARAÇÕES 
054 LOUÇAS, VIDROS, CRISTAIS E OUTROS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E SUA 

REPARAÇÃO 
055 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA CASA E JARDIM 
056 BENS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO CORRENTE DA HABITAÇÃO 
 

06 SAÚDE 
 
061 PRODUTOS FARMACÊUTICOS, APARELHOS E MATERIAIS TERAPÊUTICOS 
062 SERVIÇOS PARA DOENTES AMBULATÓRIOS (NÃO HOSPITALARES) 
063 SERVIÇOS HOSPITALARES 
 

07 TRANSPORTES 
 
071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
072 UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE PESSOAL 
073 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
 



  

08 COMUNICAÇÕES 
 
081 SERVIÇOS POSTAIS 
082 EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO E SUA REPARAÇÃO 
083 SERVIÇOS TELEFÓNICOS E DE TELECÓPIA 
 

09 LAZER, RECREAÇÃO E CULTURA 
 
091 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

AUDIOVISUAIS, FOTOGRÁFICO E INFORMÁTICOS 
092 OUTROS BENS DURADOUROS RELACIONADOS COM LAZER, RECREAÇÃO E 

CULTURA 
093 OUTROS ARTIGOS E EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO; PLANTAS, FLORES E 

OUTROS PRODUTOS PARA JARDIM E ANIMAIS DE  ESTIMAÇÃO E SERVIÇOS 
RELACIONADOS 

094 SERVIÇOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS 
095 LIVROS, JORNAIS E ARTIGOS DE PAPELARIA 
096 VIAGENS ORGANIZADAS. 
 

10 EDUCAÇÃO 
 
101 ENSINO PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO INTEGRADO 
102 ENSINO SECUNDÁRIO 
103 ENSINO PÓS-SECUNDÁRIO NÃO SUPERIOR 
104 ENSINO SUPERIOR 
105 ENSINO NÃO DEFINÍVEL POR NÍVEL 
 

11 RESTAURANTES, HOTÉIS, CAFÉS E SIMILARES (INCLUI CATERING) 
 
111 REFEIÇÕES E BEBIDAS 
112 SERVIÇOS DE ALOJAMENTO 
 

12 BENS E SERVIÇOS DIVERSOS 
 
121 SERVIÇOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 
122 PROSTITUIÇÃO 
123 ARTIGOS DE USO PESSOAL, N.E. 
124 SERVIÇOS DE PROTECÇÃO SOCIAL 
125 SEGUROS 
126 SERVIÇOS FINANCEIROS, N.E. 
127 OUTROS SERVIÇOS N.E. 
 

13 DESPESAS DE CONSUMO INDIVIDUAL DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS AO SERVIÇO DAS FAMÍLIAS (ISFLSF) 
 
131 RENDAS DE HABITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS AO 

SERVIÇO DAS FAMÍLIAS 
132 SAÚDE 
133 SERVIÇOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS 
134 EDUCAÇÃO 
135 SERVIÇOS DE PROTECÇÃO SOCIAL 
136 OUTROS SERVIÇOS 



  

 
14 DESPESAS DE CONSUMO INDIVIDUAL DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS. 

 
141 HABITAÇÃO 
142 SAÚDE 
143 SERVIÇOS DESPORTIVOS, RECREATIVOS E CULTURAIS 
144 EDUCAÇÃO 
145 SERVIÇOS DE PROTECÇÃO SOCIAL 
 
 
 
 



  

 
 


