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Lista de códigos CPV e serviços correspondentes, incluídos no Anexo IX 

do CCP e especialmente relevantes para o Programa Bairros Saudáveis 

O Anexo IX intitula-se “Lista de serviços de saúde, serviços sociais, serviços de ensino, serviços 
artístico-culturais e outros serviços específicos”. Ao abrigo do artigo 6.º A do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), desde que o valor de cada contrato seja inferior a 750.000 euros, os serviços cujos CPV 
constem do Anexo IX estão excluídos da parte II (Contratação Pública) do mesmo Código. 

 
A lista que se apresenta em baixo é baseada no Anexo IX do CCP e assinala a amarelo os códigos 
CPV e serviços correspondentes especialmente relevantes para o Programa Bairros Saudáveis. 
A lista não inclui algumas designações de serviços e respetivos códigos que não se enquadram 
nas despesas elegíveis para o Programa bairros Saudáveis. Respeitou-se a estrutura em árvore 
do sistema de classificação CPV. 
 

Saúde, serviços sociais e serviços conexos (códigos CPV: 98133100-5 e 98133000-4) 

98133000-4                             Serviços prestados por organizações associativas de carácter social 

98133100-5                                     Serviços de apoio à educação cívica e a instalações colectivas  

Serviços administrativos nas áreas social, da educação, da saúde e da cultura (Códigos CPV: 

de 80000000-4 a 80660000-8; de 92000000-1 a 92700000-8)  

       

80420000-4   Serviços de aprendizagem electrónica (e-learning)  

    

80522000-9    Seminários de formação    

    

80530000-8   Serviços de formação profissional    

     

80531000-5    Serviços de formação industrial e técnica  

      

80531100-6     Serviços de formação industrial   

   

80531200-7     Serviços de formação técnica   

    

80532000-2    Serviços de formação em matéria de gestão  

      

80533000-9 Serviços de familiarização e formação para o utilizador de 

informática        

80533100-0  Serviços de formação em matéria de informática 

      

80533200-1     Cursos de informática    

   

80540000-1   Serviços de formação em matéria de ambiente   

      

80550000-4   Serviços de formação em matéria de segurança   
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80560000-7 Serviços de formação em matéria de saúde e primeiros 

socorros       

  

80561000-4    Serviços de formação em matéria de saúde  

      

80562000-1 Serviços de formação em matéria de primeiros 

socorros      

  

80570000-0   Serviços de formação para aperfeiçoamento pessoal  

       

80580000-3   Cursos de línguas      

   

80590000-6   Serviços de tutoria      

   

 

 

92000000-1 Serviços recreativos, culturais e desportivos     

       

92100000-2  Serviços cinematográficos e de vídeo     

      

92110000-5   Serviços de produção de filmes e fitas de vídeo e afins  

        

92120000-8   Serviços de distribuição de filmes e videocassetes  

        

92130000-1   Serviços de projecção de filmes     

     

92140000-4   Serviços de projecção de videocassetes    

      

92200000-3  Serviços de rádio e televisão      

     

92210000-6   Serviços de rádio      

    

92220000-9   Serviços de televisão      

    

92230000-2   Serviços de rádio e de televisão por cabo   

       

92300000-4  Serviços recreativos       

    

92310000-7   Serviços de criação e interpretação artísticas e literárias 

         

92320000-0   Serviços de exploração de instalações para fins artísticos 

         

92330000-3   Serviços relacionados com zonas de recreio   

       

92340000-6   Serviços de espectáculos recreativos e de dança  

        

92350000-9   Serviços relacionados com lotarias e jogos de aposta  
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92360000-2   Serviços de pirotecnia      

    

92370000-5   Técnico de som       

   

92400000-5  Serviços das agências noticiosas     

      

92500000-6  Serviços de bibliotecas, arquivos e museus e outros serviços culturais 

          

92510000-9   Serviços de bibliotecas e arquivos    

      

92520000-2   Serviços dos museus e afins     

     

92530000-5 Serviços relacionados com jardins botânicos e zoológicos e com 

reservas naturais      

    

92600000-7  Serviços de desporto       

    

92700000-8  Serviços de cibercafé       

    

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais, incluindo serviços prestados por organizações 

sindicais, organizações políticas, organizações de juventude e outras organizações 

associativas (códigos CPV: 98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8; 98130000-3) 

98000000-3 - Outros serviços comunitários, sociais e pessoais 

98100000-4  Serviços das organizações associativas 

98110000-7  Serviços prestados por organizações empresariais, profissionais e 

especializadas        

98120000-0   Serviços prestados por organizações sindicais  

98130000-3   Serviços diversos prestados por organizações associativas 

98131000-0   Serviços prestados por organizações religiosas 

98132000-7   Serviços prestados por organizações políticas  

98133000-4    Serviços prestados por organizações associativas de carácter social 

98133100-5   Serviços de apoio à educação cívica e a instalações colectivas  

98133110-8    Serviços prestados por organizações de juventude 

 

Serviços prestados por organizações religiosas (código CPV: 98131000-0) 

98131000-0   Serviços prestados por organizações religiosas 

 


