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CCP/código Descrição

63110.0   Serviços de alojamento em hotéis e motéis

63191.0   Serviços de centros de férias e casas de veraneio

63192.0   Serviços de arrendamento de alojamentos mobiliados

63193.0   Serviços de albergues juvenis

63194.0   Serviços de centros de entretenimento e férias para crianças

63195.0   Serviços para acampamentos e trailers

63199.1
  Serviços de carro-leito e similares em outros meios de transporte; 
  residência de estudantes

63210.0   Serviços de provisão de comida com serviços completos de restaurante

63220.0   Serviços de provisão de comida em estabelecimentos de auto serviço

63290.0   Outros serviços de provisão de comida

63300.0   Serviços de provisão de bebidas para seu consumo local

64111.1   Serviços regulares de transporte de passageiros por ferrovias

64111.2   Serviços não regulares de transporte de passageiros por ferrovias

64112.0   Serviços urbanos e suburbanos de transporte de passageiros por ferrovias

64211.0   Serviços regulares urbanos e suburbanos de transporte de viajantes por rodovia

64212.0
  Serviços regulares especiais urbanos e suburbanos de transporte
   de viajantes por rodovias

64213.0   Serviços regulares interurbanos de transporte de viajantes por rodovia

64214.0   Serviços regulares especiais interurbanos de transporte de viajantes por rodovia

64219.1   Serviços regulares de teleféricos para esquiar

64219.2   Serviços de teleféricos e funiculares

64221.0   Serviços de táxi

64222.0   Serviços de aluguel de automóveis com motorista

64223.0   Serviços de aluguel de lotação e ônibus com motorista

64224.0   Serviços de transporte de viajantes por rodovia em veículos de tração humana ou animal

65111.0   Serviços de transporte de viajantes em transbordadores de cabotagem e transoceânicos

65119.1   Outros serviços regulares de transporte de viajantes em embarcações de cabotagem e exterior

65119.2   Outros serviços não regulares de transporte de viajantes em embarcações de cabotagem e exterior

65119.3   Serviços de cruzeiro

65119.4   Serviços de passageiros em embarcações de carga

65130.1
  Serviços de aluguel de embarcações de cabotagem e exterior com tripulação
  para transporte de viajantes

65140.0   Serviços de reboque e tração de embarcações de cabotagem e transoceânicas

65211.0   Serviços de transporte de viajantes em ferry boats  por vias interiores de navegação

65219.1   Serviços regulares de transporte de viajantes por vias interiores de navegação

65219.2   Serviços de excursões panorâmicas

65219.3   Serviços de cruzeiros

65230.0
  Serviços de aluguel de embarcações com tripulação para transporte de
  viajantes por vias interiores de navegação

65240.0   Serviços de reboque e tração em vias interiores de navegação

66110.0   Serviços de transporte de passageiros por linhas aéreas de serviço regular

66120.1   Serviços de transporte de passageiros por linhas aéreas de serviço não regular

66120.2   Serviços de excursão panorâmica em aeroplano ou em helicóptero

66400.0   Serviço de aluguel de aeronaves com tripulação
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67300.0   Serviços de ajuda à navegação

67400.0   Serviços auxiliares do transporte por ferrovias

67510.0   Serviços de terminais de ônibus

67520.1   Serviços de exploração de rodovias

67520.2   Serviços de exploração de pontes e túneis

67530.1   Estacionamento de terminais de transporte de passageiros

67590.0   Outros serviços auxiliares de transporte por rodovia

67610.0   Serviços de exploração de portos e vias de navegação (exceto carga e descarga)

67630.0   Serviços de salvamento e reboque de embarcações

67690.1   Serviços auxiliares de transporte por via aquática relacionados com o combustível

67690.2   Serviços de manutenção e conservação de embarcações privadas de passageiros 

67710.1   Serviços de exploração de aeroportos (exceto carga e descarga)

67790.0   Outros serviços auxiliares de transporte aéreo ou espacial

67811.0   Serviços de agências de viagem

67812.0   Serviço de tour-operadores

67813.0   Serviços de informação turística

67820.0   Serviços de guias de turismo

71100.1   Serviços de cartões de viagem

71100.2   Serviços de crédito para viagem

71100.3   Serviços de crédito para a aquisição de veículos

71311.1   Serviços de seguros de vida

71320.1   Serviços de seguros de acidente em viagens

71320.2   Serviços de seguros de saúde em viagens

71331.1   Serviços de seguros de veículos e motor privados

71334.1   Serviços de seguros particulares dos viajantes em aeronaves

71334.2   Serviços de seguros particulares dos viajantes em embarcações 

71339.1   Serviços de seguros de viagens

71552.0   Serviços de câmbio de divisas

72211.1   Serviços auxiliares de atividades de multipropriedade

73111.0   Serviços de leasing  ou aluguel de automóveis ou camionetas sem motorista

73114.1   Serviços de leasing  ou aluguel de caravanas/autocaravanas  sem motorista

73115.1   Serviços de leasing  ou aluguel de embarcações de passageiros sem tripulação

73116.1   Serviços de leasing  ou aluguel de aeronaves de passageiros sem tripulação

73240.1
  Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de transporte terrestre que
   não sejam motorizados

73240.2   Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos para esportes de inverno

73240.3   Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de transporte aéreo que não sejam motorizados

73240.4   Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de praia ou para esportes aquáticos

73240.5   Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de camping

73240.6   Serviços de leasing  ou aluguel de selas de montar

73290.1   Serviços de aluguel de câmara fotográficas
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83811.1   Serviços de fotografias para passaportes/vistos

83820.0   Serviços de revelação fotográfica

83910.0   Serviços de tradução e interpretação

84510.0   Serviços de bibliotecas

84520.0   Serviços de arquivos

85970.0   Serviços de organização de feiras e exposições 

87141.0   Serviços de manutenção e reparação de veículos a motor

87142.0   Serviços de manutenção e reparação de motocicletas e veículos para neve

87143.0
  Serviços de manutenção e reparação de reboques, semi reboques e outros veículos de 
  motor não classificados em outro lugar

87149.1   Serviços de manutenção e reparação de embarcações de recreio para uso próprio

87149.2   Serviços de manutenção e reparação de aviões de recreio de uso próprio

87290.1   Serviços de manutenção e reparação de outros produtos não classificados em outro lugar

91131.1   Serviços de licenças de pesca

91131.2   Serviços de licenças de caça

91210.1   Serviços de emissão de passaportes

91210.2   Serviços de emissão de vistos

92900.1   Serviços de ensino de idiomas

92900.2   Serviços de licenças para academias de ensino 

96151.0   Serviços de projeção de filmes cinematográficos

96230.0   Serviços de exploração de salas de espetáculos

96310.0   Serviços relacionados com atores

96411.0   Serviços relacionados com museus, exceto lugares e edifícios históricos

96412.0   Serviços de conservação de lugares e edifícios históricos

96421.0   Serviços relacionados com jardins botânicos e zoológicos

96422.0   Serviços relacionados com reservas naturais, incluindo serviços de conservação da fauna

96510.0   Serviços de promoção e organização de provas desportivas de competição e de entretenimento

96520.1   Serviços de campos de golfe

96520.2   Serviços de exploração de pistas de esqui

96520.3   Circuitos de corridas

96520.4   Serviços de escola de equitação

96520.5   Serviços de praia e de parques recreativos

96590.1   Esportes de aventura e risco

96620.1   Serviços de escolas de esportes

96620.2   Serviços de guia (montanha, caça e pesca)

96910.1   Serviços relacionados com parques temáticos

96910.2   Serviços relacionados com carnavais

96910.3   Serviços relacionados com férias e carnavais

96920.1   Serviços relacionados com cassinos

96920.2   Serviços relacionados com máquinas caça-níqueis
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97230.1   Serviços relacionados com ginásios

97230.2   Serviços de sauna e banhos turcos

97230.3   Serviços de massagem

97230.4   Serviços de balneários

97910.0   Serviços de acompanhamento ou escolta

99000.0   Serviços prestados por organizações e entidades extraterritoriais

62121.1   Serviços de comércio varejista de frutas e verduras em estabelecimentos não especializados

62122.1
  Serviços de comércio varejista de produtos lácteos, ovos, azeites e gorduras comestíveis em estabelecimentos
  não especializados

62123.1   Serviços de comércio varejista de carnes, aves e caça em estabelecimentos não especializados

62124.1   Serviços de comércio varejista de pescados e mariscos em estabelecimentos não especializados

62125.1   Serviços de comércio varejista de produtos de pastelaria e confeitaria em estabelecimentos não especializados

62126.1   Serviços de comércio varejista de bebidas em estabelecimentos não especializados

62128.1   Serviços de comércio varejista de produtos de tabaco em estabelecimentos não especializados

63132.1   Serviços de comércio varejista de barracas de campanha e artigos de camping em estabelecimentos não especializados 

62133.1
  Serviços de comércio varejista de roupas de vestir, artigos de peles e acessórios de vestir em estabelecimentos
  não especializados

62134.1   Serviços de comércio varejista de calçado em estabelecimentos não especializados

62141.1
  Serviços de comércio varejista de equipamentos de rádio e televisão, instrumentos musicais e discos, partituras musicais 
  e fita de música em estabelecimentos não especializados

62151.1   Serviços de comércio varejista de livros, periódicos, revistas e papelaria em estabelecimentos não especializados

62152.1   Serviços de comércio varejista de equipamentos fotográficos, de ótica e de precisão em estabelecimentos não especializados 

62154.1   Serviços de comércio varejista de artigos de relojoaria e joalheria em estabelecimentos não especializados

62155.1   Serviços de comércio varejista de artigos desportivos, incluindo bicicletas em estabelecimentos não especializados

62156.1   Serviços de comércio varejista de artigos de couro e acessórios de viagem em estabelecimentos não especializados

62159.1   Serviços de comércio varejista de souvenirs em estabelecimentos não especializados

62175.1   Serviços de comércio varejista de artigos de perfumaria, cosmética e toucador em estabelecimentos não especializados

62181.1
  Serviços de comércio varejista de veículos de motor, motocicletas, veículos para neve e peças de reposição em estabelecimentos
   não especializados

62182.1   Serviços de comércio varejista de outros equipamentos de transporte, exceto bicicletas, em estabelecimentos não especializados

62184.1   Serviços de comércio varejista de computadores e pacotes informáticos, em estabelecimentos não especializados

62191.1
  Serviços de comércio varejista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos e produtos similares em estabelecimentos não 
  especializados

62221.1   Serviços de comércio varejista de frutas e verduras em estabelecimentos especializados

62222.1   Serviços de comércio varejista de produtos lácteos, ovos, azeites e gorduras comestíveis em estabelecimentos especializados

62223.1   Serviços de comércio varejista de carnes, aves e caça em estabelecimentos especializados

62224.1   Serviços de comércio varejista de pescados e mariscos em estabelecimentos especializados

62225.1   Serviços de comércio varejista de produtos de pastelaria e confeitaria em estabelecimentos especializados

62226.1   Serviços de comércio varejista de bebidas em estabelecimentos especializados

62228.1   Serviços de comércio varejista de produtos de tabaco em estabelecimentos especializados

62232.1   Serviços de comércio varejista de barracas de campanha e artigos de camping  em estabelecimentos especializados 

62233.1   Serviços de comércio varejista de roupas de vestir, artigos de peles e acessórios de vestir em estabelecimentos especializados

62234.1   Serviços de comércio varejista de calçado em estabelecimentos especializados

62242.1
  Serviços de comércio varejista de equipamentos de rádio e televisão, instrumentos musicais e discos, partituras 
  musicais e fita de música em estabelecimentos especializados

62251.1   Serviços de comércio varejista de livros, periódicos, revistas e papelaria em estabelecimentos especializados

62252.1   Serviços de comércio varejista de equipamentos fotográficos, de ótica e de precisão em estabelecimentos especializados 

(relativos ao consumo do visitante)
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62254.1   Serviços de comércio varejista de artigos de relojoaria e joalheria em estabelecimentos especializados

62255.1   Serviços de comércio varejista de artigos desportivos, incluindo bicicletas em estabelecimentos especializados

62256.1   Serviços de comércio varejista de artigos de couro e acessórios de viagem em estabelecimentos especializados

62259.1   Serviços de comércio varejista de souvenirs  em estabelecimentos especializados

62275.1   Serviços de comércio varejista de artigos de perfumaria, cosmética e toucador em estabelecimentos especializados

62281.1
  Serviços de comércio varejista de veículos de motor, motocicletas, veículos para neve e peças de reposição em 
  estabelecimentos especializados

62282.1
  Serviços de comércio varejista de outros equipamentos de transporte, exceto bicicletas, em estabelecimentos 
  especializados

62284.1   Serviços de comércio varejista de computadores e pacotes informáticos, em estabelecimentos especializados

62291.1
  Serviços de comércio varejista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos e produtos similares em estabelecimentos 
  especializados

Turismo - OMT, 2001. 149 p. Tradução nossa.
Fonte: CUENTA satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del
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1. Serviços de alojamento   

    1.1 Hotéis e outros serviços de alojamento

63110.0           Serviços de alojamento em hotéis e motéis

63191.0           Serviços de centros de férias e casas de veraneio

63192.0           Serviços de arrendamento de alojamentos mobiliados

63193.0           Serviços de albergues juvenis

63194.0           Serviços de centros de entretenimento e férias para crianças

63195.0           Serviços para acampamentos e trailers

63199.1           Serviços de carro-leito e similares em outros meios de transporte; residência de estudantes

    1.2 Serviços de segundas residências por conta própria ou gratuitas

72211.1           Serviços auxiliares de atividades de multipropriedade

63210.0           Serviços de provisão de comida com serviços completos de restaurante

63220.0           Serviços de provisão de comida em estabelecimentos de auto serviço

63290.0           Outros serviços de provisão de comida

63300.0           Serviços de provisão de bebidas para seu consumo local

64111.1           Serviços regulares de transporte de passageiros por ferrovias

64111.2           Serviços não regulares de transporte de passageiros por ferrovias

64213.0           Serviços regulares interurbanos de transporte de viajantes por rodovia

64214.0           Serviços regulares especiais interurbanos de transporte de viajantes por rodovia

64219.1           Serviços regulares de teleféricos para esquiar

64219.2           Serviços de teleféricos e funiculares

64221.0           Serviços de táxi

64222.0           Serviços de aluguel de automóveis com motorista

64223.0           Serviços de aluguel de lotação e ônibus com motorista

65111.0           Serviços de transporte de viajantes em transbordadores de cabotagem e transoceânicos

65119.1           Outros serviços regulares de transporte de viajantes em embarcações de cabotagem e exterior

65119.2           Outros serviços não regulares de transporte de viajantes em embarcações de cabotagem e exterior

65119.3           Serviços de cruzeiro

65130.1           Serviços de aluguel de embarcações de cabotagem e exterior com tripulação para transporte de viajantes

65211.0           Serviços de transporte de viajantes em ferry boats  por vias interiores de navegação

65219.1           Serviços regulares de transporte de viajantes por vias interiores de navegação

65219.2           Serviços de excursões panorâmicas

65219.3           Serviços de cruzeiros

65230.0           Serviços de aluguel de embarcações com tripulação para transporte de viajantes por vias interiores de navegação

66110.0           Serviços de transporte de passageiros por linhas aéreas de serviço regular

66120.1           Serviços de transporte de passageiros por linhas aéreas de serviço não regular

66120.2           Serviços de excursão panorâmica em aeroplano ou em helicóptero

66400.0           Serviço de aluguel de aeronaves com tripulação

    3.2 Serviços de transporte por rodovias

    3.3 Serviços de transporte marítimo

    3.4 Serviços de transporte marítimo

Anexo 2 - Lista de atividades e produtos característicos do turismo

2. Serviços de provisão de alimentação e bebidas    

3. Serviços de transporte de passageiros    

    3.1 Serviços de transporte interurbano por ferrovias
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67300.0           Serviços de ajuda à navegação

67400.0           Serviços auxiliares do transporte por ferrovias

67510.0           Serviços de terminais de ônibus

67530.1           Estacionamento de terminais de transporte de passageiros

67610.0           Serviços de exploração de portos e vias de navegação (exceto carga e descarga)

67690.1           Serviços auxiliares de transporte por via aquática relacionados com o combustível

67690.2           Serviços de manutenção e conservação de embarcações privadas de passageiros 

67710.1           Serviços de exploração de aeroportos (exceto carga e descarga)

67790.0           Outros serviços auxiliares de transporte aéreo ou espacial

73111.0           Serviços de leasing  ou aluguel de automóveis ou camionetas sem motorista

73114.1           Serviços de leasing  ou aluguel de caravanas/autocaravanas sem motorista

73115.1           Serviços de leasing  ou aluguel de embarcações de passageiros sem tripulação

73116.1           Serviços de leasing  ou aluguel de aeronaves de passageiros sem tripulação

87143.0
          Serviços de manutenção e reparação de reboques, semi reboques e outros veículos de motor não classificados 
          em outro lugar

87149.1           Serviços de manutenção e reparação de embarcações de recreio para uso próprio

87149.2           Serviços de manutenção e reparação de aviões de recreio de uso próprio

67811.0           Serviços de agências de viagem

67812.0           Serviço de tour -operadores

67813.0           Serviços de informação turística

67820.0           Serviços de guias de turismo

96230.0           Serviços de exploração de salas de espetáculos

96310.0           Serviços relacionados com atores

96411.0           Serviços relacionados com museus, exceto lugares e edifícios históricos

96412.0           Serviços de conservação de lugares e edifícios históricos

96421.0           Serviços relacionados com jardins botânicos e zoológicos

96422.0           Serviços relacionados com reservas naturais, incluindo serviços de conservação da fauna

96510.0           Serviços de promoção e organização de provas desportivas de competição e de entretenimento

96520.1           Serviços de campos de golfe

96520.2           Serviços de exploração de pistas de esqui

96520.3           Circuitos de corridas

96520.5           Serviços de praia e de parques recreativos

96590.1           Esportes de aventura e risco

    5.1 Representações artísticas

    5.2 Museus e outros serviços culturais

6. Serviços recreativos e outros serviços de entretenimento

    6.1 Esportes e serviços recreativos esportivos

    4.1 Serviços de agências de viagens

    4.2 Serviços de operadoras

    4.3 Serviços de informação turística e de guias de turismo

5. Serviços culturais

    3.5 Serviços auxiliares ao transporte de passageiros

    3.6 Aluguel de bens para o transporte de passageiros

    3.7 Serviços de manutenção e reparação de bens e equipamentos para o transporte de passageiros

4. Serviços de agências de viagens, operadoras e guias de turismo
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96910.1           Serviços relacionados com parques temáticos

96910.2           Serviços relacionados com carnavais

96910.3           Serviços relacionados com férias e carnavais

96920.1           Serviços relacionados com cassinos

96920.2           Serviços relacionados com máquinas caça-níqueis

71100.1           Serviços de cartões de viagem

71100.2           Serviços de crédito para viagem

71311.1           Serviços de seguros de vida

71320.1           Serviços de seguros de acidente em viagens

71320.2           Serviços de seguros de saúde em viagens

71334.1           Serviços de seguros particulares dos viajantes em aeronaves

71334.2           Serviços de seguros particulares dos viajantes em embarcações 

71339.1           Serviços de seguros de viagens

71552.0           Serviços de câmbio de divisas

73240.1           Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de transporte terrestre que não sejam motorizados

73240.2           Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos para esportes de inverno

73240.3           Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de transporte aéreo que não sejam motorizados

73240.4           Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de praia ou para esportes aquáticos

73240.5           Serviços de leasing  ou aluguel de equipamentos de camping

73240.6           Serviços de leasing  ou aluguel de selas de montar

73290.1           Serviços de aluguel de câmara fotográficas

85970.0           Serviços de organização de feiras e exposições 

97230.4           Serviços de balneários

91131.1           Serviços de licenças de pesca

91131.2           Serviços de licenças de caça

91210.1           Serviços de emissão de passaportes

91210.2           Serviços de emissão de vistos

96620.2           Serviços de guia (montanha, caça e pesca)

97910.0           Serviços de acompanhamento ou escolta

Fonte: CUENTA satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual. Nueva York: Naciones Unidas; Madrid: Organización Mundial del 
Turismo - OMT, 2001. 149 p. Tradução nossa.

Anexo 2 - Lista de atividades e produtos característicos do turismo

    7.3 Outros serviços turísticos

    6.2 Outros serviços relacionados ao lazer

7. Serviços turísticos diversos

    7.1 Serviços financeiros e de seguros

    7.2 Outros serviços de aluguel de bens




