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A razão de ser do tesauro Eurovoc

Todos os anos, a documentação resultante das activi-
dades da União Europeia sofre um aumento de alguns 
milhares — ou mesmo de várias dezenas de milhar — de 
unidades.

Perante esta massa crescente de informação, a partir do 
início dos anos 1980 os serviços de documentação das 
instituições europeias procuraram dotar-se de uma fer-
ramenta de indexação. Esta necessidade fez-se sentir de 
forma mais premente no Serviço das Publicações relati-
vamente ao catálogo das publicações das instituições e 
aos índices do Jornal Oicial, bem como no Parlamento 
Europeu relativamente à documentação parlamentar e à 
biblioteca.

Depois de examinarem as ferramentas disponíveis, o Ser-
viço das Publicações e o Parlamento Europeu optaram 
pela elaboração de um tesauro multilingue que abran-
gesse todos os domínios de actividade da União Euro-
peia: o tesauro Eurovoc.

O trabalho de selecção dos descritores e de estruturação 
do tesauro foi empreendido por uma equipa de docu-
mentalistas e bibliotecários do Parlamento Europeu, da 
Comissão das Comunidades Europeias e do Serviço das 
Publicações. Este trabalho teve o apoio da Direcção-Geral 
«Telecomunicações, Mercado da Informação e Valoriza-
ção da Investigação» da Comissão — cujas competên-
cias foram entretanto retomadas pela DG «Sociedade da 
Informação e Meios de Comunicação» — no âmbito da 
sua política de apoio à elaboração de tesauros multilin-
gues.

A primeira edição do tesauro Eurovoc foi publicada em 
1984 em sete línguas. De então para cá, o Eurovoc teve de 
se adaptar às evoluções da União Europeia e às mudanças 
geopolíticas e linguísticas. Para além das actualizações 
pontuais, o Eurovoc foi objecto de seis actualizações e 
de várias revisões linguísticas e integrou sucessivamente 
as novas línguas: nove línguas em 1987, 11 em 2000 e 
19 línguas em 2006.

A responsabilidade deste projecto cabe a dois comités 
interinstitucionais — o Comité de Pilotagem e o Comité 
de Manutenção. Estes comités são compostos por repre-
sentantes das instituições directamente envolvidas neste 
projecto: Parlamento Europeu, Conselho da União Euro-
peia, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça e Tribunal 
de Contas.

O Eurovoc é o fruto de um verdadeiro esforço de coo-
peração que reúne não só as instituições europeias mas 
também os parlamentos nacionais que participam cada 
vez mais na sua evolução.

A esmagadora maioria das propostas de actualização do 
tesauro provém dos parlamentos nacionais, do Parla-
mento Europeu e do Serviço das Publicações.

INTRODUÇÃO

O Eurovoc desempenhou um papel importante na inde-
xação da legislação europeia e demais textos jurídicos 
(propostas legislativas e outros documentos do processo 
decisório). Facilita o acesso ao acervo comunitário e, gra-
ças à normalização da terminologia, evita problemas na 
preparação e/ou tradução de actos legislativos, nomeada-
mente no âmbito do tratamento do direito derivado por 
um país em vias de adesão aquando de um alargamento.

Novas ferramentas para gerir e difundir 
o tesauro Eurovoc

Em Dezembro de 2000, os utilizadores do Eurovoc pude-
ram aceder pela primeira vez ao sítio Internet Eurovoc. 
O acesso ao Eurovoc através da web aumentou conside-
ravelmente a sua audiência. O sítio permite ao utilizador 
consultar o tesauro de maneira simples e próxima da 
versão impressa. Para além de uma consulta temática 
e alfabética (pesquisa por termo), o sítio oferece diver-
sas possibilidades: léxico de termos pertencentes a um 
microtesauro; tradução de um descritor ou do ambiente 
semântico completo de um descritor, lista multilingue, 
descarga em formato PDF.

Simultaneamente, foi desenvolvido de raiz um sistema de 
manutenção do tesauro Eurovoc, com base na tecnologia 
web, tendo em conta as necessidades do dispositivo de 
gestão do tesauro. Este sistema, de acesso restrito, per-
mite gerir todos os tipos de alterações, efectuar propostas, 
visualizar ou propor novos conceitos e gerir as propostas 
dos utilizadores em todas as versões linguísticas.

O sistema de manutenção electrónica está actualmente 
acessível aos membros do Comité de Manutenção e aos 
parlamentos nacionais para a transmissão de alterações, 
bem como aos tradutores-terminólogos para a tradução 
dos conceitos em todas as versões linguísticas.
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Informação dos utilizadores

O Parlamento Europeu organiza regularmente uma con-
ferência consagrada ao tesauro Eurovoc.

Este encontro permite aos membros dos parlamentos 
nacionais partilhar experiências, trocar pontos de vista e 
apresentar as evoluções do tesauro Eurovoc e as perspec-
tivas para o futuro.

O Centro Europeu de Investigação e Documentação Par-
lamentares (CERDP) estabelece o contacto entre os servi-
ços de documentação de todos os parlamentos membros 
do Conselho da Europa. Um dos seus objectivos é facilitar 
o intercâmbio de informações entre os parlamentos. Esta 
rede de cooperação multilingue foi outro dos factores de 
desenvolvimento da utilização do Eurovoc.

A contribuição para a evolução do Eurovoc desenvolve-se 
igualmente no seio das próprias instituições e órgãos da 
União Europeia, cujas bibliotecas criaram uma estrutura 
de cooperação, a Eurolib.

Tudo isto permite às instituições da União Europeia 
partilhar regularmente as suas experiências e alargar a 
cooperação no domínio da catalogação e da análise dos 
documentos.

Última edição e futuro do Eurovoc

Neste contexto, o Comité de Pilotagem apresenta hoje a 
versão 4.2 do tesauro Eurovoc. Esta última versão, dis-
ponível em linha desde Julho de 2005, integra novos des-
critores propostos pelos parlamentos espanhol, checo, 
polaco e sueco e por entidades geográicas e regiões da 
Europa alargada.

Compreende 6 645 descritores, dos quais 155 são novos. 
Neste momento, o Eurovoc está disponível em 21 línguas 
oiciais, e ainda em croata.

O tesauro Eurovoc evolui sob o impulso de todos os uti-
lizadores, dos parlamentos nacionais, das instituições da 
União e dos titulares de licenças de utilização do Euro-
voc. O multilinguismo e o carácter genérico do Eurovoc 
são duas razões do seu êxito. O número de licenças de 
utilização do Eurovoc aumentou 4�% em 2005 (25 licen-
ças em 2004, 44 licenças em 2005).

O tesauro é uma matéria viva que se desenvolve em fun-
ção da actividade da União e das necessidades dos inde-
xadores, bem como dos gestores e dos utilizadores de 
fundos documentais e bases de dados. Isto é particular-
mente verdade no caso do Eurovoc, que tem de traduzir 
os conceitos, em constante evolução, da União Europeia e 
tratá-los com uma observância estrita das normas docu-
mentais.

O Comité de Pilotagem do Eurovoc e o seu Comité de 
Manutenção continuarão a recolher com interesse todas 
as sugestões que lhes sejam enviadas tendo em vista 
desenvolver e melhorar a qualidade do tesauro.

Dick Toornstra,

Presidente do Comité de Pilotagem Eurovoc 
Director da documentação parlamentar 

Parlamento Europeu 
DToornstra@europarl.europa.eu
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1. APRESENTAÇÃO

1.1. Objectivos

1.1.1. OBJECTIVOS DE UM TESAURO

Um tesauro é uma lista estruturada de expressões des-
tinadas a representar de forma unívoca, num sistema 
documental, os conceitos existentes nos documentos e as 
questões colocadas a esse sistema.

Em linguagem natural, um conceito pode ser represen-
tado por várias expressões equivalentes 

O papel do tesauro é controlar o vocabulário de modo 
que cada conceito seja representado por um termo pre-
ferencial ou descritor. O sentido do descritor é precisado 
pelas relações entre termos no interior do tesauro.

Os sinónimos ou termos equivalentes, chamados não- 
-descritores, nunca são atribuídos como termos de inde-
xação mas orientam o utilizador para o descritor ade-
quado.

1.1.2.  OBJECTIVOS DO TESAURO EUROVOC

O Eurovoc é um tesauro multilingue especialmente 
 construído, no início, para o tratamento da informação 
documental das instituições da União Europeia.

O Eurovoc é um tesauro que abrange domínios sui-
cientemente vastos para englobar os aspectos comunitá-
rios e os pontos de vista nacionais, colocando uma ênfase 
especial na actividade parlamentar. O Eurovoc é um 
vocabulário controlado susceptível de ser utilizado fora 
das instituições da União Europeia, em especial pelos 
parlamentos.

O objectivo do tesauro é oferecer aos serviços de gestão 
e difusão da informação uma ferramenta de indexa-
ção coerente a im de gerir de forma eicaz o respectivo 
fundo documental e permitir aos utilizadores efec-
tuar pesquisas documentais através de uma linguagem 
 controlada.

1.1.3. VANTAGENS E LIMITAÇÕES

A. Vantagens

A utilização do tesauro apresenta as seguintes vantagens:

— normalização terminológica dos vocabulários de 
indexação, que permite uma maior precisão na pes-
quisa documental;

— multilinguismo: o estabelecimento de equivalentes 
linguísticos entre conceitos idênticos expressos em 
línguas diferentes permite a indexação dos documen-
tos na língua do documentalista e a pesquisa na lín-
gua do utilizador;

— intercâmbio de notas bibliográicas entre serviços 
documentais que utilizam o tesauro Eurovoc.

B. Limitações

Mas o Eurovoc também tem as suas limitações:

— o Eurovoc foi construído para responder às necessida-
des de sistemas documentais gerais sobre as activida-
des da União Europeia; não está adaptado à indexação 
e à pesquisa de documentos especializados;

— o Eurovoc não está em condições de cobrir as diferen-
tes realidades nacionais com um grau de especiici-
dade suiciente; apesar disso, é feito um esforço para 
ter em conta as necessidades dos utilizadores fora das 
instituições da União Europeia.

1.2. Domínios abrangidos

O tesauro Eurovoc abrange todos os domínios de activi-
dade das instituições europeias:

§ actividade política,

§ relações internacionais,

§ comunidades europeias,

§ direito,

§ actividade económica,

§ intercâmbios económicos e comerciais,

§ inanças,

§ questões sociais,

§ educação e comunicação,

§ ciências,

§ empresas e concorrência,

§ emprego e trabalho,

§ transportes,

§ meio ambiente,

§ agricultura, silvicultura e pesca,

§ agro-alimentar,

§ produção, tecnologia e investigação,

§ energia,

§ indústria,

§ geograia,

§ organizações internacionais.

Alguns domínios encontram-se mais desenvolvidos do 
que outros, porque dizem mais directamente respeito 
aos centros de interesse da União Europeia. Assim, por 
exemplo, o Eurovoc contém os nomes das regiões de cada 
Estado-Membro da União Europeia, mas não das regiões 
correspondentes dos países terceiros.

A classiicação dos descritores por domínio é, em certa 
medida, arbitrária. Uma das características do Eurovoc é 
a limitação da poli-hierarquia. Os descritores que pode-
riam inserir-se em vários domínios são afectados geral-
mente apenas ao domínio que parece mais natural aos 
utilizadores a im de facilitar a gestão do tesauro e de lhe 
limitar o volume.
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1.3. Historial — edições sucessivas

1.3.1. O INÍCIO DO EUROVOC

Em 1982, na sequência de um estudo comparativo das 
linguagens documentais utilizadas internamente nas 
 instituições, o Parlamento Europeu e a Comissão Euro-
peia decidiram construir um tesauro multilingue que 
abrangesse os domínios de interesse das instituições 
europeias e estivesse em conformidade com as normas 
internacionais na matéria.

Os trabalhos desenrolaram-se com base:

— num primeiro projecto de tesauro unilingue, prepa-
rado pelo Parlamento Europeu a partir, nomeada-
mente, do conteúdo do macrotesauro da OCDE;

— numa primeira versão, de 1978, do tesauro ECLAS, 
da biblioteca central da Comissão, acompanhado da 
frequência de utilização dos respectivos descritores. 
Ainda hoje, Eurovoc e ECLAS são duas ferramentas 
estreitamente ligadas, nomeadamente pela escolha 
dos candidatos a descritores;

— em candidatos a descritores do serviço central auto-
matizado de documentação (SCAD);

— nos descritores livres utilizados para indexar os docu-
mentos da base EC-01 da Comissão, com a respectiva 
frequência de indexação;

— nos descritores livres utilizados pelo Serviço das 
Publicações para a preparação dos índices do Jornal 
Oicial.

Após um primeiro teste efectuado pelo Parlamento Euro-
peu e pelo Serviço das Publicações, a primeira edição do 
tesauro Eurovoc foi publicada em 1984 em sete línguas 
(alemão, dinamarquês, francês, grego, inglês, italiano e 
neerlandês) e dois volumes: um tesauro alfabético e um 
tesauro temático. Este tesauro foi imediatamente utili-
zado pelo Parlamento Europeu e pelo Serviço das Publi-
cações.

1.3.2. A 2.a EDIÇÃO

A segunda edição do tesauro, publicada em 1987, resulta 
de uma profunda revisão da primeira edição, com base na 
experiência de indexação obtida no Parlamento Europeu 
e no Serviço das Publicações. Foram acrescentadas duas 
novas versões linguísticas (espanhol e português) às sete 
línguas de origem. Três apresentações suplementares — 
o tesauro multilingue (1987), o tesauro permutado (1989) 
e a edição dos terminogramas (1990) — vieram enrique-
cer as duas apresentações de origem (tesauro alfabético 
e tesauro temático).

A segunda edição do Eurovoc suscitou um interesse cres-
cente fora das instituições da União Europeia, nomeada-
mente junto dos parlamentos nacionais, das autoridades 
nacionais e regionais e mesmo do sector privado.

Em 1989, o Parlamento Europeu e o Serviço das Publi-
cações — respectivamente, o proprietário e o gestor do 
tesauro — tomaram a iniciativa de organizar um pri-
meiro seminário dirigido aos utilizadores do Eurovoc. 
Este seminário permitiu orientar as decisões em matéria 
de gestão e manutenção do tesauro.

Uma destas decisões consistiu na criação de uma estru-
tura de manutenção para ter em conta as propostas de 
todos os utilizadores do tesauro, independentemente de 
as mesmas emanarem ou não das instituições da União 
Europeia. Em 1990 foi publicado um fascículo com uma 
actualização da segunda edição.

1.3.3. A 3.a EDIÇÃO

A terceira edição do Eurovoc foi publicada em 1995.

As diferentes versões linguísticas do Eurovoc foram 
revistas em profundidade por uma equipa multilingue 
de tradutores e terminólogos da Comissão Europeia na 
sequência das observações dos utilizadores em relação à 
exactidão de certos equivalentes linguísticos.

A terceira edição foi apresentada em três volumes por 
 língua, em vez dos cinco da edição anterior.

Após consulta dos utilizadores, as apresentações per-
mutada e alfabética do tesauro foram fundidas.

A nova apresentação alfabética propunha os descritores 
no seu contexto semântico e incluía remissões para os 
não-descritores.

A nova apresentação temática continha as relações asso-
ciativas presentes na edição dos terminogramas. A publi-
cação dos terminogramas foi abandonada devido à dii-
culdade de realização da 2.ª edição e ao interesse reduzido 
dos utilizadores por este tipo de apresentação.

Em relação à edição anterior do tesauro, tinham sido 
acrescentados 566 descritores e suprimidos 26.

A partir desta edição, o Eurovoc foi utilizado como fer-
ramenta de indexação das bases de dados documentais 
do Serviço das Publicações no âmbito da produção dos 
catálogos e dos índices do Jornal Oicial.

1.3.4. A EDIÇÃO 3.1

Em Outubro de 1999, o Comité Directivo do Serviço das 
Publicações coniou a responsabilidade de preparar uma 
nova edição do tesauro Eurovoc a dois novos comités 
interinstitucionais — o Comité de Pilotagem e o Comité 
de Manutenção. Os dois comités são compostos por 
representantes das instituições directamente envolvidas 
no projecto: Parlamento Europeu, Conselho da União 
Europeia, Comissão Europeia, Tribunal de Justiça e Tri-
bunal de Contas.

O Comité de Pilotagem é responsável pelas directrizes do 
projecto Eurovoc. Em especial, estabelece os objectivos e 
as prioridades, ixa o calendário global, decide da utili-
zação dos recursos e prepara o orçamento previsional. É 
a autoridade que adopta oicialmente cada nova versão. 
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Este comité reúne-se duas vezes por ano sob a presidên-
cia do Parlamento Europeu. O Serviço das Publicações 
toma a seu cargo a organização técnica destas reuniões e 
o secretariado do comité.

O Comité de Manutenção, constituído por represen-
tantes permanentes das instituições (principalmente de 
documentalistas especializados), é um elemento-chave 
do sistema. Está encarregado de estudar as propostas de 
actualização do tesauro Eurovoc. Este comité reúne-se 
duas vezes por ano. O Serviço das Publicações toma a seu 
cargo a organização técnica destas reuniões e a coorde-
nação dos trabalhos. Um grupo permanente da equipa de 
manutenção é gerido pelo Serviço das Publicações.

A versão 3.1 foi elaborada no intuito de responder aos 
imperativos urgentes de indexação. Para além das actu-
alizações terminológicas e de 142 novos descritores, esta 
versão foi publicada em duas novas línguas, o inlandês 
e o sueco.

Em 22 de Dezembro de 2000, foram abertos dois sítios 
Internet no servidor Europa:

— para o público, o sítio de difusão com a versão �.1 
(http://eurovoc.europa.eu/);

— para os membros do Comité de Manutenção, um 
 sistema especíico para a gestão automatizada e 
 partilhada do tesauro.

1.3.5. A 4.a EDIÇÃO

A quarta edição do Eurovoc foi difundida na Internet em 
26 de Novembro de 2002.

O tesauro foi objecto de uma revisão aprofundada. Na 
sequência da evolução das regras ortográicas, foram 
introduzidas correcções nas versões alemã, inglesa e 
neerlandesa. Atendendo ao desejo manifestado pelos uti-
lizadores, a estrutura global não foi alterada. Em relação 
à versão �.1, foram acrescentados �64 novos descritores e 
suprimidos nove.

Desde Fevereiro de 200�, o sítio Internet oferece a pos-
sibilidade de descarregar as versões temática e alfabé-
tica permutadas do Eurovoc sob a forma de icheiros 
PDF, bem como a possibilidade de consultar uma lista 
multilingue. Esta lista substitui a antiga apresentação 
 multilingue impressa.

1.3.6. A EDIÇÃO 4.1

A edição 4.1 do Eurovoc foi difundida na Internet em 
1� de Fevereiro de 2004. O Eurovoc passou a conter 
6 501 descritores: 6� descritores novos e um suprimido. 
A lista das diferenças entre a nova versão e a versão 
 imediatamente anterior está disponível no sítio Internet 
 Eurovoc.

1.3.7. A EDIÇÃO 4.2

A edição 4.2 do Eurovoc foi difundida em 15 de Julho de 
2005 no sítio de difusão. Integra propostas apresentadas 

pelos parlamentos espanhol, checo, polaco e sueco, bem 
como as entidades geográicas e regiões da Europa alar-
gada.

Compreende 6 645 descritores, dos quais 155 são novos. 
Neste momento, o Eurovoc está disponível em 19 línguas 
oiciais, em búlgaro e em romeno (línguas dos países em 
vias de adesão) e ainda em croata.

1.4. Principais utilizações

O tesauro Eurovoc é utilizado na documentação euro-
peia, principalmente:

— para a indexação e a pesquisa dos documentos legis-
lativos em EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/), o 
acesso ao direito da União Europeia;

— pela EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu/), o 
catálogo electrónico de todas as publicações da UE;

— pelo Centro Europeu de Pesquisa e Documentação 
Parlamentares, para a indexação dos estudos parla-
mentares (base Studies);

— pelo Parlamento Europeu para a indexação do fundo 
documental da sua biblioteca e para o fundo do 
arquivo;

— por várias bibliotecas de instituições e órgãos da 
União Europeia que utilizam o Eurovoc para a inde-
xação dos respectivos fundos documentais;

— aos níveis nacional e regional, pelos parlamentos e 
administrações de vários países europeus;

— por utilizadores privados (universidades, centros de 
investigação, empresas, estudantes, etc.) titulares de 
uma licença de utilização.

1.5. Versões linguísticas

A partir da edição 4.2, o tesauro Eurovoc é publicado 
em 21 línguas oiciais da União Europeia:

§ búlgaro
§ espanhol
§ checo
§ dinamarquês
§ alemão
§ estónio
§ grego
§ inglês
§ francês
§ italiano
§ letão
§ lituano
§ húngaro
§ neerlandês
§ polaco
§ português
§ eslovaco
§ esloveno
§ inlandês
§ sueco
§ romeno
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O Eurovoc já está disponível em croata. Actualmente, 
estão disponíveis no sítio Internet 22 línguas. Todas 
as versões linguísticas têm o mesmo estatuto: a cada 
 descritor de uma língua corresponde, obrigatoriamente, 
um equivalente linguístico em cada uma das outras 
 línguas.

Porém, não há equivalência entre os não-descritores nas 
várias línguas. Cada língua distingue-se pela sua riqueza 
e pelas diferenças semânticas e culturais próprias e um 
conceito numa língua nem sempre é representado noutra 
língua.

1.6. Normas utilizadas

O tesauro Eurovoc foi construído em conformidade com 
as normas da Organização Internacional de Normali-
zação:

— ISO 2788-1986: Princípios directores para o estabe-
lecimento e o desenvolvimento dos tesauros unilin-
gues.

— ISO 5964-1985: Princípios directores para o estabe-
lecimento e o desenvolvimento dos tesauros multilin-
gues.

Em todas as versões linguísticas, os descritores e não- 
-descritores estão geralmente no singular, sendo o plural 
empregado quando o singular não é de uso corrente.

As abreviaturas foram evitadas na medida do possí-
vel, com vista a facilitar a compreensão e utilização do 
tesauro. Só as siglas de organizações internacionais 
muito conhecidas foram incluídas como descritores. Em 
todos os casos, são introduzidas relações recíprocas entre 
a sigla e a forma por extenso.

A classiicação alfabética dos termos não está organizada 
de maneira uniforme em todas as versões linguísticas. 
Ainda não foi introduzida nenhuma norma de classiica-
ção de referência na gestão do tesauro Eurovoc.

1.7. Controlo do vocabulário

A função do tesauro consiste em eliminar as ambigui-
dades assegurando que cada descritor seja colocado num 
contexto tal que o seu signiicado seja unívoco. Cada des-
critor é limitado a um signiicado no interior do domínio 
ao que pertence.

Um tesauro é composto por:

— descritores, ou termos preferenciais, utilizados para 
a indexação, que designam de maneira não ambígua 
os conceitos do domínio abrangido pelo tesauro (por 
exemplo, « aplicação da lei »);

— não-descritores, ou termos não preferenciais. Os 
sinónimos ou não-descritores nunca são atribuídos 
como termo de indexação. São utilizados como ponto 
de acesso no tesauro e guiam o utilizador em direc-
ção ao descritor adequado através de uma instrução 
(USE, UF)

Exemplos:

aplicação da lei
 UF conlito de ordens jurídicas
 UF derrogação à lei
 UF execução da lei
 UF validade da lei

execução da lei
 USE aplicação da lei

— relações semânticas, isto é, relações ligadas ao sig-
niicado dos termos entre descritores, por um lado, e 
descritores e não-descritores, por outro.

Quando o signiicado não é suicientemente explícito, 
uma nota de definição, introduzida pelo símbolo «SN» 
(scope note), pode acompanhar um descritor a im de lhe 
precisar o sentido ou a modalidade de utilização.

Exemplo:

§  Nota de definição, se precisa o sentido do descritor;

parceria agrícola
SN: Contrato pelo qual o proprietário aluga as suas 
terras contra uma retribuição sob a forma duma 
parte dos produtos da exploração.

§  Nota de aplicação, se ixa as modalidades de utiliza-
ção do descritor;

preço de retalho
SN: Utilizar em oposição a preços por grosso, ou 
então utilizar preços no consumidor.

Quando são escolhidos termos homógrafos — termos 
que têm a mesma ortograia, mas um signiicado dife-
rente — para descritores ou não-descritores, o seu sen-
tido é precisado por um qualiicativo entre parênteses.

Exemplo:

praga (parasita)

1.8. Estrutura

1.8.1. DOMÍNIOS E MICROTESAUROS

O tesauro Eurovoc encontra-se estruturado, de modo 
genérico, segundo uma classiicação em dois níveis:

— os domínios, identiicados por um número de dois 
algarismos e por um enunciado:

Exemplo:

10 COMUNIDADES EUROPEIAS

— os microtesauros, identiicados por um número de 
quatro algarismos, dos quais os dois primeiros são os 
do domínio a que pertence o microtesauro, e por um 
enunciado.

Exemplo:

1011 direito comunitário

A numeração dos domínios e dos microtesauros é idên-
tica em todas as versões linguísticas.
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1.8.2. RELAÇÕES SEMÂNTICAS

O tesauro Eurovoc encontra-se estruturado, ao nível 
especíico dos descritores e não-descritores, por relações 
semânticas:

— relação de pertença ao microtesauro (MT);

— relação de equivalência (UF, USE);

— relação hierárquica (BT, NT);

— relação associativa (RT).

1.8.2.1. Relações de pertença ao microtesauro

A relação de pertença ao microtesauro, introduzida 
pelo símbolo «MT» (microtesauro), acompanha todos os 
descritores e destina-se a indicar em que microtesauro(s) 
estão incluídos.

Exemplo de um descritor pertencente a um 
microtesauro:

nacionalidade
 MT 12�1 direito internacional

1.8.2.2. Relação de equivalência

A relação de equivalência entre descritores e não-descri-
tores é assinalada pelos símbolos:

— «UF» (used for = utilizado para), colocado antes do 
não-descritor;

Exemplo:
parque tecnológico
 UF centro tecnológico
 UF parque cientíico

— «USE» (utilizar), colocado antes do descritor.

Exemplo:
parque cientíico
 USE parque tecnológico (6806)

Quando existem vários termos que representam a mesma 
noção, a relação de equivalência precisa o termo de inde-
xação a utilizar. No exemplo acima, o termo «parque tec-
nológico» (que pertence ao microtesauro «6806 política 
e estruturas industriais») é o descritor a utilizar para a 
indexação de conceitos como «centro tecnológico», «par-
que cientíico».

No contexto do Eurovoc, a reciprocidade entre descrito-
res e não-descritores aplica-se a:

— sinónimos;

Exemplo:
AIE (OCDE)
 USE  Agência Internacional da Energia Atómica 

(7621)

— quase-sinónimos ou termos considerados diferentes 
no uso comum mas tratados como sinónimos para 
efeitos da indexação.

Exemplos:
abate de gado
 USE abate de animais (6036)

dependência tecnológica
 USE independência tecnológica (0806)

No caso de termos marginais em relação aos domínios 
tratados pelo tesauro, utiliza-se a técnica da «remissão 
para o genérico». O nome de uma classe e o nome dos 
seus membros são tratados como equivalentes. O termo 
genérico da classe é então considerado como descritor.

Exemplo:

igo
maçã
marmelo
pêra
romã
 USE fruto de semente (6006)

1.8.2.3. Relação hierárquica

Esta relação é fundada em níveis hierárquicos de supe-
rioridade ou de subordinação entre descritores. O termo 
superior constitui uma classe enquanto os termos subor-
dinados representam elementos ou partes desta classe. É 
caracterizada pelos símbolos:

— «BT» (broader term ou termo genérico), colocado 
entre um descritor especíico e um descritor genérico, 
e acompanhado de um número que indica a quanti-
dade de níveis hierárquicos existentes entre o descri-
tor especíico e cada um dos seus genéricos.

Exemplo:

norma
 BT1  normalização
  BT2 regulamentação técnica

Os descritores que não possuem termos genéricos são 
designados por «termos de topo» (top terms).

— «NT» (narrower term ou termo específico), colocado 
entre um descritor genérico e um descritor especíico, 
e acompanhado de um número que indica a quanti-
dade de níveis hierárquicos existentes entre o descri-
tor genérico e cada um dos seus especíicos.

Exemplo:

normalização
 NT1 harmonização das normas
 NT1 homologação
  NT2 certiicado comunitário
 NT1 marca de conformidade CE
 NT1 norma
  NT2 norma de produção
  NT2 norma de qualidade
  NT2 norma de segurança
  NT2 norma técnica
 NT1 norma internacional
  NT2 norma europeia

A relação hierárquica permite ao utilizador de um sis-
tema documental adaptar o seu nível de especiicidade 
navegando na hierarquia. Pode alargar ou precisar a sua 
questão seleccionando descritores com um sentido mais 
lato (por exemplo, «normalização», «regulamentação 
técnica») mais preciso («norma de produção», «norma de 
qualidade», «norma técnica»).
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A relação hierárquica precisa o sentido do descritor no 
seu contexto; por exemplo, o signiicado do descritor 
«imprensa» é deinido pela subordinação ao descritor 
«meio de comunicação de massas».

Exemplo:

imprensa
 BT1 meio de comunicação de massas
  BT2 meio de comunicação

No quadro do Eurovoc, a relação hierárquica é estabele-
cida com base em situações lógicas.

A. Relação genérica

Identiica a relação entre uma classe (termo superior, bro-
ader term ou top term) e os seus elementos (termos subor-
dinados ou termos especíicos).

Exemplo:

zona protegida
 NT parque nacional
 NT reserva natural

B. Relação partitiva

Refere-se a um número limitado de situações em que o 
nome de uma parte implica o nome do seu todo, inde-
pendentemente do contexto. O nome do todo repre-
senta o termo superior e o nome da parte o(s) termo(s) 
subordinado(s). No quadro do Eurovoc, aplica-se princi-
palmente às classes de termos seguintes:

— Lugares geométricos

Exemplo:

oceano
 NT oceano Antárctico
 NT oceano Árctico
 NT oceano Atlântico
 NT oceano Índico
 NT oceano Pacíico

— Disciplinas ou domínios do conhecimento

Exemplo:

química
 NT bioquímica
 NT electroquímica
 NT fotoquímica 
 NT química analítica

— Estruturas sociais hierarquizadas

Exemplo:

mesa da Assembleia
 NT presidente da Assembleia
 NT questor
 NT vice-presidente da Assembleia

C. Relação poli-hierárquica

Certos descritores podem, por razões lógicas, pertencer 
simultaneamente a vários domínios. Uma das caracterís-
ticas do Eurovoc é a limitação da poli-hierarquia. Os des-
critores susceptíveis de ser inseridos em vários domínios 
são, em geral, afectados ao domínio que parece ser o mais 
lógico para os utilizadores.

No entanto, nos domínios «72 GEOGRAFIA» e «76 OR-
GANIZAÇÕES INTERNACIONAIS», a poli-hierarquia 
é aceite pelo tesauro.

Os descritores que pertencem a estes dois domínios 
podem estar subordinados a vários termos genéricos.

Por exemplo, «Nigéria» pertence simultaneamente às 
categorias: «África Ocidental», «países ACP», «países 
OPEP» e «países CEAO».

É por isso que as diferentes políticas da União Europeia 
que poderiam integrar-se de uma forma lógica no domí-
nio «Comunidades Europeias», se encontram nos domí-
nios que lhes dizem directamente respeito.

Por exemplo, o descritor «política agrícola comum» per-
tence ao domínio «56 agricultura, silvicultura e pescas», 
e o descritor «política comunitária da investigação» ao 
domínio «64 produção, tecnologia e investigação».

Exemplo de um descritor presente em vários 
microtesauros:

Panamá
 MT 7216 América

 MT 72�1 geograia económica

 MT 72�6 geograia política

1.8.2.4. Relação associativa

A relação associativa é uma relação entre dois descrito-
res que não pertencem à mesma estrutura hierárquica, 
ainda que sejam próximos do ponto de vista semântico 
ou contextual. A relação entre estes dois descritores deve 
ser explicitada porque sugere ao indexador a utilização 
de outros descritores de sentidos vizinhos ou próximos, 
susceptíveis de ser utilizados para a indexação ou a pes-
quisa.

A relação associativa entre descritores é assinalada pela 
sigla «RT» (related term ou termo associado), colocada 
entre dois descritores associados.

Exemplo:

normalização
 RT cooperação industrial

 RT entrave técnico

 RT rotulagem

 RT princípio de reconhecimento mútuo

A relação associativa é recíproca entre dois descritores.
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Exemplos:

garantia de crédito

 RT solvibilidade inanceira

solvibilidade financeira

 RT garantia de crédito

Não existem relações associativas entre descritores que 
possuem o mesmo termo de topo.

Exemplos:

Não existe relação associativa entre os descritores 
«jogos» e «desporto», subordinados ao mesmo ter-
mo de topo «tempos livres» (Microtesauro «2826 
vida social»).

1.9. Características quantitativas

Todas as versões linguísticas do tesauro Eurovoc incluem:

— 21 domínios;

— 127 microtesauros;

— 6 645 descritores (dos quais, 504 termos de topo);

— 6 669 relações hierárquicas recíprocas;

— � 6�6 relações associativas recíprocas.

Os domínios, os microtesauros, os descritores, as relações 
hierárquicas e as relações associativas são rigorosamente 
equivalentes em todas as línguas.

Em contrapartida, cada versão linguística inclui um 
número variável de não-descritores e notas:

Versões linguísticas
Número de

Notas Não-descritores

búlgaro 0 10

espanhol 891 7 756

checo 8�4 1� 1�9

dinamarquês 827 6 602

alemão 728 8 295

estónio 819 6 1�1

grego 825 6 866

inglês 759 6 769

francês 840 6 691

italiano 754 9 45�

letão 855 6 648

lituano 680 6 009

húngaro 889 8 618

neerlandês 849 6 828

polaco 17 172

português 761 6 �08

romeno 0 951

eslovaco 27 150

esloveno 7�7 5 500

inlandês 859 5 445

sueco 818 6 491

1.10. Apresentações impressas

O tesauro Eurovoc é apresentado, em cada uma das ver-
sões linguísticas, em dois volumes:

— Volume 1: Apresentação Alfabética Permutada;

— Volume 2: Apresentação Temática.

Desde Março de 2002, a apresentação multilingue está 
unicamente disponível no sítio Internet Eurovoc. Uma 
lista multilingue apresenta os descritores e seus equiva-
lentes linguísticos nas línguas seleccionadas. É possível 
seleccionar até quatro línguas em simultâneo. Os des-
critores da língua-alvo são classiicados alfabeticamente 
e impressos a negrito. Os descritores equivalentes nas 
outras línguas são colocados na mesma linha das respec-
tivas colunas em caracteres normais.

O sítio Internet oferece também a possibilidade de des-
carregar no formato Excel uma lista dos descritores equi-
valentes em todas as versões linguísticas.

1.10.1.  APRESENTAÇÃO ALFABÉTICA 
PERMUTADA

A apresentação alfabética permutada é apresentada em 
duas partes:

— a parte A, que contém os termos que começam pelas 
letras A a I;

— a parte B, que contém os termos que começam pelas 
letras J a Z;

A apresentação alfabética permutada, a três colunas por 
página, compreende cinco tipos de «entradas» classiica-
das alfabeticamente pela primeira palavra ou por cada 
uma das outras palavras plenas:

Entrada alfabética a partir da primeira palavra plena 
de um descritor

— enunciado do descritor, a negrito;

— nota explicativa, introduzida pela sigla «SN» (scope 
note), que precisa o sentido ou a utilização do descri-
tor;

— número(s) e enunciado(s) do(s) microtesauro(s) a 
que pertence(m) o descritor, introduzido(s) pela sigla 
«MT» (microtesauro), em itálico;

— não-descritor(es) que remete(m) para o descritor de 
entrada, introduzido(s) pela sigla «UF» (used for), 
apresentado(s) por ordem alfabética;

— descritor(es) genérico(s) do descritor de entrada, 
introduzido(s) pela sigla «BT» (broader term) e por 
um número que indica a quantidade de níveis hierár-
quicos entre o descritor hierarquicamente superior e 
o descritor de entrada.

 Os descritores genéricos encontram-se ordenados:

 •  por ordem decrescente de níveis hierárquicos, e 
com uma deslocação para a direita por cada nível 
hierárquico, a partir do segundo nível superior,
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 •  depois, no interior de cada nível hierárquico, por 
ordem alfabética;

— descritor(es) especíico(s) do descritor de entrada, 
introduzido(s) pela sigla «NT» (narrower term) e por 
um número que expressa a quantidade de níveis hie-
rárquicos que separam o descritor subordinado do 
descritor de entrada.

 Os descritores especíicos encontram-se ordenados:

 •  em primeiro lugar, por ordem decrescente de níveis 
hierárquicos, e com uma deslocação para a direita 
por cada nível hierárquico, a partir do segundo 
nível inferior,

 •  depois, no interior de cada nível hierárquico, por 
ordem alfabética;

— descritor(es) associado(s) ao descritor de entrada, 
introduzido(s) pela sigla «RT» (related term) e 
apresentado(s) por ordem alfabética;

Exemplo:

produto originário
  SN Mercadoria produzida num determinado 

país. No que se refere a um produto manufactu-
rado, quando vários países intervieram no pro-
cesso de fabrico, a origem do mesmo é a do país 
onde teve lugar a última transformação.

 MT 2021 comércio internacional

 UF origem das mercadorias
 UF origem do produto
 UF regulamento de origem
 BT1 GATT
  BT2 comércio internacional
 NT1 certiicado de origem
 RT acordo relativo aos produtos de base
 RT livre-prática
 RT país terceiro
 RT preferências generalizadas
 RT restrição à importação
 RT tarifa preferencial

Entrada alfabética a partir de outra palavra plena de 
um descritor

Se um descritor se apresenta sob a forma de um termo 
composto, é criada uma entrada permutada ou invertida 
a partir de cada uma das palavras plenas do descritor 
para além da primeira palavra plena.

A entrada permutada de um descritor compõe-se de:

— um termo pleno do descritor que não seja a primeira 
palavra plena do descritor, seguido da sequência do 
enunciado se o termo de entrada não é o último termo 
da designação do descritor, seguido de uma vírgula e 
do primeiro termo pleno, seguido de uma barra hori-
zontal e do número de domínio a que o descritor per-
tence, entre parênteses (tudo a negrito).

Exemplos:

§ Dois termos plenos:

originário, produto — (2021)

§ Mais de dois termos plenos:

comunicação de massas, meio de — (3226)

massas, meio de comunicação de — (3226)

Entrada alfabética a partir da primeira palavra plena 
de um não-descritor

— enunciado do não-descritor, em caracteres normais;

— na linha seguinte, o enunciado do descritor ou termo 
de indexação, a negrito, precedido pela palavra «USE», 
e seguido do número, entre parênteses, do microte-
sauro a que pertence.

Exemplos:

protecção dos direitos do Homem

 USE direitos do Homem (1236)

regulamento de origem

 USE produto originário (2021)

Entrada alfabética a partir de outra palavra plena de 
um não-descritor

Se um não-descritor se apresenta sob a forma de um termo 
composto, é criada uma entrada permutada ou invertida 
a partir de cada uma das palavras plenas do não-descritor 
para além da primeira palavra plena.

A entrada permutada de um não-descritor compõe-se 
de:

— um termo pleno do não-descritor que não seja a pri-
meira palavra plena do não-descritor, seguido da 
sequência do enunciado se o termo de entrada não é o 
último termo da designação do descritor, seguido de 
uma vírgula e do primeiro termo pleno, seguido de 
uma barra horizontal (tudo em caracteres normais);

— na linha seguinte, o enunciado do descritor ou termo 
de indexação, a negrito, precedido pela palavra «USE», 
e seguido do número, entre parênteses, do microte-
sauro a que pertence.

Exemplos:

§ Dois termos plenos:

Eutanásia, direito à  —

 USE eutanásia (1236)

§ Mais de dois termos plenos:

acção a favor dos consumidores, plano de —

 USE protecção do consumidor (2026)

consumidores, plano de acção a favor dos —

 USE protecção do consumidor (2026)
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Entrada alfabética a partir de outra palavra plena de 
uma palavra justaposta, descritores ou não-descritores

Certas palavras justapostas (descritores ou não-descrito-
res) podem ser decompostas em elementos signiicativos 
separados. Neste caso, é criada uma entrada a partir de 
cada unidade lexical signiicativa que compõe o descritor 
ou o não-descritor:

— entrada a partir de um dos termos plenos que com-
põem o descritor ou o não-descritor, seguido da 
sequência do enunciado se o termo de entrada não é 
o último termo da designação, seguido de uma vír-
gula e do início da palavra indexada ou raiz, sendo 
tudo seguido de um til e de uma barra horizontal, em 
caracteres normais;

— na linha seguinte, o enunciado do descritor, a negrito, 
precedido pela palavra «USE», e seguido do número, 
entre parênteses, do microtesauro a que pertence.

Exemplo:

química, para~ —

 USE paraquímica (6811)

1.10.2. APRESENTAÇÃO TEMÁTICA

A apresentação temática ou sistemática é apresentada por 
domínio, organizado em microtesauros. A apresentação 
de cada domínio é dividida em duas partes: uma apresen-
tação temática dos microtesauros pertencentes ao domí-
nio e uma terminologia do domínio.

1.10.2.1. Apresentação temática dos microtesauros

Cada página é identiicada por um título composto do 
número e do enunciado do microtesauro.

O título é seguido por uma lecha para a direita se a apre-
sentação do microtesauro continua na página seguinte 
ou precedido de uma lecha para a esquerda se se trata da 
sequência da apresentação do microtesauro.

Exemplo:

0421 assembleia      0421 assembleia

A apresentação temática é classiicada por número de 
microtesauro e é idêntica em todas as versões linguísti-
cas.

Cada página está dividida em duas colunas e contém:

— os descritores de nível superior que não têm um 
 descritor genérico (termo de topo), a negrito, e 
 classiicados alfabeticamente;

— sob cada descritor termo de topo, os descritores 
 especíicos, apresentados a negrito, são precedidos 
da sigla «NT» (narrower term) seguida do número 
que exprime o número de níveis hierárquicos entre o 
 descritor especíico e o descritor superior na hierar-
quia (termo de topo).

— Os descritores especíicos são classiicados por ordem 
crescente de níveis hierárquicos e, dentro de cada 
nível hierárquico, por ordem alfabética.

Cada nível hierárquico descendente está marcado por 
uma deslocação para a direita em relação ao nível ime-
diatamente superior. Os descritores da cadeia hierárquica 
podem ser acompanhados do(s) respectivo(s) descritor(s) 
associado(s), apresentados(s) em caracteres normais, e 
precedido(s) da sigla RT.

Os descritores associados são seguidos do número, entre 
parênteses, do microtesauro a que pertencem, excepto 
quando estão classiicados no mesmo microtesauro.

O rodapé da página indica uma lecha para a direita se a 
apresentação hierárquica da segunda coluna continua na 
página seguinte.

1.10.2.2. Terminologia do domínio

A terminologia organiza alfabeticamente os descritores e 
os não-descritores subordinados ao domínio.

A terminologia do domínio é identiicada por um título 
que compreende a designação «Terminologia do domí-
nio:» seguido do número e do enunciado do domínio 
em maiúsculas. Está organizada em duas colunas e com-
preende dois tipos de entradas classiicadas alfabetica-
mente.

Entrada alfabética a partir da primeira palavra do 
 descritor

— enunciado do descritor seguido, entre parênteses, 
do número do microtesauro a que pertence (tudo a 
negrito).

Exemplo:

Código Penal (1206)

Entrada alfabética a partir da primeira palavra do não- 
-descritor

— enunciado do não-descritor, em caracteres normais;

— na linha seguinte, o enunciado do descritor corres-
pondente, a negrito, precedido pela palavra «USE», 
e seguido do número, entre parênteses, do microte-
sauro a que pertence.

Exemplo:

licença de saída
 USE regime penitenciário (1216)

1.11. Ficheiros electrónicos

O tesauro Eurovoc está disponível electronicamente em 
formato xml; essa disponibilidade está sujeita à aquisi-
ção de uma licença de utilização junto do Serviço das 
Publicações. Pode tratar-se da utilização pura e simples 
do tesauro, da integração do Eurovoc numa aplicação, ou 
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ainda da concepção de produtos derivados ou de valor 
acrescentado. A licença é gratuita, excepto no caso de 
uma aplicação ou de uma redifusão comercial.

Existem os seguintes tipos de licença:

— utilização pura e simples para necessidades próprias 
ou para redifusão (universidades, administração);

— adaptação linguística do tesauro. Em troca, o titular 
da licença compromete-se a fornecer gratuitamente a 
nova versão linguística ao Serviço das Publicações. O 
Serviço das Publicações reserva-se o direito de adap-
tar e integrar os dados fornecidos no tesauro Euro-
voc;

— transformação ou enriquecimento do tesauro no caso 
de uma adaptação regional ou de um vocabulário 
especializado. Em contrapartida, o titular da licença 
ica obrigado a indicar as diferenças e a entregar uma 
versão gratuita do complemento ao Serviço das Publi-
cações. O Serviço das Publicações reserva-se o direito 
de integrar esse complemento na estrutura existente 
do Eurovoc.

Os interessados na aquisição dos icheiros electrónicos 
deverão contactar os serviços autores através do seguinte 
endereço:

 Serviço das Publicações Oiciais 
das Comunidades Europeias 
Serviços autores — Direitos de autor 
2, rue Mercier 
L-2985 Luxembourg

 Correio electrónico: 
copyright-info@publications.europa.eu

Os interessados em obter informações técnicas sobre os 
icheiros Eurovoc deverão contactar a equipa de manu-
tenção através do seguinte endereço:

 Serviço das Publicações Oiciais 
das Comunidades Europeias 
Equipa de Manutenção Eurovoc 
2, rue Mercier 
L-2985 Luxembourg

 Correio electrónico: 
eurovoc@publications.europa.eu
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2. GESTÃO E MANUTENÇÃO

O tesauro Eurovoc é objecto de uma adaptação contínua, 
tendo em conta a evolução dos domínios de actividade 
das instituições da União Europeia e a evolução do seu 
regime linguístico.

A especiicidade do Eurovoc consiste em querer e poder 
satisfazer as necessidades expressas por todos os seus uti-
lizadores, sem esquecer o objectivo de abranger, de forma 
homogénea, os domínios de actividade da União Euro-
peia.

Para assegurar a gestão e a manutenção do tesauro, foi 
instituído um dispositivo de manutenção:

— a equipa do Parlamento Europeu examina e avalia as 
propostas elaboradas pelos parlamentos nacionais e 
transmite-as com as suas próprias propostas à equipa 
de manutenção do Serviço das Publicações;

— a equipa de manutenção do Serviço das Publicações 
recolhe e estuda as propostas de todos os utilizadores, 
assegura a coordenação dos trabalhos do Comité de 
Manutenção e assume a responsabilidade pelo desen-
volvimento informático e técnico e pelo seguimento 
das traduções;

— o Comité de Manutenção, composto por represen-
tantes das diferentes instituições da União Europeia, 
vota as diversas propostas e decide das alterações a 
introduzir no tesauro;

— o Comité de Pilotagem supervisiona o projecto e 
adopta oicialmente as novas versões.

Todos os utilizadores do Eurovoc são convidados a 
enviar as suas propostas e sugestões de alterações atra-
vés de uma icha de manutenção disponível em anexo à 
presente publicação ou através do sítio Internet Eurovoc.

3. CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

3.1.  Conselhos para a indexação dos documentos

A indexação é a operação que consiste em analisar os 
conceitos de que um documento trata ou uma questão 
documental e representá-los por descritores selecciona-
dos no tesauro.

A inalidade da indexação é fazer coincidir a representa-
ção dos documentos e a das consultas feitas ao sistema. O 
desempenho da pesquisa num sistema documental ou a 
capacidade de fornecer documentos relevantes estão liga-
dos à qualidade da indexação.

3.1.1. SELECÇÃO DOS CONCEITOS

A fase de análise intelectual permite determinar con-
ceitos representados no conteúdo do documento ou na 
interrogação a fazer ao sistema.

A indexação deve ser selectiva (critério de selectividade)

Nem todos os conceitos identiicados durante a análise do 
documento devem ser necessariamente utilizados para a 
indexação. É necessário escolher os conceitos relativa-
mente aos quais o documento oferece ao utilizador uma 
informação signiicativa. A selectividade da indexação é 
independente da qualidade do tesauro. Depende da polí-
tica de indexação utilizada para cada sistema documental 
e do número de descritores atribuído, em média, a cada 
documento (profundidade da indexação).

A indexação deve ser exaustiva (critério de exaustividade)

Devem ser escolhidos todos os conceitos para os quais 
um documento é relevante. A exaustividade é o grau de 
pormenor com que um documento é indexado. É função 
das características do tesauro e do seu nível de pré-coor-
denação (termos compostos), da política de indexação 
que ixa a profundidade da indexação e da precisão da 
indexação.

O grau de pertinência de um documento varia em fun-
ção da importância dos conceitos. Os conceitos podem 
ser ponderados a dois níveis em função da sua impor-
tância:

— os descritores principais, que traduzem os conceitos 
para os quais um documento é pertinente em todos 
os casos e consultas;

— os descritores secundários, que representam concei-
tos para os quais o documento pode ser útil, em fun-
ção da interrogação do utilizador.

3.1.2. TRADUÇÃO DOS CONCEITOS

O conceito é traduzido na língua de trabalho do indexa-
dor. O indexador procura as «entradas» correspondentes 
aos conceitos seleccionados na apresentação alfabética 
permutada do tesauro Eurovoc.
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Existem três possibilidades:

a)  o conceito corresponde a um descritor (por exemplo, 
«política da educação»);

b)  o conceito corresponde a um não-descritor: o não- 
-descritor remete então para o descritor a utilizar:

Exemplo:

abono escolar

 USE subsídio de estudos (3216)

c)   se não existir uma entrada correspondente ao con-
ceito, o tesauro oferece assistência para se transcrever 
um conceito em descritor:

 —  Consultando a apresentação alfabética permu-
tada sobre cada um dos equivalentes do conceito; 
«competência orçamental», por exemplo, não é 
um descritor do tesauro. Ao procurar no índice 
alfabético o termo «orçamental», identiicar-se-á 
o descritor «poder orçamental».

 —  Reformulando o conceito em linguagem natural 
e  veriicando se o mesmo corresponde a uma 
entrada na apresentação alfabética permutada do 
Eurovoc; o conceito «infâmia», por exemplo, não 
existe no tesauro, mas é representado pelo descri-
tor «difamação».

 —  Identiicando o ou os temas ou categorias que 
englobam o conceito procurado e consultando a 
apresentação temática, por microtesauro; o con-
ceito «consequência ecológica», por exemplo, 
não igura no tesauro mas faz parte do domínio 
do ambiente. O microtesauro «5206 política do 
ambiente» compreende um descritor intitulado 
«impacto ambiental».

 —  Exprimindo um conceito pela combinação de dois 
ou mais descritores; «convenção de Washington», 
por exemplo, não existe no tesauro, mas pode ser 
representada pelos descritores «convenção inter-
nacional», «fauna» e «lora».

O ambiente de um descritor precisa o seu sentido. Reco-
menda-se que o indexador examine sistematicamente o 
ambiente contextual e semântico de cada descritor. O 
descritor escolhido para representar um conceito deve 
ser o mais especíico ou o mais próximo do conceito a 
representar, aplicando as regras de especiicidade:

— a especificidade vertical: o descritor deve situar-se 
no mesmo nível de especiicidade do conceito ou, se 
isso não for possível, no nível imediatamente superior 
do tesauro.

Exemplos:

§  um documento que trate do conceito de província 
deve ser indexado pelo descritor «província», e não 
pelo descritor genérico «comunidade territorial»;

§  um documento que trate da função de médico anes-
tesista, um conceito não representado pelo tesauro, 
deve ser indexado pelo descritor genérico «médico»;

§  um documento que estude uma dada situação em 
cada um dos países do Benelux deve ser indexado 
«Bélgica», «Luxemburgo» e «Países Baixos», e não 
«países do Benelux».

— a especificidade horizontal: um conceito composto 
por duas ou mais palavras deve ser expresso por um 
descritor composto ou pré-coordenado, se existir no 
tesauro, em vez de o ser por uma combinação de des-
critores simples. O grau pré-coordenação de um des-
critor aumenta o seu grau de especiicidade.

Exemplo:

Um documento sobre a política de investigação da 
União deve ser indexado pelo descritor «política 
 comunitária da investigação», e não pelos descrito-
res «política comunitária» e «investigação».

A especiicidade da indexação depende igualmente:

— do tesauro, que pode ou não incluir um número 
importante de descritores especíicos;

— da política de indexação;

— do conhecimento que os indexadores têm do domí-
nio.

3.2. Desempenho do sistema documental

O desempenho de um sistema documental consiste na 
capacidade de fornecer um ou mais documentos perti-
nentes para uma interrogação. Mede-se pela taxa de recu-
peração ou de precisão:

— a recuperação mede a capacidade do sistema para 
encontrar todos os documentos pertinentes. A taxa de 
recuperação é a proporção dos documentos pertinen-
tes encontrados pelo sistema dividida pelo número 
de documentos pertinentes contido no sistema docu-
mental. Quando o sistema não consegue recuperar 
todos os documentos pertinentes, há perda de infor-
mação ou «silêncio»;

— a precisão é uma medida da capacidade do sistema 
para encontrar unicamente os documentos pertinen-
tes ou as respostas correctas obtidas pelo sistema. A 
taxa de precisão é o número de documentos perti-
nentes encontrados divididos pelo número total de 
documentos encontrados. Quando o sistema encon-
tra documentos irrelevantes, existe «ruído».

As noções de exaustividade e de especiicidade estão 
estreitamente ligadas:

— a exaustividade aumenta a recuperação mas diminui 
a precisão, ou seja o número de documentos encon-
trados será mais elevado, mas os documentos encon-
trados serão menos pertinentes;

— a especificidade aumenta a precisão mas diminui 
a recuperação, ou seja os documentos encontrados 
serão mais pertinentes, mas o número de documentos 
encontrados será menos elevado.
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Para melhorar a taxa de recuperação, é possível utilizar 
a pesquisa inclusiva ou a auto-indexação hierárquica (ou 
seja, a atribuição automática dos descritores que perten-
cem às mesmas cadeias hierárquicas que os descritores 
atribuídos directamente pelo indexador). Esta operação 
pode efectuar-se aquando da entrada dos documentos no 
banco de dados subindo a cadeia hierárquica, ou aquando 
da interrogação do banco de dados descendo a cadeia hie-
rárquica.

— Auto-indexação hierárquica ascendente: por exem-
plo, uma pesquisa a partir do descritor «aprendiza-
gem proissional» permitirá obter todos os docu-
mentos indexados com «aprendizagem proissional» 
e «formação proissional», que é o termo genérico do 
nível superior.

— Auto-indexação hierárquica descendente: por 
exemplo, uma pesquisa a partir do descritor «des-
pedimento» permitirá obter todos os documentos 
indexados com «despedimento», «indemnização por 
despedimento» ou «despedimento abusivo», que são 
termos especíicos.

Se certos conceitos não estiverem representados no 
tesauro Eurovoc, é aconselhável criar uma lista de autori-
dade com descritores «livres».

Estes candidatos a descritores podem ser propostos à 
equipa de manutenção Eurovoc através da icha de manu-
tenção disponível em anexo na presente publicação ou 
através do sítio Internet.
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04 ACTIVIDADE POLÍTICA

0406 quadro político
0411 partido política
0416 processo eleitoral
0421 assembleia
0426 trabalhos parlamentares
04�1 vida política e segurança pública
04�6 poder executivo e administração pública

08 RELAÇÕES INTERNACIONAIS

0806 política internacional
0811 política de cooperação
0816 equilíbrio internacional
0821 defesa

10 COMUNIDADES EUROPEIAS

1006  instituições da União Europeia 
e função pública europeia

1011 direito comunitário
1016 construção europeia
1021 inanças comunitárias

12 DIREITO

1206 fontes e ramos do direito
1211 direito civil
1216 direito penal
1221 justiça
1226 organização da justiça
12�1 direito internacional
12�6 direitos e liberdades

16 ACTIVIDADE ECONÓMICA

1606 política económica
1611 crescimento económico
1616 regiões e política regional
1621 estrutura económica
1626 contabilidade nacional
16�1 análise económica

20  INTERCÂMBIOS ECONÓMICOS 
E COMERCIAIS

2006 política comercial
2011 política aduaneira
2016 trocas comerciais
2021 comércio internacional
2026 consumo
20�1 comercialização
20�6 distribuição comercial

24 FINANÇAS

2406 relações monetárias
2411 economia monetária
2416 instituições inanceiras e crédito
2421 livre circulação de capitais
2426 inanciamento e investimento
24�1 seguros
24�6 inanças públicas e política orçamental
2441 orçamento
2446 iscalidade
2451 preços

28 QUESTÕES SOCIAIS

2806 família
2811 migrações
2816 demograia e população
2821 quadro social
2826 vida social
28�1 cultura e religião
28�6 protecção social
2841 saúde
2846 urbanismo e construção civil

32 EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

�206 educação
�211 ensino
�216 organização do ensino
�221 documentação
�226 comunicação
�2�1 informação e tratamento da informação
�2�6 informática e processamento de dados

36 CIÊNCIAS

�606 ciências naturais e aplicadas
�611 ciências humanas

40 EMPRESAS E CONCORRÊNCIA

4006 organização de empresas
4011 tipos de empresa
4016 forma jurídica de sociedade
4021 gestão administrativa
4026 gestão contabilística
40�1 concorrência

LISTA DOS DOMÍNIOS E DOS MICROTESAUROS
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44 EMPREGO E TRABALHO

4406 emprego
4411 mercado do trabalho
4416 condições e organização do trabalho
4421 administração e remuneração do pessoal
4426 relações laborais e direito do trabalho

48 TRANSPORTES

4806 política de transportes
4811 organização dos transportes
4816 transporte terrestre
4821 transporte marítimo e luvial
4826 transporte aéreo e espacial

52 MEIO AMBIENTE

5206 política ambiental
5211 meio natural
5216 degradação do ambiente

56 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCA

5606 política agrícola
5611 produção e estruturas agrícolas
5616 sistema de exploração agrícola
5621 exploração agrícola
5626 meios de produção agrícola
56�1 actividade agrícola
56�6 loresta
5641 pesca

60 AGRO-ALIMENTAR

6006 produto vegetal
6011 produto animal
6016 produto agrícola transformado
6021 bebidas e açúcar
6026 produto alimentar
60�1 agro-alimentar
60�6 tecnologia alimentar

64 PRODUÇÃO, TECNOLOGIA E INVESTIGAÇÃO

6406 produção
6411 tecnologia e regulamentação técnica
6416 investigação e propriedade intelectual

66 ENERGIA

6606 política energética
6611 indústrias carbonífera e mineira
6616 indústria petrolífera
6621 indústrias nuclear e eléctrica
6626 energia não poluente

68 INDÚSTRIA

6806 política e estruturas industriais
6811 química
6816 metalurgia e siderurgia
6821 indústria mecânica
6826 electrónica e electrotécnica
68�1 construção civil
68�6 indústria da madeira
6841 indústria do couro e têxtil
6846 indústrias diversas

72 GEOGRAFIA

7206 Europa e antiga União Soviética
7211 regiões dos Estados-Membros da União Europeia
7216 América
7221 África
7226 Ásia–Oceânia
72�1 geograia económica
72�6 geograia política
7241 países e territórios ultramarinos

76 ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

7606 Nações Unidas
7611 organizações europeias
7616 organizações extra-europeias
7621 organizações intergovernamentais
7626 organizações não governamentais;

LISTA DOS DOMÍNIOS E DOS MICROTESAUROS



JAI
Cooperação no domínio da Justiça e
dos Assuntos Internos.

SN

1016 construção europeiaMT
Justiça e Assuntos InternosUF
cooperação intergovernamental UEBT1

União Política EuropeiaBT2
União EuropeiaBT3

decisão-quadroNT1

Jamahira Árabe Líbia
Líbia (7221+7231+7236)USE

Jamahira Árabe Líbia Popular e Socialista
Líbia (7221+7231+7236)USE

Jamaica
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Grandes AntilhasBT1

CaraíbasBT2
países ACPBT1
países CaricomBT1
países OEABT1
países SELABT1

Jämtland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Norrland CentralBT1
regiões da SuéciaBT2

Japão
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
Extremo OrienteBT1
país da APECBT1
países OCDEBT1

jardim infantil
guarda de crianças (2826)USE

jardim público
área verde (2846)USE

jardim zoológico
2826 vida socialMT
zooUF
parque de diversõesBT1

tempos livresBT2
bem-estar dos animaisRT
espécie protegidaRT
protecção dos animaisRT

jardinagem
5631 actividade agrícolaMT
planta decorativaUF
produção vegetalBT1

Java
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
IndonésiaBT1

país da APECBT2
países ASEANBT2
países OPEPBT2

Sudeste AsiáticoBT2

Jaya, Irian   (7226+7231)

jazigo de estanho
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

jazigo de gás
6606 política energéticaMT
gásBT1

combustívelBT2
indústria energéticaBT3

jazigo de minério
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
jazigo mineiroUF
indústria mineiraBT1

jazigo de petróleo
6616 indústria petrolíferaMT
indústria petrolíferaBT1

jazigo mineiro
jazigo de minério (6611)USE

jazigo submarino
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

Jericó, território autónomo de 
territórios autónomos da Palesti-
na (7226+7231)

USE

Jerusalém, estatuto de   (0816)

JET
Joint European Torus (1006)USE

JET, programa 
Joint European Torus (1006)USE

Jibuti
Djibuti (7221+7231+7236)USE

joalharia
joalharia e ourivesaria (6846)USE

joalharia e ourivesaria
6846 indústrias diversasMT
joalhariaUF
ourivesariaUF
indústrias diversasBT1

joeiramento, resíduo de 
resíduo industrial (5216)USE

jogo automático
2826 vida socialMT
jogo de computadorUF
jogo de vídeoUF
jogo eléctricoUF
jogo electrónicoUF
jogosBT1

tempos livresBT2
indústria electrotécnicaRT

jogo de azar
2826 vida socialMT
apostas de cavalosUF
apostas mútuasUF
JokerUF
lotariaUF

lotoUF
tômbolaUF
totobolaUF
totolotoUF
jogosBT1

tempos livresBT2

jogo de computador
jogo automático (2826)USE

jogo de vídeo
jogo automático (2826)USE

jogo eléctrico
jogo automático (2826)USE

jogo electrónico
jogo automático (2826)USE

jogos
2826 vida socialMT
tempos livresBT1
estabelecimento de jogosNT1
jogo automáticoNT1
jogo de azarNT1
indústria de brinquedosRT

jogos, casa de 
estabelecimento de jogos (2826)USE

jogos, estabelecimento de   (2826)

jogos olímpicos
2826 vida socialMT
manifestação desportivaBT1

desportoBT2
tempos livresBT3

Joint European Torus
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

JETUF
Next European TorusUF
programa JETUF
empresa comum CEEABT1

órgão e agência UEBT2
organismo comunitárioBT3

CEEART
fusão nuclearRT

joint venture
4016 forma jurídica de sociedadeMT
consórcioUF
empreendimento conjuntoUF
sociedadeBT1
acordos e práticas concertadasRT
controlo das concentraçõesRT

joio, tratamento contra o 
tratamento fitossanitário (5621)USE

Joker
jogo de azar (2826)USE

Jónicas, ilhas   (7211)

Jónico, mar   (5211)

Jönköping [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

JAI Jönköping [V4.2]
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Småland e IlhasBT1
regiões da SuéciaBT2

Jordânia
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
MacherequeBT1

Médio OrienteBT2
países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1

jornada contínua
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

duração do trabalhoBT1
organização do trabalhoBT2

jornal
3221 documentaçãoMT
semanárioUF
documentoBT1
imprensaRT

jornal oficial
3221 documentaçãoMT
Diário da RepúblicaUF
documento oficialBT1

documentoBT2
publicação da leiRT

Jornal Oficial CE
Jornal Oficial UE (3221)USE

Jornal Oficial da União Europeia
Jornal Oficial UE (3221)USE

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
Jornal Oficial UE (3221)USE

Jornal Oficial UE
3221 documentaçãoMT
Jornal Oficial CEUF
Jornal Oficial da União EuropeiaUF
Jornal Oficial das Comunidades
Europeias

UF

documento oficialBT1
documentoBT2

jornalismo
imprensa (3226)USE

jornalismo científico
imprensa científica (3226)USE

jornalista
profissional da comuni-
cação (3226)

USE

jornalística, empresa   (3226)

jovem
2816 demografia e populaçãoMT
adolescênciaUF
adolescenteUF
juventudeUF
distribuição etáriaBT1

composição da populaçãoBT2
discriminação com base na idadeRT
jovem trabalhadorRT
política da juventudeRT
responsabilidade penal dos meno-
res

RT

jovem agricultor
5616 sistema de exploração agrícolaMT
população activa agrícolaBT1
ajuda à agriculturaRT
plano de desenvolvimento agrícolaRT
subsídio de instalaçãoRT

jovem trabalhador
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
desemprego de jovensRT
discriminação com base na idadeRT
jovemRT
trabalho dos jovensRT

jovens, desemprego de   (4406)

jovens, emprego dos 
trabalho dos jovens (4406)USE

jovens, intercâmbio de   (2831)

jovens, movimento de   (0431)

jovens, trabalho dos   (4406)

judaísmo
2831 cultura e religiãoMT
religiãoBT1
direito hebraicoRT
judeuRT

judeu
2821 quadro socialMT
grupo religiosoBT1

grupo socioculturalBT2
judaísmoRT

judiciais, custas 
despesas judiciais (1221)USE

judiciais, despesas   (1221)

judiciais em atraso, processos   (1221)

judicial, acção   (1221)

judicial, competência 
competência jurisdicional (1226)USE

judicial, erro   (1221)

judicial, instância 
acção judicial (1221)USE

judicial, instrução   (1221)

judicial, liquidação   (4006)

judicial, poder   (0406)

judicial, processo   (1221)

judicial, recurso 
acções e recursos (0436)USE

judicial, separação   (2806)

judiciária, acção 
acção judicial (1221)USE

judiciária, assistência   (1221)

judiciária, competência 
competência jurisdicional (1226)USE

judiciária, cooperação   (0811)

judiciária europeia, rede 
cooperação judiciária UE (1016)USE

judiciária, grupo de cooperação 
órgão de cooperação da
UE (1016)

USE

judiciária, liquidação 
liquidação de sociedade comer-
cial (4006)

USE

judiciária, peritagem   (1221)

judiciária, polícia   (1226)

judiciária, reforma   (1226)

judiciária UE, cooperação   (1016)

judiciário, auxílio mútuo 
cooperação judiciária (0811)USE

judiciário europeu, espaço   (0811)

judiciário, inquérito   (1221)

judiciário, pessoal   (1226)

judiciário, procedimento 
procedimento penal (1221)USE

judiciário, sistema   (1226)

jugoslava, antiga República 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

jugoslava da Macedónia, antiga Repúbli-
ca   (7206+7236)

Jugoslávia
Utilizar apenas para o Estado existente
até ao desmembramento da federação.

SN

7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
antigos países socialistasBT1
países ComeconBT1

Jugoslávia, nova 
Sérvia e Montene-
gro (7206+7236)

USE

Jugoslávia, República Federativa da 
Sérvia e Montene-
gro (7206+7236)

USE

Jugoslávia, territórios da antiga   (7206)

Jugoslávia, Tribunal Penal Internacional
para a ex- 

Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

jugoslavo da Macedónia, antigo território 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

Jordânia jugoslavo da Macedónia
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juiz
1226 organização da justiçaMT
juiz de instruçãoUF
juiz de intervençãoUF
magistradoBT1

pessoal judiciárioBT2

juiz CE
membro do Tribunal de Justiça
CE (1006)

USE

juiz de instrução
juiz (1226)USE

juiz de intervenção
juiz (1226)USE

julgado, força de caso 
execução de sentença (1221)USE

julgamento
1221 justiçaMT
acórdãoUF
acórdão do TribunalUF
sentençaUF
despesas judiciaisNT1
erro judicialNT1
execução de sentençaNT1

despejoNT2
execução por dívidasNT2

instância de recursoNT1

julgamento, direito a 
direito à justiça (1236)USE

jumento
equino (5626)USE

junk email
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

Junta de Freguesia
administração local (0436)USE

junta de porta-vozes
conferência dos presidentes
[V4.2] (0421)

USE

junta militar
regime militar (0406)USE

junto da União Europeia, representação
permanente   (0806)

junto de uma organização internacional,
representação comunitária 

papel internacional da União
Europeia (1016)

USE

jurado
magistrado não profissio-
nal (1226)

USE

júri
magistrado não profissio-
nal (1226)

USE

jurídica, analogia 
interpretação do direito (1206)USE

jurídica, assistência 
assistência judiciária (1221)USE

jurídica, base   (1011)

jurídica, capacidade   (1211)

jurídica, ciência   (1206)

jurídica, codificação 
código jurídico (1206)USE

jurídica comunitária, ordem   (1011)

jurídica, cooperação   (0811)

jurídica de sociedade, forma 
sociedade (4016)USE

jurídica, doutrina   (1206)

jurídica, incapacidade 
capacidade jurídica (1211)USE

jurídica, informática   (3236)

jurídica, interpretação 
interpretação do direito (1206)USE

jurídica, metodologia   (1206)

jurídica nacional, ordem 
direito nacional (1206)USE

jurídica, personalidade 
estatuto jurídico (1211)USE

jurídica, pessoa 
estatuto jurídico (1211)USE

jurídica, protecção 
direito à justiça (1236)USE

jurídica, responsabilidade 
responsabilidade (1211)USE

jurídica, sede 
sede social (4006)USE

jurídicas, conflito de ordens 
aplicação da lei (1206)USE

jurídico, aspecto 
legislação (1206)USE

jurídico, código   (1206)

jurídico, conselheiro   (1226)

jurídico de sociedade, estatuto 
sociedade (4016)USE

jurídico, estatuto   (1211)

jurídico europeu, acto 
acto comunitário (1011)USE

jurídico europeu, estatuto   (1211)

jurisdição
1226 organização da justiçaMT
sistema judiciárioBT1
jurisdição de arbitragemNT1
jurisdição fiscalNT1
jurisdição internacionalNT1
jurisdição superiorNT1

jurisdição administrativa
1226 organização da justiçaMT

Conselho de EstadoUF
Tribunal AdministrativoUF
Tribunal administrativo de recursoUF
Tribunal de ContasUF
sistema judiciárioBT1
controlo administrativoRT
direito administrativoRT
impugnação eleitoralRT
processo judicialRT

jurisdição civil
1226 organização da justiçaMT
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
direito civilRT
processo civilRT

jurisdição comercial
1226 organização da justiçaMT
Tribunal de ComércioUF
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
direito comercialRT

jurisdição comum
1226 organização da justiçaMT
jurisdição de políciaUF
Tribunal de InstânciaUF
Tribunal de Primeira InstânciaUF
Tribunal de Segunda InstânciaUF
sistema judiciárioBT1
jurisdição civilNT1
jurisdição comercialNT1
jurisdição de menoresNT1
jurisdição do trabalhoNT1
jurisdição marítimaNT1
jurisdição militarNT1
jurisdição penalNT1
jurisdição socialNT1
processo judicialRT

jurisdição comunitária
Tribunal de Justiça CE (1006)USE

jurisdição, conflito de 
conflito de competências (1226)USE

jurisdição constitucional
1226 organização da justiçaMT
Tribunal ConstitucionalUF
sistema judiciárioBT1
controlo de constitucionalidadeRT

jurisdição de arbitragem
1226 organização da justiçaMT
Tribunal de ArbitragemUF
jurisdiçãoBT1

sistema judiciárioBT2

jurisdição de excepção
1226 organização da justiçaMT
sistema judiciárioBT1
estado de excepçãoRT

jurisdição de menores
1226 organização da justiçaMT
Tribunal de MenoresUF
jurisdição comumBT1

juiz jurisdição de menores
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sistema judiciárioBT2
delinquência juvenilRT
menoridadeRT

jurisdição de polícia
jurisdição comum (1226)USE

jurisdição de segurança social
jurisdição social (1226)USE

jurisdição do trabalho
1226 organização da justiçaMT
Tribunal do TrabalhoUF
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
conflito laboralRT
direito do trabalhoRT

jurisdição fiscal
1226 organização da justiçaMT
jurisdiçãoBT1

sistema judiciárioBT2

jurisdição internacional
1226 organização da justiçaMT
Tribunal InternacionalUF
jurisdiçãoBT1

sistema judiciárioBT2
arbitragem internacionalRT
direito internacionalRT
Tribunal Internacional de JustiçaRT
Tribunal Penal Internacional (TPI)RT

jurisdição marítima
1226 organização da justiçaMT
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2

jurisdição militar
1226 organização da justiçaMT
Tribunal MilitarUF
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
direito militar [V4.2]RT

jurisdição penal
1226 organização da justiçaMT
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
direito penalRT
processo penalRT

jurisdição social
1226 organização da justiçaMT
jurisdição de segurança socialUF
jurisdição comumBT1

sistema judiciárioBT2
direito à segurança socialRT
direito socialRT

jurisdição superior
1226 organização da justiçaMT
Supremo Tribunal de JustiçaUF
jurisdiçãoBT1

sistema judiciárioBT2

jurisdicional, competência   (1226)

jurisdicional, controlo 
controlo jurisdicional
[V4.2] (1221)

USE

jurisprudência
1206 fontes e ramos do direitoMT
fonte do direitoBT1
ciência jurídicaRT
jurisprudência CERT

jurisprudência CE
1011 direito comunitárioMT
direito comunitárioBT1
acórdão do Tribunal CENT1
jurisprudênciaRT
Tribunal de Justiça CERT

jurista
pessoal judiciário (1226)USE

juro
2416 instituições financeiras e créditoMT
taxa de juroUF
custo do créditoBT1

política de créditoBT2
empréstimo concedidoRT
empréstimo contraídoRT
poupançaRT

juro, bonificação de   (2416)

juro da ajuda, taxa de 
condições de ajuda (0811)USE

juro de crédito preferencial, taxa de 
bonificação de juro (2416)USE

juro fixo, empréstimo a 
empréstimo contraído (2416)USE

juro reduzido, empréstimo a 
bonificação de juro (2416)USE

juro, taxa de 
juro (2416)USE

juro variável, empréstimo a 
empréstimo contraído (2416)USE

justiça, acesso à   (1221)

Justiça, acórdão do Tribunal de 
acórdão do Tribunal CE (1011)USE

Justiça CE, membro do Tribunal
de   (1006)

Justiça CE, parecer do Tribunal
de   (1011)

Justiça CE, Tribunal de   (1006)

Justiça das Comunidades Europeias, Tribu-
nal de 

Tribunal de Justiça CE (1006)USE

justiça de proximidade
1221 justiçaMT
acesso à justiçaBT1
ajuda às vítimasRT
zona urbana desfavorecidaRT

justiça, direito à   (1236)

Justiça dos Estados da AECL, Tribunal de 
Tribunal da AECL (7611+7621)USE

Justiça e Assuntos Internos
JAI (1016)USE

Justiça Europeu, Provedor de   (1006)

Justiça Europeu, recurso ao Provedor
de   (1016)

Justiça Europeu, Tribunal de 
Tribunal de Justiça CE (1006)USE

justiça, funcionário de   (1226)

justiça, independência da   (1226)

justiça penal militar
direito penal militar (1216)USE

Justiça, Provedor de   (0436)

Justiça, recurso ao Tribunal de 
recurso contencioso comunitá-
rio (1221)

USE

Justiça, Supremo Tribunal de 
jurisdição superior (1226)USE

Justiça, Tribunal Internacional
de   (7606)

juta
6006 produto vegetalMT
cânhamo da ÍndiaUF
planta têxtilBT1

Jutlândia do Norte
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

NordjyllandUF
regiões da DinamarcaBT1

Jutlândia do Sul
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

SonderjyllandUF
regiões da DinamarcaBT1

juvenil, biblioteca   (3221)

juvenil, delinquência   (2826)

juvenil, violência   (2826)

juventude
jovem (2816)USE

juventude, descontentamento
da   (2826)

juventude, movimento de 
movimento de jovens (0431)USE

juventude, organização de 
movimento de jovens (0431)USE

juventude, política da   (2826)

Kalmar [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Småland e IlhasBT1

jurisdição de polícia Kalmar [V4.2]
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regiões da SuéciaBT2

Kampuchea
Camboja (7226+7231)USE

Karlovy Vary [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

Kärnten
Caríntia (7211)USE

Kaunas [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

Kennedy, Negociação 
Kennedy Round (2011)USE

Kennedy Round
2011 política aduaneiraMT
Negociação KennedyUF
negociação pautalBT1

política pautalBT2

kibbutz
exploração agrícola colecti-
va (5616)

USE

Kinshasa, Congo- 
República Democrática do Con-
go (7221+7231)

USE

Kiribati
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
ilhas GilbertUF
MicronésiaBT1

OceâniaBT2
países ACPBT1

kiwi
fruto tropical (6006)USE

Klaip?da [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

know-how
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

capacidade tecnológicaUF
saber-fazerUF
tecnologiaBT1
cooperação industrialRT
independência tecnológicaRT

Kobenhavn
Copenhaga (7211)USE

kolkhoze
exploração agrícola colecti-
va (5616)

USE

Korotka [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

Kotice, região de 
região de Kotice [V4.2] (7211)USE

Kosovo
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Sérvia e MontenegroBT1

países do Conselho da EuropaBT2
territórios da antiga JugosláviaBT2

BalcãsBT3
Europa OrientalBT4

Kosrae
Estados Federados da Microné-
sia (7226+7231)

USE

Koweit
Kuwait (7226+7231+7236)USE

Kronoberg [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Småland e IlhasBT1
regiões da SuéciaBT2

Kurzeme [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Letónia [V4.2]BT1

Kuwait
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
KoweitUF
países CCGBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do GolfoBT1

Médio OrienteBT2
países do Mercado Comum ÁrabeBT1
países OPEPBT1

lã
6011 produto animalMT
produto animalBT1
indústria têxtilRT
ovinoRT
têxtil naturalRT

La Mancha, Castilla  
Castela e Mancha (7211)USE

La Rioja
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Comunidade Autónoma de La RiojaUF
regiões de EspanhaBT1

La Rioja, Comunidade Autónoma de 
La Rioja (7211)USE

laboral, conflito   (4426)

laboral, norma 
norma sobre o trabalho (4426)USE

laboratório, animal de 
experimentação com ani-
mais (6416)

USE

laboratório, aparelho de 
aparelho científico (6821)USE

laboratório de investigação
organismo de investi-
gação (6416)

USE

Labuã
Malásia Oriental (7226+7231)USE

Lácio
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

LazioUF
regiões de ItáliaBT1

lácteo, produto 
lacticínio (6016)USE

lacticínio
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6016 produto agrícola transformadoMT
produto à base de leiteUF
produto lácteoUF
butteroilNT1
gelado à base de leiteNT1
gordura do leiteNT1
leiteNT1

leite cruNT2
leite desnatadoNT2
leite esterilizadoNT2
leite gordoNT2
leite homogeneizadoNT2
leite pasteurizadoNT2
leite-bebidaNT2

leite concentradoNT1
leite em póNT1
leite em pó desnatadoNT1
leite fermentadoNT1

iogurteNT2
manteigaNT1
natasNT1
queijoNT1

queijo curado com fungosNT2
queijo de cabraNT2
queijo de ovelhaNT2
queijo de pasta duraNT2
queijo de pasta moleNT2
queijo de pasta semiduraNT2
queijo de vacaNT2
queijo frescoNT2
queijo fundidoNT2

subproduto do leiteNT1
exploração leiteiraRT
indústria de lacticíniosRT
vaca leiteiraRT

lacticínios, indústria de   (6031)

lactoalbumina
proteína do leite (6016)USE

Kampuchea lactoalbumina
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lactose
6021 bebidas e açúcarMT
açúcar do leiteUF
açúcarBT1
subproduto do leiteRT

ladrilho
revestimento de superfí-
cie (6831)

USE

lago
5211 meio naturalMT
lagoaUF
meio geofísicoBT1

lagoa
lago (5211)USE

lagosta
crustáceo (5641)USE

lagostim
crustáceo (5641)USE

laicidade
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
ensino secularRT
Estado laicoRT
religiãoRT

laico, Estado   (0406)

lama de depuração
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1
fertilizante orgânicoRT
metal pesadoRT
tratamento da águaRT

laminado, aço 
aço (6816)USE

laminado, ferro 
ferro (6816)USE

laminado, produto 
prancha (6411)USE

laminador
equipamento siderúrgico (6816)USE

laminador a frio
equipamento siderúrgico (6816)USE

laminador a quente
equipamento siderúrgico (6816)USE

laminagem
trabalho dos metais (6816)USE

laminagem, trem de 
equipamento siderúrgico (6816)USE

lâmpada
material de iluminação (6826)USE

lâmpada de halogéneo
material de iluminação (6826)USE

lâmpada de néon
material de iluminação (6826)USE

lâmpada eléctrica
material de iluminação (6826)USE

lâmpada fluorescente
material de iluminação (6826)USE

lâmpada incandescente
material de iluminação (6826)USE

LAN
rede local (3236)USE

lançador espacial
4826 transporte aéreo e espacialMT
veículo espacialBT1

transporte espacialBT2

lançamento, capital de 
capital de arranque (2426)USE

lançamento de um produto
2031 comercializaçãoMT
merchandisingBT1

comercializaçãoBT2

lançamento, instalação de   (4826)

Land
Estado federado (0406)USE

Länder, novos 
ex-RDA (7211)USE

Languedoc-Roussillon
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

Laos
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
países ASEANBT1
Sudeste AsiáticoBT1

Lapónia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Finlândia setentrionalUF
Norra FinlandUF
Norte da FinlândiaUF
regiões da FinlândiaBT1

laqueação das trompas
esterilização (2806)USE

lar
equipamento social (2836)USE

lar de terceira idade
equipamento social (2836)USE

laranja
citrino (6006)USE

laranja, licor de 
licor (6021)USE

larga, rede de banda 
rede de transmissão (3226)USE

laser
emissor de radiações (6826)USE

laser, arma de   (0821)

laser, física do   (3606)

laser, radiação 
radiação não ionizante (5216)USE

laserdisc
videodisco (3226)USE

lata, bairro de   (2846)

latão
liga metálica (6816)USE

Latgale [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Letónia [V4.2]BT1

Latina, América   (7216)

Latino-Americana de Comércio Livre, Asso-
ciação 

ALACL (7616+7621)USE

Latino-Americana de Integração, Asso-
ciação 

ALACL (7616+7621)USE

latino-americana, organização   (7616)

latino-americano, Parlamen-
to   (7616+7621)

Latino-Americano, Sistema Económico 
SELA (7616)USE

latoaria e cutelaria
6816 metalurgia e siderurgiaMT
cutelariaUF
indústria metalúrgicaBT1

lavagante
crustáceo (5641)USE

lavagem de capitais
branqueamento de capi-
tais (2421)

USE

lavagem de tanques
poluição pelos navios (5216)USE

lavandaria
6846 indústrias diversasMT
indústria de serviçosBT1

indústrias diversasBT2

lavar loiça, máquina de 
electrodoméstico (6826)USE

lavar roupa, máquina de 
electrodoméstico (6826)USE

lavrador
agricultor (5616)USE

lavrar
mobilização do solo (5621)USE

law, common 
direito consuetudinário (1206)USE

lazer
tempos livres (2826)USE

lactose lazer
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lazer, pesca de 
pesca desportiva (2826)USE

lazer, sociedade do 
tempos livres (2826)USE

Lazio
Lácio (7211)USE

Leão
Castela e Leão (7211)USE

Leão, Castela e   (7211)

Leão, Comunidade Autónoma de Castela
e 

Castela e Leão (7211)USE

leasing
2031 comercializaçãoMT
aluguer-compraUF
crédit-bailUF
acto de comércioBT1
crédito comercialRT

LECE
7611 organizações europeiasMT
Liga Europeia para a Cooperação
Económica

UF

organização europeiaBT1

lectivo, calendário   (3216)

legação, pessoal da 
profissão diplomática (0806)USE

legado
doação (1211)USE

legal, aborto 
aborto (2806)USE

legal, depósito   (3226)

legal do trabalho, duração   (4416)

legal, domicílio   (1211)

legal, estatuto 
estatuto jurídico (1211)USE

legal, medicina   (2841)

legal, reserva 
reserva contabilística (4026)USE

legal, responsabilidade 
responsabilidade (1211)USE

legalidade
0406 quadro políticoMT
ilegalidadeUF
filosofia políticaBT1
controlo de constitucionalidadeRT

legião
forças armadas (0821)USE

legislação
1206 fontes e ramos do direitoMT
acto legislativoUF
aspecto jurídicoUF
disposição legislativaUF
fonte do direitoBT1

direito adquiridoNT1
direito nacionalNT1
direito regionalNT1
legislação localNT1
leiNT1

aplicação da leiNT2
primado do direitoNT3

lei de harmonizaçãoNT2
lei orgânicaNT2
lei-quadroNT2
retroactividade da leiNT2

portariaNT1
regulamentoNT1

decisãoNT2
decretoNT2
despachoNT2
directivaNT2

poder legislativoRT
processo legislativoRT

legislação aduaneira
regulamentação aduanei-
ra (2011)

USE

legislação alimentar
2841 saúdeMT
regulamentação relativa à alimen-
tação

UF

nutriçãoBT1
inspecção de alimentosNT1
norma alimentarNT1
aditivo alimentarRT
doença animalRT
indústria alimentarRT
legislação fitossanitáriaRT
legislação sanitáriaRT
legislação veterináriaRT
produção alimentarRT
produto deteriorávelRT
química dos alimentosRT
substância cancerígenaRT

legislação anti-dumping
4031 concorrênciaMT
código anti-dumpingUF
luta anti-dumpingUF
processo anti-dumpingUF
queixa anti-dumpingUF
direito da concorrênciaBT1
direitos anti-dumpingNT1
medida anti-dumpingNT1
dumpingRT

legislação antimonopólio
legislação antitrust (4031)USE

legislação antitrust
Utilizar para as legislações nacionais,
nomeadamente americana e inglesa.
No âmbito da política comunitária da
concorrência utilizar regulamentação
de acordos e práticas concertadas.

SN

4031 concorrênciaMT
legislação antimonopólioUF
leis antitrustUF
direito da concorrênciaBT1
conglomerado de empresasRT
trustRT

legislação bancária
direito bancário (2416)USE

legislação comercial
direito comercial (2006)USE

legislação da energia
direito da energia (6606)USE

legislação da habitação
direito da habitação (2846)USE

legislação do trabalho
direito do trabalho (4426)USE

legislação dos Estados-membros
direito nacional (1206)USE

legislação escolar
3206 educaçãoMT
política da educaçãoBT1
ensino obrigatórioRT

legislação farmacêutica
2841 saúdeMT
regulamentação farmacêuticaUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
controlo dos medicamentosNT1
nomenclatura farmacêuticaNT1
farmacologiaRT
indústria farmacêuticaRT
produto farmacêuticoRT

legislação financeira
regulamentação financei-
ra (2421)

USE

legislação fiscal
direito fiscal (2446)USE

legislação fitossanitária
5606 política agrícolaMT
regulamentação fitossanitáriaUF
política agrícolaBT1
controlo fitossanitárioNT1
doença vegetalRT
entrave técnicoRT
legislação alimentarRT
produto fitossanitárioRT
tratamento fitossanitárioRT

legislação florestal
5636 florestaMT
direito florestalUF
regulamentação florestalUF
política florestalBT1
direito ruralRT

legislação local
1206 fontes e ramos do direitoMT
direito localUF
direito municipalUF
instrumento legislativo municipalUF
legislaçãoBT1

fonte do direitoBT2
administração localRT
comunidade territorialRT

legislação nacional
direito nacional (1206)USE

lazer legislação nacional
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legislação regional
direito regional (1206)USE

legislação relativa à construção
regulamentação da cons-
trução (2846)

USE

legislação sanitária
2841 saúdeMT
norma sanitáriaUF
regulamentação sanitáriaUF
saúde públicaBT1

organização da saúdeBT2
política de saúdeBT3

controlo sanitárioNT1
certificado sanitárioRT
doença animalRT
entrave técnicoRT
legislação alimentarRT

legislação social
direito social (2826)USE

legislação veterinária
5606 política agrícolaMT
regulamentação veterináriaUF
política agrícolaBT1
inspecção veterináriaNT1
doença animalRT
entrave técnicoRT
legislação alimentarRT
medicina veterináriaRT

legislações alfandegárias, harmonização
das 

harmonização alfandegá-
ria (2011)

USE

legislações, aproximação das   (1011)

legislativa, autorização   (0436)

legislativa, disposição 
legislação (1206)USE

legislativa, eleição 
eleição parlamentar (0416)USE

legislativa, harmonização 
aproximação das legis-
lações (1011)

USE

legislativa, iniciativa   (0426)

legislativa, redacção   (0426)

legislativa, sessão   (0426)

legislativa, simplificação   (1206)

legislativa, técnica 
processo legislativo (0426)USE

legislativo, acto 
legislação (1206)USE

legislativo comunitário, progra-
ma   (1011)

legislativo, executivo- 
relação legislativo-executi-
vo (0431)

USE

legislativo, método 
processo legislativo (0426)USE

legislativo municipal, instrumento 
legislação local (1206)USE

legislativo, poder   (0406)

legislativo, processo   (0426)

legislativo, vaivém 
processo legislativo (0426)USE

legislativo-executivo
relação legislativo-executi-
vo (0431)

USE

legislativo-executivo, relação   (0431)

legislatura
Período durante o qual os membros de
uma assembleia legislativa exercem o
seu mandato.

SN

0421 assembleiaMT
duração da legislaturaUF
competência da assembleiaBT1
sessão legislativaRT

legislatura, duração da 
legislatura (0421)USE

legítima defesa
1216 direito penalMT
circunstância atenuanteBT1

responsabilidade penalBT2

legítima, filiação 
filiação (2806)USE

legitimação
filiação (2806)USE

legitimidade
0406 quadro políticoMT
filosofia políticaBT1
eleiçãoRT
governoRT
governo insurreccionalRT
governo no exílioRT

legume
6006 produto vegetalMT
legume de bolboNT1
legume de folhaNT1
legume de frutoNT1
legume de raizNT1
legume frescoNT1
legume pereneNT1
leguminosaNT1
cultura de legumes e hortaliçaRT
legumes e frutos temporãosRT
produto à base de legumesRT
sumo de legumesRT

legume de bolbo
6006 produto vegetalMT
alhoUF
cebolaUF
legumeBT1

legume de folha
6006 produto vegetalMT
acelgaUF
aipoUF
aipo brancoUF
alfaceUF
alho francêsUF
couveUF
couve-de-bruxelasUF
couve-florUF
endivaUF
espinafreUF
legumeBT1

legume de fruto
6006 produto vegetalMT
abóboraUF
beringelaUF
cabaçaUF
melanciaUF
melãoUF
pepinoUF
pimentãoUF
pimentoUF
tomateUF
legumeBT1

legume de longa duração
legume perene (6006)USE

legume de raiz
6006 produto vegetalMT
beterrabaUF
cenouraUF
naboUF
rabaneteUF
legumeBT1

legume fresco
6006 produto vegetalMT
legumeBT1
cultura de legumes e hortaliçaRT
legumes e frutos temporãosRT
produto frescoRT

legume perene
6006 produto vegetalMT
alcachofraUF
espargoUF
legume de longa duraçãoUF
legumeBT1
legumes e frutos temporãosRT

legumes e frutos temporãos
5631 actividade agrícolaMT
produção vegetalBT1
frutoRT
legumeRT
legume frescoRT
legume pereneRT

legumes e hortaliça, cultura de   (5631)

legumes frescos, produção de 
cultura de legumes e horta-
liça (5631)

USE

legumes, polpa de 
produto à base de legu-
mes (6026)

USE

legislação regional legumes
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legumes, produção de 
cultura de legumes e horta-
liça (5631)

USE

legumes, produto à base de   (6026)

legumes, sumo de   (6021)

leguminosa
6006 produto vegetalMT
ervilhaUF
favaUF
feijãoUF
feijão verdeUF
grão-de-bicoUF
lentilhaUF
legumeBT1

lei
1206 fontes e ramos do direitoMT
legislaçãoBT1

fonte do direitoBT2
aplicação da leiNT1

primado do direitoNT2
lei de harmonizaçãoNT1
lei orgânicaNT1
lei-quadroNT1
retroactividade da leiNT1

lei, aplicação da   (1206)

lei, aprovação da   (0426)

lei, comentário da   (3221)

lei constitucional
Constituição (1206)USE

lei da imprensa
direito da informação (3231)USE

lei das finanças
2441 orçamentoMT
aprovação do orçamentoBT1

tramitação orçamentalBT2

lei das rendas
2846 urbanismo e construção civilMT
controlo das rendasUF
limitação das rendasUF
direito da habitaçãoBT1

habitaçãoBT2

lei de harmonização
1206 fontes e ramos do direitoMT
leiBT1

legislaçãoBT2
fonte do direitoBT3

aproximação das legislaçõesRT

lei de orientação agrícola
orientação agrícola (5611)USE

lei, derrogação à 
aplicação da lei (1206)USE

lei eleitoral nacional
direito eleitoral (0416)USE

lei, execução da 
aplicação da lei (1206)USE

lei, igualdade perante a   (1236)

lei, interpretação da 
interpretação do direito (1206)USE

lei orgânica
1206 fontes e ramos do direitoMT
leiBT1

legislaçãoBT2
fonte do direitoBT3

lei, projecto de   (0426)

lei, promulgação da   (0426)

lei, proposta de   (0426)

lei, publicação da   (0426)

lei, redacção da 
redacção legislativa (0426)USE

lei, reforma da 
revisão da lei (0426)USE

lei, rejeição da 
aprovação da lei (0426)USE

lei, retroactividade da   (1206)

lei, revisão da   (0426)

lei, validade da 
aplicação da lei (1206)USE

lei, violação da 
infracção (1216)USE

lei, votação da   (0426)

leilão
venda em hasta pública (2031)USE

Leinster
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da IrlandaBT1

lei-quadro
Lei que estabelece os princípios gerais
deixando ao governo o cuidado de os
desenvolver utilizando os seus poderes
parlamentares.

SN

1206 fontes e ramos do direitoMT
leiBT1

legislaçãoBT2
fonte do direitoBT3

leis antitrust
legislação antitrust (4031)USE

leis, conflito de 
direito internacional priva-
do (1231)

USE

leis, constitucionalidade das 
controlo de constitucionalida-
de (1206)

USE

leitão
suíno (5626)USE

leitaria
indústria de lacticínios (6031)USE

leite
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1
leite cruNT1
leite desnatadoNT1
leite esterilizadoNT1
leite gordoNT1
leite homogeneizadoNT1
leite pasteurizadoNT1
leite-bebidaNT1
co-responsabilidade dos produtoresRT
proteína do leiteRT

leite, açúcar do 
lactose (6021)USE

leite, alimento de substituição do 
alimento para gado (5631)USE

leite coalhado, soro de 
subproduto do leite (6016)USE

leite, colecta do 
exploração leiteira (5616)USE

leite concentrado
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1
produto concentradoRT

leite cru
6016 produto agrícola transformadoMT
leiteBT1

lacticínioBT2

leite desidratado
leite em pó (6016)USE

leite desnatado
6016 produto agrícola transformadoMT
leite desnatado líquidoUF
leite desnatado transformadoUF
leiteBT1

lacticínioBT2

leite desnatado líquido
leite desnatado (6016)USE

leite desnatado transformado
leite desnatado (6016)USE

leite em pó
6016 produto agrícola transformadoMT
leite desidratadoUF
leite liofilizadoUF
lacticínioBT1
produto desidratadoRT
produto liofilizadoRT

leite em pó desnatado
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1

leite esterilizado
6016 produto agrícola transformadoMT
leite UHTUF
leiteBT1

lacticínioBT2

legumes leite esterilizado
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leite fermentado
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1
iogurteNT1

leite fresco
leite gordo (6016)USE

leite, gelado à base de   (6016)

leite gordo
6016 produto agrícola transformadoMT
leite frescoUF
leiteBT1

lacticínioBT2

leite, gordura do   (6016)

leite homogeneizado
6016 produto agrícola transformadoMT
leiteBT1

lacticínioBT2

leite liofilizado
leite em pó (6016)USE

leite materno
6026 produto alimentarMT
alimento para criançasBT1

produto alimentar complexoBT2

leite para consumo
leite-bebida (6016)USE

leite pasteurizado
6016 produto agrícola transformadoMT
leiteBT1

lacticínioBT2
pasteurizaçãoRT

leite, produção de 
produção leiteira (5631)USE

leite, produto à base de 
lacticínio (6016)USE

leite, proteína do   (6016)

leite, recolha do 
exploração leiteira (5616)USE

leite, soro do 
subproduto do leite (6016)USE

leite, subproduto do   (6016)

leite UHT
leite esterilizado (6016)USE

leite-bebida
6016 produto agrícola transformadoMT
leite para consumoUF
leiteBT1

lacticínioBT2
bebidaRT

leite-carne, reconversão   (5611)

leiteira, cooperativa 
cooperativa agrícola (5616)USE

leiteira, exploração   (5616)

leiteira, produção   (5631)

leiteira, quota 
quota agrícola (5611)USE

leiteira, vaca   (5626)

leiteiro, gado 
vaca leiteira (5626)USE

leitor de discos
3236 informática e processamento de
dados

MT

unidade de disquetesUF
periféricoBT1

equipamento informáticoBT2
indústria informáticaBT3

leitor de discos audionuméricos
aparelho reprodutor de
som (3226)

USE

leitura óptica de caracteres
OCR (3221)USE

leitura rápida, método de 
método de leitura rápida
[V4.2] (4406)

USE

lençol de água subterrâneo
água subterrânea (5211)USE

lenha
madeira para combustão (6836)USE

lente de contacto
indústria óptica (6821)USE

lentilha
leguminosa (6006)USE

Léon, Castilla y 
Castela e Leão (7211)USE

lesão
traumatismo (2841)USE

Lesoto
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Leste, Alemanha do 
República Democrática
Alemã (7231+7236)

USE

Leste, bloco de 
países de Leste (7236)USE

Leste de Storebælt
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

Leste, países de   (7236)

Leste, República Democrática de Timor 
Timor Leste (7226+7231)USE

Leste, Timor   (7226+7231)

Leste-Oeste, comércio   (2021)

Leste-Oeste, relações   (0806)

letal, arma não   (0821)

Letónia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
países bálticosBT1

ex-URSSBT2
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
regiões da Letónia [V4.2]RT

Letónia, regiões da 
regiões da Letónia [V4.2] (7211)USE

letra comercial
título de crédito (2411)USE

letra de câmbio
título de crédito (2411)USE

leucose animal
5631 actividade agrícolaMT
leucose bovinaUF
doença animalBT1

saúde animalBT2

leucose bovina
leucose animal (5631)USE

levada
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

léxico
dicionário (3221)USE

lexicologia
linguística (3611)USE

Líbano
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
MacherequeBT1

Médio OrienteBT2
países da Liga ÁrabeBT1

liberal, partido   (0411)

liberal, profissão   (4411)

liberal, profissional 
profissão liberal (4411)USE

liberalismo
0406 quadro políticoMT
neoliberalismoUF
ideologia políticaBT1
liberalismo económicoRT
partido liberalRT

liberalismo económico
1606 política económicaMT
política económicaBT1
economia de mercadoRT
liberalismoRT

leite fermentado liberalismo económico
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liberalismo, neo~ 
liberalismo (0406)USE

liberalização das trocas comerciais
liberalização do comércio (2021)USE

liberalização do comércio
2021 comércio internacionalMT
liberalização das trocas comerciaisUF
supressão das barreiras comerciaisUF
supressão das restriçõesUF
comércio internacionalBT1
acordo de comércio livreRT
liberalização do mercadoRT
redução pautalRT
trocas comerciaisRT

liberalização do mercado
2006 política comercialMT
política comercialBT1
desregulamentaçãoRT
liberalização do comércioRT

liberalização dos preços
preço livre (2451)USE

liberdade aérea
1231 direito internacionalMT
direito aéreoBT1

direito internacional públicoBT2

liberdade civil
direitos cívicos (1236)USE

liberdade condicional
1216 direito penalMT
execução da penaBT1

sanção penalBT2

liberdade da informação
1236 direitos e liberdadesMT
direitos políticosBT1
liberdade de imprensaNT1
censuraRT
controlo da comunicaçãoRT
direito à informaçãoRT

liberdade de associação
1236 direitos e liberdadesMT
direitos políticosBT1

liberdade de autodeterminação
1236 direitos e liberdadesMT
dignidade da pessoaUF
direito ao suicídioUF
liberdade de dispor de si mesmoUF
direitos do indivíduoBT1
eutanásiaNT1
suicídioRT

liberdade de circulação
1236 direitos e liberdadesMT
direito de circular livrementeUF
direito de deslocaçãoUF
liberdade de deslocaçãoUF
direitos do indivíduoBT1
cidadania europeiaRT
livre circulação de pessoasRT
livre circulação de trabalhadoresRT
migração forçadaRT

liberdade de comércio
1236 direitos e liberdadesMT
direitos económicosBT1
direito de estabelecimentoRT
livre circulação de mercadoriasRT
livre prestação de serviçosRT

liberdade de culto
liberdade religiosa (1236)USE

liberdade de deslocação
liberdade de circulação (1236)USE

liberdade de dispor de si mesmo
liberdade de autodetermi-
nação (1236)

USE

liberdade de ensino
1236 direitos e liberdadesMT
direitos sociaisBT1
ensino oficialRT
ensino privadoRT

liberdade de estabelecimento
direito de estabelecimen-
to (4406)

USE

liberdade de expressão
1236 direitos e liberdadesMT
direitos políticosBT1
censuraRT

liberdade de imprensa
1236 direitos e liberdadesMT
direito da imprensaUF
liberdade da informaçãoBT1

direitos políticosBT2
censuraRT
direito da informaçãoRT
imprensaRT

liberdade de navegação
1231 direito internacionalMT
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2
direito marítimoRT
navegação fluvialRT
navegação marítimaRT

liberdade de opinião
1236 direitos e liberdadesMT
liberdade de pensamentoUF
direitos do indivíduoBT1
movimento de opiniãoRT
objecção de consciênciaRT
sindicatoRT

liberdade de pensamento
liberdade de opinião (1236)USE

liberdade de prestação de serviços
livre prestação de ser-
viços (4406)

USE

liberdade de reunião
1236 direitos e liberdadesMT
direito de reuniãoUF
direitos políticosBT1

liberdade de trabalho
direito ao trabalho (1236)USE

liberdade dos mares
1231 direito internacionalMT
princípio da liberdade dos maresUF
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2

liberdade dos mares, princípio da 
liberdade dos mares (1231)USE

liberdade dos preços
preço livre (2451)USE

liberdade fundamental
direitos do indivíduo (1236)USE

liberdade individual
direitos do indivíduo (1236)USE

liberdade política
direitos políticos (1236)USE

liberdade, privação da 
encarceramento (1216)USE

liberdade profissional
direito ao trabalho (1236)USE

liberdade religiosa
1236 direitos e liberdadesMT
liberdade de cultoUF
direitos do indivíduoBT1
discriminação religiosaRT
grupo religiosoRT
integrismo religiosoRT
religiãoRT

liberdade, restrição da   (1216)

liberdade, salvaguarda da 
protecção das liberdades (1236)USE

liberdade, semi~   (1216)

liberdade sexual
1236 direitos e liberdadesMT
direitos do indivíduoBT1
sexualidadeRT

liberdade sindical
1236 direitos e liberdadesMT
direitos sociaisBT1
sindicatoRT

liberdade social
direitos sociais (1236)USE

liberdades essenciais
direitos do indivíduo (1236)USE

liberdades, protecção das   (1236)

liberdades públicas
direitos do indivíduo (1236)USE

Liberec [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

Libéria
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT

liberalismo Libéria
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África OcidentalBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

libertação
prescrição da pena (1216)USE

Libertação da Palestina, Organização da 
OLP (7236+7616)USE

libertação nacional, movimento
de   (0806)

Líbia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Jamahira Árabe LíbiaUF
Jamahira Árabe Líbia Popular e So-
cialista

UF

Grande MagrebeBT1
África do NorteBT2

países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1
países OPEPBT1

Líbia, Jamahira Árabe 
Líbia (7221+7231+7236)USE

Líbia Popular e Socialista, Jamahira Árabe 
Líbia (7221+7231+7236)USE

libra, zona da 
zona monetária (2406)USE

licença
franchising (2036)USE

licença comercial
2006 política comercialMT
concessão de licençaUF
regulamentação comercialBT1

política comercialBT2

licença, concessão de 
licença comercial (2006)USE

licença, contrato de 
licença de patente (6416)USE

licença de caça
regulamentação da caça (5206)USE

licença de comercialização
autorização de venda (2031)USE

licença de construção
2846 urbanismo e construção civilMT
política da construçãoBT1
cadastroRT
regulamentação urbanísticaRT

licença de conveniência pessoal
licença sem vencimento (4416)USE

licença de estada
direito de residência (1231)USE

licença de exploração
licença de patente (6416)USE

licença de exportação
2011 política aduaneiraMT
autorização de exportaçãoUF
certificado de exportaçãoUF
documento aduaneiroBT1

regulamentação aduaneiraBT2
política das exportaçõesRT

licença de importação
2011 política aduaneiraMT
autorização de importaçãoUF
certificado de importaçãoUF
visto de importaçãoUF
documento aduaneiroBT1

regulamentação aduaneiraBT2
política das importaçõesRT

licença de navegação
4806 política de transportesMT
regulamentação da circulaçãoBT1
navegação fluvialRT
navegação marítimaRT

licença de patente
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

contrato de licençaUF
licença de exploraçãoUF
regulamentação das patentesUF
propriedade industrialBT1

propriedade intelectualBT2

licença de pesca
Documento emitido para uma embar-
cação comunitária ou atribuído a um
barco de pavilhão de um país-terceiro
que os autoriza a pescar nas águas co-
munitárias. A licença inclui, nomeada-
mente, as informações relativas à iden-
tificação da embarcação, as suas

SN

5641 pescaMT
regulamentação da pescaBT1

política da pescaBT2

licença de saída
regime penitenciário (1216)USE

licença de trabalho
4406 empregoMT
política do empregoBT1
direito de residênciaRT
trabalhador migranteRT

licença de transporte
4806 política de transportesMT
regulamentação dos transportesBT1

licença especial
Interrupção de serviço por motivos fa-
miliares ou para cumprimento de deve-
res ou missões cívicas.

SN

4416 condições e organização do tra-
balho

MT

licença sabáticaUF
férias pagasBT1

tempo de descansoBT2
duração do trabalhoBT3

organização do trabalhoBT4

licença para actividade política
0416 processo eleitoralMT
candidatoBT1

organização eleitoralBT2

licença para assistência aos filhos
2836 protecção socialMT
licença parentalUF
licença socialBT1

licença para formação
4406 empregoMT
formação profissionalBT1
organização do trabalhoRT

licença parental
licença para assistência aos fi-
lhos (2836)

USE

licença parental, subsídio de 
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

licença por doença
2836 protecção socialMT
licença socialBT1

licença por maternidade
2836 protecção socialMT
licença socialBT1

licença por paternidade
2836 protecção socialMT
licença socialBT1

licença sabática
licença especial (4416)USE

licença sem vencimento
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

licença de conveniência pessoalUF
tempo de descansoBT1

duração do trabalhoBT2
organização do trabalhoBT3

licença social
2836 protecção socialMT
licença para assistência aos filhosNT1
licença por doençaNT1
licença por maternidadeNT1
licença por paternidadeNT1
férias pagasRT
política familiarRT

liceu
ensino secundário (3211)USE

liceu francês
escola no estrangeiro (3211)USE

licor
6021 bebidas e açúcarMT
licor de anisUF
licor de laranjaUF
licor de morangosUF
bebida alcoólicaBT1

bebidaBT2

libertação licor
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licor de anis
licor (6021)USE

licor de laranja
licor (6021)USE

licor de morangos
licor (6021)USE

licoroso, vinho 
vinho reforçado (6021)USE

líder da oposição
0431 vida política e segurança públicaMT
oposição políticaBT1

vida políticaBT2

Liechtenstein
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Europa OcidentalBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países EFTABT1

Liège
província de Liège (7211)USE

Liège, província de   (7211)

Liga Árabe
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Liga dos Estados ÁrabesUF
organização árabeBT1
organização intergovernamentalBT1
países da Liga ÁrabeRT

Liga Árabe, país da 
países da Liga Árabe (7236)USE

Liga Árabe, países da   (7236)

liga com memória
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

novos materiaisBT1

Liga das Sociedades da Cruz Vermelha
Cruz Vermelha (7626)USE

liga de ferro
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metalBT1

Liga dos Estados Árabes
Liga Árabe (7616+7621)USE

Liga Europeia para a Cooperação Económi-
ca

LECE (7611)USE

liga metálica
6816 metalurgia e siderurgiaMT
bronzeUF
latãoUF
metalBT1

liga supercondutora
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

novos materiaisBT1

ligação aérea
linha aérea (4826)USE

ligação através do canal da Mancha
4806 política de transportesMT
túnel sob a ManchaUF
política dos transportesBT1

ligação de tubos
tubagem (6821)USE

ligação ferroviária
transporte ferroviário (4816)USE

ligação fluvial
transporte por via navegá-
vel (4821)

USE

ligação marítima
transporte marítimo (4821)USE

ligação rodoviária
rede de estradas (4816)USE

ligado ao comércio, investimento 
TRIMS (2021)USE

ligeira, indústria   (6806)

ligeiro, veículo 
automóvel (4816)USE

Ligúria
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

Ligúria, mar da   (5211)

Limbourg
província do Limburgo (7211)USE

Limburg
Limburgo (7211)USE

Limburgo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

LimburgUF
regiões dos Países BaixosBT1

Limburgo, província do   (7211)

limiar de garantia
Os preços deixam de ser garantidos se
a produção ultrapassa uma determina-
da quantidade fixada antecipadamente.

SN

5611 produção e estruturas agrícolasMT
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

preço agrícolaRT
reforma da PACRT

limiar eleitoral
quociente eleitoral (0416)USE

limitação, acordo de   (2021)

limitação, acordo de auto~ 
acordo de limitação (2021)USE

limitação, auto~   (4031)

limitação da produção
quota de produção (6406)USE

limitação das exportações
restrição à exportação (2021)USE

limitação das importações
restrição à importação (2021)USE

limitação das rendas
lei das rendas (2846)USE

limitação de armamento
0816 equilíbrio internacionalMT
negociações de GenebraUF
desarmamentoBT1

segurança internacionalBT2
acordo ABMNT1
Acordo SALTNT1
acordo STARTNT1

limitação de armas estratégicas, negociações
sobre a 

Acordo SALT (0816)USE

limitação de comercialização
4031 concorrênciaMT
acordo verticalBT1

acordos e práticas concertadasBT2
acordo de limitaçãoRT
comercializaçãoRT
recusa de vendaRT

limitação de pesca
direitos de pesca (5641)USE

limitação de velocidade
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

limitação quantitativa
restrição quantitativa (2021)USE

limitada, habitação de renda 
habitação social (2846)USE

limitada, sociedade anónima de responsabi-
lidade 

SA (4016)USE

limite fiscal
dedução fiscal (2446)USE

limites da pesca
zona de pesca (5641)USE

limnologia
hidrologia (3606)USE

limonada
refrigerante (6021)USE

Limousin
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

limpa, carne   (6011)

licor de anis limpa
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limpa, indústria 
tecnologia limpa (6411)USE

limpa, tecnologia   (6411)

limpeza das fachadas
melhoria do habitat (2846)USE

limpeza, produto de   (6811)

linear, programação 
técnica de gestão (4021)USE

lingote
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

bileteUF
bloomUF
brameUF
esboço de forjaUF
gusaUF
produto não planoBT1

tecnologia de materiaisBT2

língua de trabalho
língua oficial (0431)USE

língua espanhola, países de 
grupo linguístico (2821)USE

língua estrangeira
3211 ensinoMT
ensino de línguasBT1

ensino geralBT2

língua europeia
3611 ciências humanasMT
língua vivaBT1

linguísticaBT2
ciências sociaisBT3

língua materna
3211 ensinoMT
ensino de línguasBT1

ensino geralBT2

língua minoritária
3611 ciências humanasMT
língua vivaBT1

linguísticaBT2
ciências sociaisBT3

língua não europeia
3611 ciências humanasMT
língua vivaBT1

linguísticaBT2
ciências sociaisBT3

língua oficial
Utilizar para um país ou para uma ins-
tituição.

SN

0431 vida política e segurança públicaMT
língua de trabalhoUF
vida institucionalBT1
utilização das línguasNT1

Língua Oficial Portuguesa, Países Africanos
de 

África lusófona (7221)USE

língua regional
3611 ciências humanasMT
língua vivaBT1

linguísticaBT2
ciências sociaisBT3

língua viva
3611 ciências humanasMT
linguísticaBT1

ciências sociaisBT2
língua europeiaNT1
língua minoritáriaNT1
língua não europeiaNT1
língua regionalNT1

linguagem
3611 ciências humanasMT
linguísticaBT1

ciências sociaisBT2
bilinguismoNT1
multilinguismoNT1

linguagem de programação
3236 informática e processamento de
dados

MT

linguagem evoluídaUF
linguagem-máquinaUF
softwareBT1

indústria informáticaBT2

linguagem evoluída
linguagem de progra-
mação (3236)

USE

linguagem gestual
facilidades para deficien-
tes (2826)

USE

linguagem-máquina
linguagem de progra-
mação (3236)

USE

línguas, ensino de   (3211)

línguas, utilização das   (0431)

linguistas CE, quadro de   (1006)

linguística
3611 ciências humanasMT
fonéticaUF
gramáticaUF
lexicologiaUF
pronúnciaUF
pronunciaçãoUF
semânticaUF
ciências sociaisBT1
língua vivaNT1

língua europeiaNT2
língua minoritáriaNT2
língua não europeiaNT2
língua regionalNT2

linguagemNT1
bilinguismoNT2
multilinguismoNT2

política linguística [V4.2]NT1
ensino de línguasRT
interpretaçãoRT
terminologiaRT
traduçãoRT
transliteraçãoRT

linguística, discriminação   (1236)

linguística, formação 
ensino de línguas (3211)USE

linguística, minoria 
grupo linguístico (2821)USE

linguística, política 
política linguística [V4.2] (3611)USE

linguística, zona 
grupo linguístico (2821)USE

linguístico, agrupamento 
grupo linguístico (2821)USE

linguístico, grupo   (2821)

linguístico, património 
património cultural (2831)USE

linha aérea
4826 transporte aéreo e espacialMT
ligação aéreaUF
transporte aéreoBT1

linha de transporte
4811 organização dos transportesMT
rede de transporteBT1

organização dos transportesBT2

linha ferroviária
rede ferroviária (4816)USE

linhaça
linho oleaginoso (6006)USE

linhite
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
carvãoBT1

indústria carboníferaBT2

linho
6006 produto vegetalMT
linho têxtilUF
planta têxtilBT1
têxtil naturalRT

linho oleaginoso
6006 produto vegetalMT
linhaçaUF
semente de linhoUF
planta oleaginosaBT1

linho, semente de 
linho oleaginoso (6006)USE

linho têxtil
linho (6006)USE

liofilização
6036 tecnologia alimentarMT
conservação dos alimentosBT1

limpa liofilização
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tecnologia alimentarBT2
produto liofilizadoRT

liofilizado, alimento 
produto liofilizado (6026)USE

liofilizado, leite 
leite em pó (6016)USE

liofilizado, produto   (6026)

liquefacção
processo físico (6411)USE

liquefacção do carvão
tratamento do carvão (6611)USE

liquidação, crédito de 
liquidação das despesas (2441)USE

liquidação das despesas
2441 orçamentoMT
autorização de despesaUF
crédito de liquidaçãoUF
pagamento orçamentadoUF
execução do orçamentoBT1

liquidação de sociedade comercial
4006 organização de empresasMT
dissolução de sociedade comercialUF
liquidação judiciáriaUF
vida da empresaBT1
falênciaNT1
liquidação dos bensNT1

liquidação dos bens
4006 organização de empresasMT
liquidação de sociedade comercialBT1

vida da empresaBT2

liquidação judicial
4006 organização de empresasMT
cessação de pagamentosBT1

vida da empresaBT2

liquidação judiciária
liquidação de sociedade comer-
cial (4006)

USE

liquidação, venda a preços de 
venda com desconto (2031)USE

liquidez bancária
liquidez monetária (2411)USE

liquidez, controlo de   (2411)

liquidez internacional
2406 relações monetáriasMT
finanças internacionaisBT1
crédito internacionalNT1
Direitos Especiais de SaqueNT1
moeda de reservaNT1
moeda internacionalNT1
movimento de capitaisRT
petrodólarRT
título do tesouroRT

liquidez monetária
Meios de pagamento imediatamente
disponíveis.

SN

2411 economia monetáriaMT
liquidez bancáriaUF
mercado monetárioBT1

líquido, beneficiário   (1021)

líquido, contribuinte   (1021)

líquido, hidrogénio 
produção de hidrogénio (6811)USE

líquido, leite desnatado 
leite desnatado (6016)USE

Lisboa e vale do Tejo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de PortugalBT1

lista
repertório (3221)USE

lista aberta
O eleitor tem a possibilidade de modifi-
car a ordem dos candidatos dentro da
lista.

SN

0416 processo eleitoralMT
escrutínio por listasBT1

modo de escrutínioBT2

lista aberta composta
lista composta (0416)USE

lista bloqueada
lista fechada (0416)USE

lista composta
Possibilidade para o eleitor de compor
a sua própria lista escolhendo candida-
tos junto de várias listas.

SN

0416 processo eleitoralMT
composição entre listasUF
lista aberta compostaUF
panachageUF
escrutínio por listasBT1

modo de escrutínioBT2

lista de preços
tabela de preços (2451)USE

lista fechada
Lista dos candidatos que o eleitor não
pode modificar.

SN

0416 processo eleitoralMT
lista bloqueadaUF
escrutínio por listasBT1

modo de escrutínioBT2

listas, composição entre 
lista composta (0416)USE

listas, escrutínio por   (0416)

literária e artística, propriedade   (2831)

literária, profissão   (2831)

literária, propriedade artística e 
propriedade intelectual (6416)USE

literário, património 
património cultural (2831)USE

literário, prémio 
prémio cultural (2826)USE

literatura
2831 cultura e religiãoMT
artesBT1

literatura subterrânea
documentação cinzenta (3221)USE

litígio
acção judicial (1221)USE

litígios, órgão de resolução de   (2021)

lítio
matéria radioactiva (6621)USE

lítio, hidróxido de 
sal químico (6811)USE

litoral
5211 meio naturalMT
beira-marUF
costaUF
praiaUF
meio marinhoBT1

meio aquáticoBT2
ambiente físicoBT3

região litoralRT

litoral, poluição do 
luta contra a poluição (5206)USE

litoral, protecção do   (5206)

litoral, região   (1616)

litoral, zona 
região litoral (1616)USE

Lituânia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
países bálticosBT1

ex-URSSBT2
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
regiões da Lituânia [V4.2]RT

Lituânia, regiões da 
regiões da Lituânia [V4.2] (7211)USE

livraria
3226 comunicaçãoMT
indústria da comunicaçãoBT1

livre, acordo de comércio   (2021)

Livre, Associação Europeia de Comércio 
EFTA (7611+7621)USE

Livre, Associação Latino-Americana de
Comércio 

ALACL (7616+7621)USE

liofilizado Livre
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livre circulação de bens
livre circulação de mercado-
rias (2021)

USE

livre circulação de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT
mercado de capitaisNT1
movimento de capitaisNT1

aplicação de capitaisNT2
capital de riscoNT2
capital especulativoNT2
capital estrangeiroNT2
exportação de capitaisNT2
fuga de capitaisNT2
reciclagem de capitaisNT2

branqueamento de capitaisNT3
repatriação de capitaisNT2
transferência de capitaisNT2

custo de transferênciaNT3
volume de transacçõesNT2

política financeiraNT1
regulamentação financeiraNT1
mercado únicoRT
união monetáriaRT

livre circulação de mercadorias
2021 comércio internacionalMT
livre circulação de bensUF
livre circulação de produtosUF
livre comercializaçãoUF
livre-trocaUF
GATTBT1

comércio internacionalBT2
contrato públicoRT
liberdade de comércioRT
mercado únicoRT
pauta aduaneiraRT

livre circulação de pessoas
1231 direito internacionalMT
direito internacional públicoBT1
Acordo de SchengenNT1

Sistema de Informação de Schen-
gen

NT2

Europa dos cidadãosRT
liberdade de circulaçãoRT
livre circulação de trabalhadoresRT
livre prestação de serviçosRT
mercado únicoRT
mobilidade geográficaRT
política migratória comunitáriaRT

livre circulação de produtos
livre circulação de mercado-
rias (2021)

USE

livre circulação de programas
3226 comunicaçãoMT
livre recepção de emissõesUF
política do audiovisualBT1

política da comunicaçãoBT2

livre circulação de trabalhadores
Princípio e direito fundamental dos
trabalhadores em matéria de mobilida-
de na União Europeia. Este conceito
implica a abolição de toda e qualquer
discriminação em razão da nacionalida-
de no que diz respeito ao emprego, à
remuneração e demais condições de
trabalho, ao acesso ao alojamento assim
como ao direito de o trabalhador trazer
a sua família para junto de si. Não con-
fundir com mobilidade da mão-de-
obra.

SN

4406 empregoMT
política comunitária do empregoBT1

política do empregoBT2
discriminação em razão da naciona-
lidade

RT

Europa dos cidadãosRT
liberdade de circulaçãoRT
livre circulação de pessoasRT
mercado únicoRT
migração profissionalRT
mobilidade da mão-de-obraRT
trabalhador migranteRT

livre circulação, grupo 
órgão de cooperação da
UE (1016)

USE

livre comercialização
livre circulação de mercado-
rias (2021)

USE

Livre Comércio das Américas, Área de 
ALCA (7616)USE

Livre da América do Norte, Associação de
Comércio 

NAFTA (7616)USE

Livre da Europa Central, Acordo de
Comércio 

CEFTA (7611)USE

livre de impostos, venda 
venda isenta de impostos (2031)USE

livre, escola 
ensino privado (3211)USE

livre, medicamento de venda   (2841)

livre, mercado   (2411)

livre, operação de mercado 
controlo de liquidez (2411)USE

livre, política de mercado 
controlo de liquidez (2411)USE

livre, preço   (2451)

livre prestação de serviços
4406 empregoMT
liberdade de prestação de serviçosUF
política comunitária do empregoBT1

política do empregoBT2
liberdade de comércioRT
livre circulação de pessoasRT
mercado únicoRT
prestação de serviçosRT
profissão liberalRT
sector terciárioRT
serviçosRT

livre, rádio 
meios de comunicação lo-
cais (3226)

USE

livre recepção de emissões
livre circulação de progra-
mas (3226)

USE

livre, união   (2806)

livre, zona de comércio   (2011)

livre-concorrência
4031 concorrênciaMT
política da concorrênciaBT1
preço livreRT

livremente, direito de circular 
liberdade de circulação (1236)USE

livre-prática
Situação em que se encontra uma mer-
cadoria produzida num país exterior à
Comunidade e que pode circular livre-
mente dentro dos limites desta, tendo
sido pagos os direitos alfandegários
aquando da primeira importação num
dos Estados-membros.

SN

2011 política aduaneiraMT
colocação em livre-práticaUF
regime aduaneiro comunitárioBT1
importaçãoRT
produto originárioRT

livre-prática, colocação em 
livre-prática (2011)USE

Livres, Confederação Internacional dos
Sindicatos 

CISL (7626)USE

livres, política dos tempos 
tempos livres (2826)USE

livres, tempos   (2826)

livre-serviço
self-service (2036)USE

livre-serviço bancário
banca electrónica (2416)USE

livrete
documentação do veículo (4806)USE

livre-troca
livre circulação de mercado-
rias (2021)

USE

livro
indústria do livro (3226)USE

livro de bordo
documentação do veículo (4806)USE

livre circulação de bens livro de bordo
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livro escolar
manual escolar (3216)USE

livro, indústria do   (3226)

livro sonoro
facilidades para deficien-
tes (2826)

USE

lixeira
gestão de resíduos (5206)USE

lixeira selvagem
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1

lixívia
sal químico (6811)USE

lixo
resíduo (5216)USE

lixo doméstico
5216 degradação do ambienteMT
papel velhoUF
resíduo domésticoUF
resíduo sólido urbanoUF
resíduoBT1

lixo electrónico
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

lixo, incineração de 
incineração de resíduos (5206)USE

lixo metálico
detrito metálico (5216)USE

lobby
grupo de interesses (0431)USE

Locais e Regionais da Europa, Congresso
dos Poderes 

CPLRE (7611+7621)USE

locais, finanças   (2436)

locais, impostos 
imposto local (2446)USE

locais, meios de comunicação   (3226)

local, administração   (0436)

local, agente 
agente CE (1006)USE

local, autarquia   (0436)

local, autonomia 
autonomia (0436)USE

local, autoridade 
administração local (0436)USE

local, colectividade 
comunidade territorial (0436)USE

local, comunidade 
comunidade territorial (0436)USE

local de armazenagem
armazenagem (2036)USE

local de interesse histórico
2831 cultura e religiãoMT
património culturalBT1

política culturalBT2

local de pesca
5641 pescaMT
banco de pescaUF
pesca de água doceNT1
pesca marítimaNT1

pesca costeiraNT2
pesca de alto marNT2

zona de pescaRT

local de trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

condições de trabalhoBT1
trabalho no domicílioRT

local de trabalho, segurança no 
segurança no trabalho (4416)USE

local, direito 
legislação local (1206)USE

local, eleição   (0416)

local, eleito   (0436)

local, entidade 
autarquia local (0436)USE

local, fiscalidade 
imposto local (2446)USE

local, imposto   (2446)

local, legislação   (1206)

local, mandato 
mandato electivo (0421)USE

local, mercado 
mercado regional (2006)USE

local, orçamento   (2436)

local para o emprego, iniciativa   (4406)

local, poder 
administração local (0436)USE

local, polícia   (0431)

local, poluição   (5216)

local, protecção 
protecção da paisagem (5206)USE

local, rádio 
meios de comunicação lo-
cais (3226)

USE

local, rede   (3236)

local, relações entre os poderes central e 
relações Estado-região (0431)USE

localização da produção
5611 produção e estruturas agrícolasMT
localização das produções agrícolasUF

política da produção agrícolaBT1
distribuição geográficaRT
utilização da terraRT

localização das fontes de energia
6606 política energéticaMT
fonte geográfica da energiaUF
política energéticaBT1
distribuição geográficaRT
recursos energéticosRT

localização das produções agrícolas
localização da produção (5611)USE

localização de central energética
implantação de central energéti-
ca (6606)

USE

localização de uma fábrica
implantação industrial (6806)USE

localização dos transportes
4811 organização dos transportesMT
trânsitoNT1
transporte intercontinentalNT1
transporte interiorNT1
transporte internacionalNT1
transporte intracomunitárioNT1
transporte nacionalNT1
transporte no hinterlandNT1
transporte regionalNT1
transporte transfronteiriçoNT1

localização industrial
implantação industrial (6806)USE

lockout
greve de patrões (4426)USE

locomotiva
veículo sobre carris (4816)USE

locutor
profissional da comuni-
cação (3226)

USE

lodo de depuração
resíduo (5216)USE

lodos vermelhos
resíduo industrial (5216)USE

Lodz, região de 
região de Lodz [V4.2] (7211)USE

lógico, suporte 
software (3236)USE

logística
gestão do material (4021)USE

loiça
artigo doméstico (6846)USE

loiça, máquina de lavar 
electrodoméstico (6826)USE

Loire, Pays de la   (7211)

loiro, açúcar 
açúcar bruto (6021)USE

livro escolar loiro
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loja
ponto de venda (2036)USE

loja maçónica
sociedade secreta (2826)USE

lojas, cadeia de   (2036)

Lombardia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

Lomé, Convenção de   (1016)

Lomé I
Convenção de Lomé I (1016)USE

Lomé I, Convenção de   (1016)

Lomé II
Convenção de Lomé II (1016)USE

Lomé II, Convenção de   (1016)

Lomé III
Convenção de Lomé III (1016)USE

Lomé III, Convenção de   (1016)

Lomé IV
Convenção de Lomé IV (1016)USE

Lomé IV, Convenção de   (1016)

longa duração, desemprego de   (4406)

longa duração, legume de 
legume perene (6006)USE

longevidade
esperança de vida (2816)USE

longo prazo, crédito a   (2416)

longo prazo, financiamento a   (2426)

longo prazo, perspectiva a 
previsão a longo prazo (1631)USE

longo prazo, perspectiva a muito 
prospectiva (1631)USE

longo prazo, previsão a   (1631)

Lorena
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

LorraineUF
regiões de FrançaBT1

Lorosae, Timor 
Timor Leste (7226+7231)USE

Lorraine
Lorena (7211)USE

lotaria
jogo de azar (2826)USE

loteamento
2846 urbanismo e construção civilMT
terreno para construçãoBT1

urbanismoBT2

loto
jogo de azar (2826)USE

louca, vaca 
BSE (5631)USE

Lublin, região de 
região de Lublin [V4.2] (7211)USE

lubrificante
6811 químicaMT
paraquímicaBT1

Lubúsquia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Lúcia, Santa   (7216+7231+7236)

lucrativos, associação sem fins   (4016)

lucrativos, organização sem fins 
associação sem fins lucrati-
vos (4016)

USE

lucrativos, sociedade sem fins 
associação sem fins lucrati-
vos (4016)

USE

lucro
4026 gestão contabilísticaMT
lucro comercialUF
lucro industrial e comercialUF
lucro não comercialUF
resultado de exploraçãoBT1

contabilidadeBT2
imposto sobre as sociedadesRT
imposto sobre os lucrosRT
participaçãoRT
rendimento do investimentoRT
resultado da exploração agrícolaRT

lucro comercial
lucro (4026)USE

lucro industrial e comercial
lucro (4026)USE

lucro, margem de 
margem comercial (4026)USE

lucro não comercial
lucro (4026)USE

lucros, análise de custos- 
análise de custos-benefí-
cios (4026)

USE

lucros da empresa, participação dos tra-
balhadores nos   (4426)

lucros, imposto sobre os   (2446)

lucros industriais e comerciais, imposto
sobre os 

imposto sobre as socieda-
des (2446)

USE

lucros não comerciais, imposto sobre os 
imposto sobre os lucros (2446)USE

ludoteca
3221 documentaçãoMT

sistema documentalBT1
tempos livresRT

lugar de armazenagem
armazenagem (2036)USE

lugar de residência
residência (2816)USE

lula
molusco (5641)USE

luminosa, sinalização 
sinalização (4806)USE

lumpenproletariado
subproletariado (2821)USE

lúpulo
6006 produto vegetalMT
planta industrialBT1

lusófona, África   (7221)

lusofonia
grupo linguístico (2821)USE

luta anti-dumping
legislação anti-dumping (4031)USE

luta antitabaco
tabagismo (2826)USE

luta contra a discriminação
1236 direitos e liberdadesMT
discriminaçãoUF
tratamento discriminatórioUF
discriminação baseada na orien-
tação sexual

NT1

minoria sexualNT2
discriminação com base na idadeNT1
discriminação económicaNT1
discriminação em razão da naciona-
lidade

NT1

discriminação étnicaNT1
discriminação fundada na deficiên-
cia

NT1

discriminação linguísticaNT1
discriminação políticaNT1

interdição profissionalNT2
discriminação racialNT1

anti-semitismoNT2
apartheidNT2
conflito racialNT2
racismoNT2

discriminação religiosaNT1
conflito religiosoNT2

discriminação sexualNT1
protecção das minoriasNT1

direitos das minoriasNT2
minoria nacionalNT2

xenofobiaNT1
igualdade de tratamentoRT

luta contra a droga
toxicomania (2826)USE

loja luta contra a droga
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Luta Contra a Droga, Comité Europeu de 
órgão de cooperação da
UE (1016)

USE

luta contra a evasão fiscal
evasão fiscal (2446)USE

luta contra a exclusão
integração social (2826)USE

luta contra a fome
fome (2841)USE

luta contra a fraude
fraude (1216)USE

luta contra a inflação
inflação (1611)USE

luta contra a pobreza
pobreza (1626)USE

luta contra a poluição
5206 política ambientalMT
combate à poluiçãoUF
poluição do litoralUF
redução da poluiçãoUF
controlo da poluiçãoNT1

nível de poluiçãoNT2
redução das emissões de gasesNT3

prevenção da poluiçãoNT1
biodegradabilidadeNT2
dispositivo antipoluiçãoNT2

princípio do poluidor-pagadorNT1
protecção contra o ruídoNT1
saneamentoNT1
veículo não poluenteNT1
direito do marRT
energia não poluenteRT
tecnologia pouco poluenteRT

luta contra a seca
seca (5216)USE

luta contra o cancro
cancro (2841)USE

luta contra o desperdício
5206 política ambientalMT
política do ambienteBT1
desperdícioRT
gestão de resíduosRT

luta contra o furto
furto (1216)USE

luta contra o racismo
racismo (1236)USE

luta contra o ruído
protecção contra o ruído (5206)USE

luta contra o tabaco
tabagismo (2826)USE

luta contra o tabagismo
tabagismo (2826)USE

luta contra os insectos
5206 política ambientalMT
insecto nocivoUF
insecto parasitaUF

insecto portador de doençaUF
protecção do ambienteBT1
calamidade agrícolaRT
destruição das culturasRT
doença endémicaRT
doença tropicalRT
insectoRT
vector de doençasRT

luta de classes
2826 vida socialMT
conflito socialBT1

vida socialBT2
classe socialRT

luvaria
marroquinaria e luvaria (6841)USE

luvaria, marroquinaria e   (6841)

Luxemburgo
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
Europa OcidentalBT1
países BeneluxBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
países UEOBT1

Luxemburgo, província do   (7211)

Luxemburguesa, União Económica Belgo- 
UEBL (7611+7621)USE

luxo, artigo de 
indústria de produtos de lu-
xo (6846)

USE

luxo, indústria de produtos de   (6846)

luzerna
6006 produto vegetalMT
alfafaUF
planta forrageiraBT1

má colheita
perda de colheita (5616)USE

Maastricht, Tratado de 
Tratado da União Euro-
peia (1011)

USE

MAC
método aberto de coordenação
[V4.2] (1011)

USE

maçã
fruto de semente (6006)USE

mação
sociedade secreta (2826)USE

macarrão
massa alimentícia (6026)USE

Macau
Região administrativa especial da China
desde 20 de Dezembro de 1999.

SN

7226 Ásia-OceâniaMT

Extremo OrienteBT1

Macedónia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da GréciaBT1
Macedónia Central [V4.2]NT1
Macedónia Ocidental [V4.2]NT1
Macedónia Oriental e Trácia [V4.2]NT1

Macedónia, antiga República jugoslava
da   (7206+7236)

Macedónia, antigo território jugoslavo da 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

Macedónia Central [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

MacedóniaBT1
regiões da GréciaBT2

Macedónia Ocidental [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

MacedóniaBT1
regiões da GréciaBT2

Macedónia Oriental e Trácia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Trácia OcidentalUF
MacedóniaBT1

regiões da GréciaBT2

Macedónia-Skopje
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

Machereque
7226 Ásia-OceâniaMT
MachrakUF
MachrekUF
Médio OrienteBT1
JordâniaNT1
LíbanoNT1
SíriaNT1
acordo preferencialRT

Machrak
Machereque (7226)USE

Machrek
Machereque (7226)USE

maciça, arma de destruição   (0821)

maçonaria
sociedade secreta (2826)USE

maçónica, loja 
sociedade secreta (2826)USE

macroeconomia
Estudo do comportamento da econo-
mia como um todo.

SN

1631 análise económicaMT

Luta Contra a Droga macroeconomia
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análise económicaBT1
ciência económicaRT
economiaRT

Madagáscar
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
República MalgaxeUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Madeira
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ilha da MadeiraUF
região autónoma da MadeiraUF
regiões de PortugalBT1

madeira aglomerada
6836 indústria da madeiraMT
madeira artificialUF
madeira reconstituídaUF
painel em aglomeradoUF
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2

madeira artificial
madeira aglomerada (6836)USE

madeira, carvão de   (6836)

madeira, fibra de   (6836)

Madeira, ilha da 
Madeira (7211)USE

madeira, indústria da   (6836)

madeira para combustão
6836 indústria da madeiraMT
lenhaUF
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2
aquecimentoRT

madeira para construção
6836 indústria da madeiraMT
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2

madeira, produção de   (5636)

madeira, produto em   (6836)

madeira reconstituída
madeira aglomerada (6836)USE

Madeira, região autónoma da 
Madeira (7211)USE

madeira, resíduo de   (6836)

madeira, resina de 
resina (6836)USE

madeira, tratamento da 
indústria da madeira (6836)USE

madeira tropical
6836 indústria da madeiraMT
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2

Madeira, vinho da 
vinho reforçado (6021)USE

Madrid, Comunidad de 
Comunidade de Madrid (7211)USE

Madrid, Comunidade de   (7211)

Madrid, Conferência de 
OSCE (0816)USE

mãe
pais (2806)USE

mãe de aluguer
mãe portadora (2806)USE

mãe portadora
2806 famíliaMT
mãe de aluguerUF
reprodução artificialBT1

mãe, protecção da 
protecção materno-infan-
til (2841)

USE

mãe solteira
pais solteiros (2806)USE

máfia
2826 vida socialMT
crime organizadoBT1

criminalidadeBT2
problema socialBT3

magistrado
1226 organização da justiçaMT
magistraturaUF
pessoal judiciárioBT1
juizNT1
ministério públicoNT1

magistrado não profissional
1226 organização da justiçaMT
juradoUF
júriUF
pessoal judiciárioBT1

magistratura
magistrado (1226)USE

magnésio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

magnética, chapa 
chapa (6411)USE

magnética, fita 
suporte magnético (3226)USE

magnética, interferência electro~ 
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

magnética, perturbação elec-
tro~   (5216)

magnética, poluição electro~ 
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

magnética, radiação electro~ 
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

magnético, campo electro~ 
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

magnético, disco 
suporte magnético (3226)USE

magnético, dispositivo 
material electromagnéti-
co (6826)

USE

magnético, material electro~   (6826)

magnético, suporte   (3226)

magnetofone
aparelho de gravação (3226)USE

magnetoscópio
aparelho de gravação (3226)USE

Magrebe
7221 ÁfricaMT
Grande MagrebeBT1

África do NorteBT2
ArgéliaNT1
MarrocosNT1
TunísiaNT1
acordo preferencialRT

Magrebe Árabe, União do 
Grande Magrebe (7221)USE

Magrebe, Grande   (7221)

maioria absoluta
Mais de metade dos sufrágios expressos.SN
0416 processo eleitoralMT
maioria simplesUF
maioria de votoBT1

maioria agravada
maioria qualificada (0416)USE

maioria de voto
0416 processo eleitoralMT
maioria absolutaNT1
maioria qualificadaNT1
maioria relativaNT1
unanimidadeNT1
votação da leiRT
votação parlamentarRT

maioria política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1
grupo políticoRT
partido políticoRT

maioria qualificada
Exige condições mais difíceis de reunir
que a maioria absoluta, por exemplo,
uma maioria de dois terços.

SN

0416 processo eleitoralMT

Madagáscar maioria qualificada
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maioria agravadaUF
maioria de votoBT1
Acto Único EuropeuRT

maioria relativa
A maior votação obtida entre várias al-
ternativas ainda que não atinja a metade
dos votos.

SN

0416 processo eleitoralMT
maioria de votoBT1

maioria silenciosa
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1

maioria simples
maioria absoluta (0416)USE

maioridade
1211 direito civilMT
capacidade jurídicaBT1

estatuto jurídicoBT2
direito civilBT3

responsabilidade penalRT

maioridade eleitoral
0416 processo eleitoralMT
idade de votoUF
eleitoradoBT1

organização eleitoralBT2

maioridade penal
responsabilidade penal (1216)USE

maioritário, escrutínio   (0416)

majoração dos preços
aumento de preços (2451)USE

majoritária, tomada de participação 
participação (4006)USE

Malásia
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
países ASEANBT1
Sudeste AsiáticoBT1
Malásia OrientalNT1
Malásia PeninsularNT1

Malásia Oriental
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
LabuãUF
SabahUF
SaravaqueUF
MalásiaBT1

países ASEANBT2
Sudeste AsiáticoBT2

país da APECBT1

Malásia Peninsular
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
MalásiaBT1

países ASEANBT2
Sudeste AsiáticoBT2

Malavi
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
NiassalândiaUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Maldivas
7226 Ásia-OceâniaMT
ilhas MaldivasUF
Ásia do SulBT1

Maldivas, ilhas 
Maldivas (7226)USE

mal-estar social
problema social (2826)USE

Malgaxe Associados, Estados Africanos e 
países EAMA (7231)USE

Malgaxe, República 
Madagáscar (7221+7231)USE

Malgaxe, União Africana e 
OCAM (7616+7621)USE

malha, máquina de fazer 
máquina têxtil (6841)USE

malhas
6841 indústria do couro e têxtilMT
indústria têxtilBT1

Mali
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
país da UEMAOBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

malnutrição
2841 saúdeMT
doença da nutriçãoBT1

doençaBT2

Malta
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
ilha de GozoUF
República de MaltaUF
Estado-Membro UEBT1
Europa MeridionalBT1
países do Conselho da EuropaBT1

Malta, República de 
Malta (7206+7231+7236)USE

malte
6026 produto alimentarMT
malte não torrificadoUF
malte torrificadoUF
produto à base de cereaisBT1

produto alimentar complexoBT2

malte não torrificado
malte (6026)USE

malte torrificado
malte (6026)USE

maltratada, criança 
protecção da infância (2826)USE

Malvinas, ilhas 
ilhas Falkland (7216+7241)USE

mamífero marinho
5211 meio naturalMT
cetáceoUF
golfinhoUF
morsaUF
mamífero selvagemBT1

faunaBT2
vida selvagemBT3

baleiaNT1
focaNT1

mamífero selvagem
5211 meio naturalMT
faunaBT1

vida selvagemBT2
animal para curtumesNT1
mamífero marinhoNT1

baleiaNT2
focaNT2

marsupialNT1
roedorNT1
símioNT1

Man, Ilha de   (7206)

manada
gado (5626)USE

management
gestão (4021)USE

Mancha
Castela e Mancha (7211)USE

Mancha, Canal da   (5211)

Mancha, Castela e   (7211)

Mancha, Comunidade Autónoma de Castela
e 

Castela e Mancha (7211)USE

Mancha, ligação através do canal
da   (4806)

Mancha, túnel sob a 
ligação através do canal da Man-
cha (4806)

USE

mandado de captura europeu
1016 construção europeiaMT
cooperação judiciária UEBT1

cooperação intergovernamental
UE

BT2

União Política EuropeiaBT3
União EuropeiaBT4

extradiçãoRT

mandarina
citrino (6006)USE

maioria relativa mandarina
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mandato
Contrato pelo qual uma pessoa (o
mandante) encarrega uma outra pessoa
(o mandatário) de o representar com o
objectivo de praticar em seu nome cer-
tos actos jurídicos.

SN

1211 direito civilMT
procuraçãoUF
contratoBT1

direito civilBT2

mandato, duplo 
acumulação de mandatos (0421)USE

mandato, duração do 
mandato electivo (0421)USE

mandato electivo
0421 assembleiaMT
duração do mandatoUF
mandato imperativoUF
mandato localUF
mandato nacionalUF
mandato representativoUF
parlamentarBT1
acumulação de mandatosNT1
dissolução do parlamentoRT
eleiçãoRT

mandato imperativo
mandato electivo (0421)USE

mandato local
mandato electivo (0421)USE

mandato nacional
mandato electivo (0421)USE

mandato parlamentar
0416 processo eleitoralMT
repartição dos mandatosNT1

quociente eleitoralNT2
sistema de repartiçãoNT2

vacaturaNT1

mandato representativo
mandato electivo (0421)USE

mandatos, acumulação de   (0421)

mandatos, atribuição dos 
repartição dos mandatos (0416)USE

mandatos, distribuição dos 
repartição dos mandatos (0416)USE

mandatos, repartição dos   (0416)

mandioca
6006 produto vegetalMT
planta tuberosaBT1

maneio, crédito para fundo de 
crédito a curto prazo (2416)USE

maneio, fundo de   (4026)

manga
fruto tropical (6006)USE

manganésio
6816 metalurgia e siderurgiaMT

metal não ferrosoBT1
metalBT2

manifestação comercial
2031 comercializaçãoMT
exposição comercialUF
feiraUF
feira comercialUF
comercializaçãoBT1

manifestação cultural
2831 cultura e religiãoMT
acontecimento culturalUF
animação socioculturalUF
exposição artísticaUF
política culturalBT1
manifestação cultural europeiaNT1
patrocínio comunitárioRT

manifestação cultural europeia
2831 cultura e religiãoMT
ano europeuUF
cidade europeia da culturaUF
manifestação culturalBT1

política culturalBT2

manifestação desportiva
2826 vida socialMT
desportoBT1

tempos livresBT2
jogos olímpicosNT1
holiganismoRT

manifestação, direito de   (1236)

manifesto
3221 documentaçãoMT
documentoBT1

manipulação genética
engenharia genética (6411)USE

manobras militares
0821 defesaMT
treino militarBT1

forças armadasBT2

manteiga
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1
gordura alimentarRT

manteiga de cacau
manteiga vegetal (6016)USE

manteiga, óleo de 
butteroil (6016)USE

manteiga vegetal
6016 produto agrícola transformadoMT
manteiga de cacauUF
gordura vegetalBT1

gorduraBT2
cacauRT

Manual de informação
guia de informação (3221)USE

Manual do utilizador
guia de informação (3221)USE

manual escolar
3216 organização do ensinoMT
livro escolarUF
material de ensinoBT1
documentoRT

manual, ferramenta 
ferramenta (6821)USE

manual, trabalhador   (4411)

manufacturado, produto   (6806)

manufacturado, produto semi~   (6806)

manufactureira, indústria 
indústria transformadora (6806)USE

manuscrito
3221 documentaçãoMT
documentoBT1

manutenção
operação de manutenção (6406)USE

manutenção da paz
0816 equilíbrio internacionalMT
salvaguarda da pazUF
pazBT1

manutenção da rede viária, serviços de 
via pública e saneamento (2846)USE

manutenção das culturas
5621 exploração agrícolaMT
desbasteUF
enxertiaUF
podaUF
técnica de culturaBT1
pesticidaRT

manutenção de equipamentos
6406 produçãoMT
reparaçãoUF
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2

manutenção de preços
2451 preçosMT
política de preçosBT1
manutenção de preços agrícolasRT

manutenção de preços agrícolas
5606 política agrícolaMT
política monetária agrícolaBT1

Política Agrícola ComumBT2
manutenção de preçosRT
política de apoioRT
preço agrícolaRT
preço de intervençãoRT
preço mínimo garantidoRT

manutenção do emprego
4406 empregoMT
salvaguarda do empregoUF
política do empregoBT1
ajuda à reintegração profissional
[V4.2]

RT

ajuda ao empregoRT

manutenção, operação de   (6406)

mandato manutenção
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mão, fábrica chave na 
fábrica pronta (6806)USE

mão, material em segunda 
material usado (2026)USE

mão, produto fabricado à 
produção artesanal (6806)USE

mão-de-obra
4411 mercado do trabalhoMT
estrutura da mão-de-obraUF
trabalhadorUF
jovem trabalhadorNT1
mão-de-obra familiarNT1
mão-de-obra femininaNT1
população activaNT1

desempregadoNT2
população activa ocupadaNT2
população em idade de trabalharNT2

população não activaNT1
qualificação profissionalNT1

qualificação obsoletaNT2
trabalhador auxiliarNT1
trabalhador clandestinoNT1
trabalhador comunitárioNT1
trabalhador deficienteNT1
trabalhador expatriadoNT1
trabalhador fronteiriçoNT1
trabalhador idosoNT1
trabalhador manualNT1
trabalhador migranteNT1
trabalhador pobreNT1
trabalhador polivalenteNT1
trabalhador sazonalNT1
estrutura do empregoRT
mão-de-obra agrícolaRT

mão-de-obra, adaptabilidade da 
adaptabilidade do trabalha-
dor (4411)

USE

mão-de-obra agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
assalariado agrícolaUF
operário agrícolaUF
trabalhador agrícolaUF
trabalhador ruralUF
população activa agrícolaBT1
mão-de-obraRT
operárioRT
trabalhador clandestinoRT
trabalhador sazonalRT

mão-de-obra, custo de 
custo salarial (4026)USE

mão-de-obra, escassez de   (4411)

mão-de-obra estrangeira
trabalhador migrante (4411)USE

mão-de-obra, estrutura da 
mão-de-obra (4411)USE

mão-de-obra familiar
4411 mercado do trabalhoMT
ajuda familiarUF

mão-de-obraBT1
economia familiarRT
empresa familiarRT
exploração agrícola familiarRT
trabalho infantilRT
trabalho voluntárioRT

mão-de-obra feminina
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
desemprego de mulheresRT
igualdade das remuneraçõesRT
trabalho femininoRT
trabalho no domicílioRT

mão-de-obra, flexibilidade da 
flexibilidade do trabalho (4411)USE

mão-de-obra, formação de 
formação profissional (4406)USE

mão-de-obra, mobilidade da   (4411)

mão-de-obra, necessidade de   (4411)

mão-de-obra, oferta de 
necessidade de mão-de-
obra (4411)

USE

mão-de-obra, planificação da   (4406)

mão-de-obra, procura de 
necessidade de mão-de-
obra (4411)

USE

mão-de-obra qualificada
operário qualificado (4411)USE

mão-de-obra, tráfico de 
trabalhador clandestino (4411)USE

maoísmo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1

máquina
6821 indústria mecânicaMT
bombaNT1
equipamento de elevaçãoNT1
máquina hidráulicaNT1
máquina pneumáticaNT1
máquina-ferramentaNT1
motorNT1

motor dieselNT2
turbinaNT1
equipamento siderúrgicoRT

máquina agrícola
maquinaria agrícola (5626)USE

máquina de calcular
máquina de escritório (6826)USE

máquina de ceifar
máquina de colheita (5626)USE

máquina de colheita
5626 meios de produção agrícolaMT
ceifeira-debulhadoraUF
máquina de ceifarUF
maquinaria agrícolaBT1

equipamento agrícolaBT2

meios de produção agrícolaBT3
colheitaRT

máquina de construção civil
equipamento de cons-
trução (6831)

USE

máquina de costura
máquina têxtil (6841)USE

máquina de escrever
máquina de escritório (6826)USE

máquina de escritório
6826 electrónica e electrotécnicaMT
dictafoneUF
máquina de calcularUF
máquina de escreverUF
indústria electrónicaBT1
tratamento de textoRT

máquina de fazer malha
máquina têxtil (6841)USE

máquina de lavar loiça
electrodoméstico (6826)USE

máquina de lavar roupa
electrodoméstico (6826)USE

máquina de ordenha
5626 meios de produção agrícolaMT
equipamento agrícolaBT1

meios de produção agrícolaBT2

máquina de transferência
máquina-ferramenta (6821)USE

máquina eléctrica
6826 electrónica e electrotécnicaMT
alternadorUF
conversor eléctricoUF
gerador eléctricoUF
grupo electrogéneoUF
máquina geradoraUF
motor eléctricoUF
transformadorUF
indústria electrotécnicaBT1
máquina industrialNT1

máquina geradora
máquina eléctrica (6826)USE

máquina hidráulica
6821 indústria mecânicaMT
equipamento hidráulicoUF
roda hidráulicaUF
turbina hidráulicaUF
máquinaBT1
ordenamento hídricoRT

máquina industrial
6826 electrónica e electrotécnicaMT
máquina eléctricaBT1

indústria electrotécnicaBT2

máquina pneumática
6821 indústria mecânicaMT
máquinaBT1

mão máquina pneumática
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máquina têxtil
6841 indústria do couro e têxtilMT
máquina de costuraUF
máquina de fazer malhaUF
indústria têxtilBT1

máquina-ferramenta
6821 indústria mecânicaMT
máquina de transferênciaUF
máquinaBT1
indústria de máquinas-ferramentasRT

maquinaria agrícola
5626 meios de produção agrícolaMT
máquina agrícolaUF
equipamento agrícolaBT1

meios de produção agrícolaBT2
máquina de colheitaNT1
tractorNT1
veículo agrícolaRT

máquinas-ferramentas, indústria
de   (6821)

mar
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1
mar CáspioNT1
mar MediterrâneoNT1

mar AdriáticoNT2
mar da LigúriaNT2
mar EgeuNT2
mar JónicoNT2
mar TirrenoNT2

mar NegroNT1
mar VermelhoNT1

mar Adriático
5211 meio naturalMT
mar MediterrâneoBT1

marBT2
meio geofísicoBT3

mar, água do 
água salgada (5211)USE

mar alto
1231 direito internacionalMT
águas marítimasUF
espaço marítimoBT1

direito do marBT2
direito internacional públicoBT3

mar alto, pesca de 
pesca de alto mar (5641)USE

mar Báltico
5211 meio naturalMT
oceano AtlânticoBT1

oceanoBT2
meio geofísicoBT3

mar Cáspio
5211 meio naturalMT
marBT1

meio geofísicoBT2

mar da Irlanda
5211 meio naturalMT
oceano AtlânticoBT1

oceanoBT2
meio geofísicoBT3

mar da Ligúria
5211 meio naturalMT
mar MediterrâneoBT1

marBT2
meio geofísicoBT3

mar da Noruega
5211 meio naturalMT
oceano AtlânticoBT1

oceanoBT2
meio geofísicoBT3

mar, direito do   (1231)

mar do Norte
5211 meio naturalMT
oceano AtlânticoBT1

oceanoBT2
meio geofísicoBT3

mar Egeu
5211 meio naturalMT
mar MediterrâneoBT1

marBT2
meio geofísicoBT3

mar, escoamento para o 
poluição marítima (5216)USE

mar, imersão de resíduos no 
imersão de resíduos (5206)USE

mar Jónico
5211 meio naturalMT
mar MediterrâneoBT1

marBT2
meio geofísicoBT3

mar Mediterrâneo
5211 meio naturalMT
MediterrâneoUF
marBT1

meio geofísicoBT2
mar AdriáticoNT1
mar da LigúriaNT1
mar EgeuNT1
mar JónicoNT1
mar TirrenoNT1

mar Negro
5211 meio naturalMT
marBT1

meio geofísicoBT2

mar, perfuração no   (6611)

mar, pesca de alto   (5641)

mar territorial
1231 direito internacionalMT
águas costeirasUF

águas territoriaisUF
zona de 12 milhasUF
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2
poluição costeiraRT
região litoralRT
zona de pescaRT

mar Tirreno
5211 meio naturalMT
mar MediterrâneoBT1

marBT2
meio geofísicoBT3

mar Vermelho
5211 meio naturalMT
marBT1

meio geofísicoBT2

marca
Incluem-se aqui as marcas de fábrica,
de produto ou de serviços individuais
ou colectivos, de garantia ou de certifi-
cação.

SN

6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

marca de fábricaUF
marca de origemUF
marca de produtoUF
propriedade industrialBT1

propriedade intelectualBT2
direito de marcasNT1
marca comercialNT1
marca europeiaNT1
marca registadaNT1
denominação do produtoRT
informação comercialRT
qualidade do produtoRT
rotulagemRT

marca comercial
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

denominação comercialUF
marcaBT1

propriedade industrialBT2
propriedade intelectualBT3

marca comunitária
marca europeia (6416)USE

marca de conformidade CE
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

normalizaçãoBT1
regulamentação técnicaBT2

marca de fábrica
marca (6416)USE

marca de origem
marca (6416)USE

marca de produto
marca (6416)USE

marca de qualidade
certificado de qualidade (2031)USE

máquina têxtil marca de qualidade
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marca europeia
Utilizar para o projecto comunitário de
uma marca reconhecida e protegida em
todos os Estados-membros. Essa marca
seria registada junto do Gabinete Comu-
nitário de Marcas Registadas.

SN

6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

marca comunitáriaUF
marcaBT1

propriedade industrialBT2
propriedade intelectualBT3

Instituto de Harmonização no
Mercado Interno

RT

marca, imagem de   (0431)

marca registada
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

marcaBT1
propriedade industrialBT2

propriedade intelectualBT3

marcas, direito de   (6416)

Marcas, Instituto Comunitário de 
Instituto de Harmonização no
Mercado Interno (1006)

USE

Marcas Registadas, Gabinete Comunitário
de 

Instituto de Harmonização no
Mercado Interno (1006)

USE

marcenaria
6836 indústria da madeiraMT
carpintariaUF
indústria da madeiraBT1
empresa artesanalRT
marcenaria metálicaRT

marcenaria metálica
6816 metalurgia e siderurgiaMT
indústria metalúrgicaBT1
construção metálicaRT
marcenariaRT

Marche
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

maré negra
poluição pelos hidrocarbone-
tos (5216)

USE

maremotriz, energia   (6626)

mares, derramamento nos 
poluição pelos navios (5216)USE

marés, energia das 
energia maremotriz (6626)USE

mares, liberdade dos   (1231)

mares, princípio da liberdade dos 
liberdade dos mares (1231)USE

mares, segurança dos 
vigilância marítima (1231)USE

Marfim, Costa do   (7221+7231)

margarina
6016 produto agrícola transformadoMT
gorduraBT1

margem bruta de autofinanciamento
fluxo de tesouraria (4026)USE

margem comercial
4026 gestão contabilísticaMT
margem de comercializaçãoUF
margem de lucroUF
contabilidade geralBT1

contabilidadeBT2

margem de comercialização
margem comercial (4026)USE

margem de flutuação
Relativamente à taxa central, o intervalo
de variação à volta do qual uma moeda
pode flutuar.

SN

2406 relações monetáriasMT
taxa centralBT1

Mecanismo de Taxas de Câmbio
do SME

BT2

Sistema Monetário EuropeuBT3
critério de convergênciaRT

margem de lucro
margem comercial (4026)USE

margens fixas de variação, tarifa
com   (4806)

marginalidade
exclusão social (2826)USE

Marianas
ilhas Marianas (7226)USE

Marianas, ilhas   (7226)

marido
pessoa casada (2806)USE

Marijampol? [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

marinha
marinha de guerra (0821)USE

marinha de guerra
0821 defesaMT
armadaUF
força aeronavalUF
força marítimaUF
frota de guerraUF
fuzileirosUF
marinhaUF
forças armadasBT1

marinha, espécie   (5211)

marinha, fauna 
espécie marinha (5211)USE

marinha, flora 
espécie marinha (5211)USE

marinha mercante
frota mercante (4821)USE

marinha, oficial de 
tripulação (4811)USE

marinheiro
tripulação (4811)USE

marinho, ecossistema   (5211)

marinho, mamífero   (5211)

marinho, meio   (5211)

marinhos, exploração dos fun-
dos   (5206)

marinhos, granulados 
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

marinhos, recursos 
recursos marítimos (5211)USE

marino, departamento ultra~   (0436)

Marino, São   (7206+7236)

marino, sub~   (0821)

marino, território ultra~   (0436)

marinos, países e territórios ul-
tra~   (0436)

marisco, cultura de 
conquicultura (5641)USE

Marítima, Agência Europeia da Segurança 
Agência Europeia da Segurança
Marítima [V4.2] (1006)

USE

marítima, cabotagem   (4821)

marítima, conferência   (4821)

marítima, exploração   (5206)

marítima, força 
marinha de guerra (0821)USE

marítima, instalação   (6616)

marítima internacional, conferência 
conferência marítima (4821)USE

Marítima Internacional, Organização 
OMI (7606)USE

marítima, jurisdição   (1226)

marítima, ligação 
transporte marítimo (4821)USE

marítima, navegação   (4821)

marítima, pesca   (5641)

marítima, pirataria 
pirataria (1216)USE

marítima, polícia 
vigilância marítima (1231)USE

marítima, política   (4821)

marítima, poluição   (5216)

marca europeia marítima
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marítima, segurança   (4806)

marítima, vigilância   (1231)

marítimas, águas 
mar alto (1231)USE

marítimo, canal   (4821)

marítimo, direito   (4821)

marítimo, direito internacional 
direito do mar (1231)USE

marítimo, espaço   (1231)

marítimo, petróleo   (6616)

marítimo, porto 
instalação portuária (4821)USE

marítimo, seguro   (2431)

marítimo, tráfego 
transporte marítimo (4821)USE

marítimo, transporte   (4821)

marítimos, recursos   (5211)

marketing
Conjunto de acções destinadas a identi-
ficar, prever ou estimular as necessida-
des dos consumidores e adaptar nesse
sentido, e de forma contínua, a pro-
dução e a comercialização.

SN

2031 comercializaçãoMT
comercializaçãoBT1

marmelada
produto à base de frutos (6026)USE

marmelo
fruto de semente (6006)USE

mármore
terras e pedras (6611)USE

Marquesas, ilhas 
Polinésia Francesa (7226+7241)USE

Marrocos
7221 ÁfricaMT
7236 geografia políticaMT
MagrebeBT1

Grande MagrebeBT2
África do NorteBT3

países da Liga ÁrabeBT1

marroquim, artigo em 
marroquinaria e luvaria (6841)USE

marroquinaria
marroquinaria e luvaria (6841)USE

marroquinaria e luvaria
6841 indústria do couro e têxtilMT
artigo em marroquimUF
luvariaUF
marroquinariaUF
indústria do couroBT1

Marsala
vinho reforçado (6021)USE

Marshall
ilhas Marshall (7226+7231)USE

Marshall, ilhas   (7226+7231)

mar-solo, míssil 
míssil balístico (0821)USE

marsupial
5211 meio naturalMT
mamífero selvagemBT1

faunaBT2
vida selvagemBT3

Martinica
7216 AméricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
Antilhas FrancesasBT1

Pequenas AntilhasBT2
CaraíbasBT3

DU francesesBT1

marxismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1

masculina, contracepção 
contracepção (2806)USE

masculina, prostituição 
prostituição (2826)USE

mass media
meios de comunicação de mas-
sas (3226)

USE

massa alimentícia
6026 produto alimentarMT
aletriaUF
espargueteUF
macarrãoUF
produto à base de cereaisBT1

produto alimentar complexoBT2

massa, espectrometria de 
espectrometria (3606)USE

massa monetária
Conjunto dos meios de pagamento de
um determinado país.

SN

2411 economia monetáriaMT
mercado monetárioBT1
disponibilidade monetáriaNT1

massa orçamental
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

política orçamentalBT1

massa, pré-acondicionamento em 
pré-embalagem (2031)USE

massa, produção em   (6406)

massagista
profissão paramédica (2841)USE

massas, comunicação de   (3226)

massas, educação de   (3206)

massas, meios de comunicação
de   (3226)

massas, turismo de   (2826)

Masúria, Vármia- 
Vármia-Masúria [V4.2] (7211)USE

mata
5636 florestaMT
florestaBT1

matadouro
indústria de carne (6031)USE

matadouro, resíduo de 
resíduo agrícola (5216)USE

matemática
3606 ciências naturais e aplicadasMT
geometriaUF
ciências aplicadasBT1
biometriaNT1
estatísticaRT

matéria civil, acção em   (1221)

matéria colectável
2446 fiscalidadeMT
matéria colectável comumUF
matéria colectável uniformeUF
distribuição da carga fiscalBT1

política fiscalBT2
rendimento tributávelRT

matéria colectável comum
matéria colectável (2446)USE

matéria colectável uniforme
matéria colectável (2446)USE

matéria, competência em razão
da   (1226)

matéria corante
corante alimentar (6036)USE

matéria de armamento, cooperação euro-
peia em 

política europeia de armamen-
to (0821)

USE

matéria de Armamento, Organismo Con-
junto de Cooperação em 

política europeia de armamen-
to (0821)

USE

Matéria de Desenvolvimento, Associação
Europeia dos Institutos de Investigação e
de Formação em 

EADI (7611+7626)USE

matéria de educação, cooperação
em   (0811)

matéria de ensino
programa de ensino (3216)USE

matéria de migração, política comunitária
em 

política migratória comunitá-
ria (2811)

USE

marítima matéria de migração
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matéria de origem animal
6011 produto animalMT
produto animalBT1
gelatinaRT
protecção da faunaRT

Matéria de População, Fundo das Nações
Unidas para as Actividades em 

FNUMP (7606)USE

matéria de preços, acordos e práticas con-
certadas em 

acordo de preços (4031)USE

matéria físsil
combustível nuclear (6621)USE

matéria gorda
gordura (6016)USE

matéria gorda animal
gordura animal (6016)USE

matéria gorda vegetal
gordura vegetal (6016)USE

matéria nuclear
combustível nuclear (6621)USE

matéria penal, acção em   (1221)

matéria plástica
6811 químicaMT
cloreto de poliviniloUF
plásticoUF
poliésterUF
polietilenoUF
polipropilenoUF
poliuretanoUF
PVCUF
indústria de plásticosBT1

indústria química de baseBT2
indústria químicaBT3

polímeroNT1
petróleoRT

matéria radioactiva
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
actínioUF
deutérioUF
lítioUF
materiais nuclearesUF
rádioUF
substância radioactivaUF
tórioUF
trítioUF
energia nuclearBT1
plutónioNT1
urânioNT1
efluente radiactivoRT
física nuclearRT
radioactividadeRT

materiais, compatibilidade dos 
harmonização das nor-
mas (6411)

USE

materiais de construção
6831 construção civilMT
indústria da construção civilBT1
betãoNT1

cimentoNT1
gessoNT1
materiais refractáriosNT1
painel de construçãoNT1
pedraNT1
revestimento de superfícieNT1
tijoloNT1

materiais de referência
matéria-prima (2021)USE

materiais, desgaste dos 
resistência dos materiais (6411)USE

Materiais e Medições de Referência, Institu-
to de 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

materiais, fadiga dos 
resistência dos materiais (6411)USE

materiais, nano~ 
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

materiais, novos   (6411)

materiais nucleares
matéria radioactiva (6621)USE

materiais para altas temperaturas
materiais refractários (6831)USE

materiais, reciclagem de 
reciclagem de resíduos (5206)USE

materiais refractários
6831 construção civilMT
materiais para altas temperaturasUF
produto refractárioUF
materiais de construçãoBT1

indústria da construção civilBT2

materiais, resistência dos   (6411)

materiais, ruptura dos 
resistência dos materiais (6411)USE

materiais, tecnologia de   (6411)

material aeronáutico
avião (4826)USE

material agrícola
equipamento agrícola (5626)USE

material amorfo
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

novos materiaisBT1

material audiovisual
3226 comunicaçãoMT
aparelho de gravaçãoNT1
aparelho de rádioNT1
aparelho de televisãoNT1
aparelho reprodutor de somNT1
suporte de gravaçãoNT1

suporte magnéticoNT2
suporte ópticoNT2

suporte gravadoNT1

cassete áudioNT2
discoNT2
videocasseteNT2
videodiscoNT2

cinemaRT

material betuminoso
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
xisto betuminosoUF
produto mineiroBT1

material, bio~   (6411)

material científico
aparelho científico (6821)USE

material circulante
veículo (4811)USE

material compatível
harmonização das nor-
mas (6411)

USE

material compósito
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

material compósito de fibrasUF
novos materiaisBT1

material compósito de fibras
material compósito (6411)USE

material de alta tecnologia
novos materiais (6411)USE

material de embalagem
2031 comercializaçãoMT
artigo de embalagemUF
garrafaUF
recipienteUF
sacoUF
embalagemBT1

acondicionamentoBT2
consignação de produto poluenteRT
indústria da celulose e do papelRT
indústria de plásticosRT
produto químicoRT

material de ensino
3216 organização do ensinoMT
equipamento educativoUF
material didácticoUF
material educativoUF
material escolarUF
meios de ensinoUF
manual escolarNT1
software didácticoNT1
sistema de ensinoRT

material de escritório
6846 indústrias diversasMT
indústrias diversasBT1

material de guerra
armamento (0821)USE

material de iluminação
6826 electrónica e electrotécnicaMT
aparelho de iluminaçãoUF
lâmpadaUF
lâmpada de halogéneoUF

matéria de origem animal material de iluminação
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lâmpada de néonUF
lâmpada eléctricaUF
lâmpada fluorescenteUF
lâmpada incandescenteUF
indústria electrotécnicaBT1
iluminaçãoRT

material de telecomunicações
3226 comunicaçãoMT
cabo coaxialUF
cabo de telecomunicaçõesUF
cabo telefónicoUF
fibra ópticaUF
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2
antena parabólicaNT1
modemNT1
telecomunicação sem fiosNT1

material de transporte
veículo (4811)USE

material didáctico
material de ensino (3216)USE

material educativo
material de ensino (3216)USE

material eléctrico
6826 electrónica e electrotécnicaMT
aparelho eléctricoUF
contador eléctricoUF
disjuntorUF
equipamento eléctricoUF
fio eléctricoUF
fusívelUF
interruptorUF
tomada de correnteUF
indústria electrotécnicaBT1
acumulador eléctricoNT1

material electromagnético
6826 electrónica e electrotécnicaMT
dispositivo magnéticoUF
electroímanUF
indústria electrotécnicaBT1

material em segunda mão
material usado (2026)USE

material escolar
material de ensino (3216)USE

material ferroviário
veículo sobre carris (4816)USE

material fotográfico
indústria fotográfica (6846)USE

material, gestão do   (4021)

material mecânico
6821 indústria mecânicaMT
equipamento mecânicoUF
peça avulsaNT1
rolamentoNT1
tubagemNT1

material médico
material médico-cirúrgico (2841)USE

material médico-cirúrgico
2841 saúdeMT
aparelho médicoUF
equipamento cirúrgicoUF
equipamento médicoUF
instrumento médicoUF
material médicoUF
scanner (equipamento médico)UF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2

material militar
armamento (0821)USE

material mineiro
equipamento de perfu-
ração (6611)

USE

material off-shore
instalação marítima (6616)USE

material siderúrgico
equipamento siderúrgico (6816)USE

material telefónico
telefone (3226)USE

material usado
2026 consumoMT
material em segunda mãoUF
bens e serviçosBT1

matéria-prima
2021 comércio internacionalMT
materiais de referênciaUF
produto de baseBT1

comércio internacionalBT2

matérias gordas, taxa sobre as   (5611)

matérias perigosas, regulamento relativo
ao transporte no Reno de 

acordo ADN (4821)USE

materna, língua   (3211)

maternidade
2816 demografia e populaçãoMT
gravidezUF
mulher grávidaUF
partoUF
natalidadeBT1

demografiaBT2
protecção materno-infantilRT
saúde genésicaRT

maternidade, licença por   (2836)

maternidade, protecção da 
protecção materno-infan-
til (2841)

USE

maternidade, subsídio de   (2836)

materno, leite   (6026)

materno-infantil, protecção   (2841)

matrícula do veículo
4806 política de transportesMT
placa de matrículaUF
regulamentação dos transportesBT1

matrícula, placa de 
matrícula do veículo (4806)USE

matrimonial, direito   (2806)

matrimonial, estado 
situação familiar (2806)USE

matrimonial, regime 
direito matrimonial (2806)USE

matriz cadastral
cadastro (1211)USE

Maurícia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
ilha MauríciaUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Maurícia, ilha 
Maurícia (7221+7231)USE

Maurícia, Organização Comum Africana
e 

OCAM (7616+7621)USE

Mauritânia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
África OcidentalBT1
países ACPBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1

maus tratos
tratamento cruel e degradan-
te (1236)

USE

máxima, restituição 
restituição à exportação (2006)USE

máxima, velocidade 
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

máximo, peso 
pesos e dimensões (4811)USE

máximo, preço   (2451)

máximo tarifário
2011 política aduaneiraMT
tecto pautalUF
pauta aduaneiraBT1

Mayotte
7241 países e territórios ultramarinosMT
PTU francesesBT1

Mazóvia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

MBFR
redução de forças (0816)USE

MBFR, Acordo 
redução de forças (0816)USE

material de telecomunicações MBFR
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MCAC
MCCA (7616)USE

MCAC, países   (7231)

MCCA
7616 organizações extra-europeiasMT
MCACUF
Mercado Comum Centro-America-
no

UF

organização latino-americanaBT1
países MCACRT

MCM
montante compensatório mo-
netário (5606)

USE

MCM, desmantelamento dos 
montante compensatório mo-
netário (5606)

USE

MCT
mecanismo complementar das
trocas (2006)

USE

MCT, certificado 
mecanismo complementar das
trocas (2006)

USE

MD
suporte óptico (3226)USE

mecânica de precisão
6821 indústria mecânicaMT
indústria de instrumentos de pre-
cisão

UF

aparelho científicoNT1
aparelho de mediçãoNT1
aparelho de precisãoNT1
indústria ópticaNT1
indústria relojoeiraNT1

mecânica dos solos
ciência dos solos (3606)USE

mecânica geral
6821 indústria mecânicaMT
reparação automóvelUF
indústria mecânicaBT1
peça avulsaRT

mecânica, indústria   (6821)

mecânica, indústria electro~ 
indústria electrotécnica (6826)USE

mecânica, produção electro~ 
indústria electrotécnica (6826)USE

mecânica, vibração   (5216)

mecânico, artigo electro~ 
indústria electrotécnica (6826)USE

mecânico, equipamento 
material mecânico (6821)USE

mecânico, material   (6821)

mecânico, utensílio electro~ 
ferramenta doméstica (6846)USE

mecânico-dentista
profissão paramédica (2841)USE

mecanismo complementar
mecanismo complementar das
trocas (2006)

USE

mecanismo complementar das trocas
2006 política comercialMT
certificado MCTUF
MCTUF
mecanismo complementarUF
política comercial comumBT1

mecanismo de apoio
2406 relações monetáriasMT
Sistema Monetário EuropeuBT1
apoio monetárioNT1
contribuição financeiraNT1
financiamento a muito curto prazoNT1
balança de pagamentosRT
cooperação monetáriaRT
financiamento comunitárioRT
instrumento financeiro comunitá-
rio

RT

mecanismo de câmbio
operação cambial (2416)USE

mecanismo de crédito
crédito (2416)USE

mecanismo de financiamento
modo de financiamento (2426)USE

mecanismo de intervenção monetária
Mecanismo utilizado pelo sistema mo-
netário europeu, cuja finalidade é evitar
as divergências excessivas das moedas
nacionais relativamente às taxas cen-
trais.

SN

2406 relações monetáriasMT
Sistema Monetário EuropeuBT1
intervenção financeiraRT
política de intervençãoRT

mecanismo de preços
formação de preços (2451)USE

Mecanismo de Taxas de Câmbio do SME
2406 relações monetáriasMT
Sistema Monetário EuropeuBT1
taxa centralNT1

margem de flutuaçãoNT2
critério de convergênciaRT

mecanização
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

fabrico industrialBT1
mecanização agrícolaRT

mecanização agrícola
5606 política agrícolaMT
política agrícolaBT1
mecanizaçãoRT
modernização da exploração agrí-
cola

RT

técnica de culturaRT

mecenato
2831 cultura e religiãoMT
política culturalBT1
patrocínioRT

Meclemburgo-Pomerânia Ocidental
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ex-RDABT1
regiões da AlemanhaBT2

medalha
distinção honorífica (2826)USE

medalha europeia
distinção honorífica (2826)USE

medecina preventiva
prevenção das doenças (2841)USE

media
meios de comunicação de mas-
sas (3226)

USE

média, cidade   (2846)

média, classe   (2821)

media comercial
meios de comunicação comer-
ciais (3226)

USE

média empresa
4011 tipos de empresaMT
empresa médiaUF
pequenas e médias empresasBT1

dimensão da empresaBT2

média, empresa 
média empresa (4011)USE

média exploração agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
área de exploraçãoBT1

exploração agrícolaBT2

média, indústria   (6806)

media, mass 
meios de comunicação de mas-
sas (3226)

USE

médias empresas, pequenas e   (4011)

médias indústrias, pequenas e   (6806)

mediateca
3221 documentaçãoMT
sistema documentalBT1

médica, auxiliar de acção 
profissão paramédica (2841)USE

médica, consulta 
exame médico (2841)USE

médica convencionada, assistên-
cia   (2841)

médica, especialidade   (2841)

médica, ética 
bioética (2826)USE

médica, informática   (3236)

médica, investigação   (2841)

médica paralela, profissão   (2841)

MCAC médica paralela
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médica, perícia   (2841)

médica, profissão   (2841)

medicamente assistida, procriação 
reprodução artificial (2806)USE

medicamento
2841 saúdeMT
produto farmacêuticoBT1

indústria farmacêuticaBT2
antibióticoNT1
medicamento de venda livreNT1
medicamento genéricoNT1
planta medicinalRT

medicamento de venda livre
2841 saúdeMT
medicamentoBT1

produto farmacêuticoBT2
indústria farmacêuticaBT3

medicamento genérico
2841 saúdeMT
medicamentoBT1

produto farmacêuticoBT2
indústria farmacêuticaBT3

medicamento para uso veterinário
2841 saúdeMT
produto veterinárioBT1

indústria farmacêuticaBT2

Medicamentos, Agência Europeia
de   (1006)

Medicamentos, Agência Europeia de Ava-
liação dos 

Agência Europeia de Medicamen-
tos (1006)

USE

medicamentos, classificação dos 
nomenclatura farmacêuti-
ca (2841)

USE

medicamentos, controlo dos   (2841)

medição, aparelho de   (6821)

médicas, ciências   (2841)

médicas, despesas 
despesas de saúde (2841)USE

medicina
2841 saúdeMT
ciências médicasBT1
dados médicosNT1
diagnóstico médicoNT1
especialidade médicaNT1

clínica geralNT2
ginecologiaNT2
medicina dentáriaNT2
neurologiaNT2
pediatriaNT2
psiquiatriaNT2

exame médicoNT1
medicina de urgênciaNT1

medicina legalNT1
medicina nuclearNT1
medicina paralelaNT1
perícia médicaNT1
ensino médicoRT
informática médicaRT
medicina do trabalhoRT
produto farmacêuticoRT

medicina à distância
telemedicina (2841)USE

medicina alternativa
medicina paralela (2841)USE

medicina de urgência
2841 saúdeMT
medicinaBT1

ciências médicasBT2
primeiros socorrosRT
risco sanitárioRT

medicina dentária
2841 saúdeMT
tratamento dentárioUF
especialidade médicaBT1

medicinaBT2
ciências médicasBT3

profissão médicaRT

medicina do trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

segurança no trabalhoBT1
condições de trabalhoBT2

medicinaRT

medicina escolar
2841 saúdeMT
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2

medicina legal
2841 saúdeMT
medicinaBT1

ciências médicasBT2

medicina nuclear
Ramo da medicina que utiliza os ra-
dioisótopos para o diagnóstico ou a te-
rapêutica.

SN

2841 saúdeMT
radioterapiaUF
medicinaBT1

ciências médicasBT2

medicina paralela
2841 saúdeMT
acupuncturaUF
homeopatiaUF
medicina alternativaUF
medicinaBT1

ciências médicasBT2
profissão médicaRT
profissão médica paralelaRT

medicina privada
2841 saúdeMT

sistema de saúdeBT1
política de saúdeBT2

medicina social
2841 saúdeMT
sistema de saúdeBT1

política de saúdeBT2

medicina, tele~   (2841)

medicina veterinária
5631 actividade agrícolaMT
saúde animalBT1
inspecção veterináriaRT
legislação veterináriaRT
produto veterinárioRT

medicinal, planta   (6006)

médico
2841 saúdeMT
médico de clínica geralUF
médico especialistaUF
profissão médicaBT1
voluntário internacionalRT

médico, aparelho 
material médico-cirúrgico (2841)USE

médico de clínica geral
médico (2841)USE

médico, diagnóstico   (2841)

médico, direito   (2841)

médico, ensino   (3211)

médico, equipamento 
material médico-cirúrgico (2841)USE

médico, erro   (2841)

médico especialista
médico (2841)USE

médico, exame   (2841)

médico, instrumento 
material médico-cirúrgico (2841)USE

médico, material 
material médico-cirúrgico (2841)USE

médico, pessoal 
profissão médica (2841)USE

médico), scanner (equipamento 
material médico-cirúrgico (2841)USE

médico, segredo 
segredo profissional (4426)USE

médico, serviço 
serviço de saúde (2841)USE

médico-cirúrgico, material   (2841)

Medições de Referência, Instituto de Mate-
riais e 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

médicos ao domicílio, cuidados   (2841)

médica médicos ao domicílio
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médicos, centro de cuidados 
estabelecimento hospita-
lar (2841)

USE

médicos, cuidados 
terapêutica (2841)USE

médicos, dados   (2841)

médicos, formação dos 
ensino médico (3211)USE

médicos gratuitos, cuidados   (2841)

Médicos, Ordem dos 
ordem profissional (4426)USE

Médicos sem Fronteiras
voluntário internacional (0811)USE

médicos, tratamentos 
terapêutica (2841)USE

médico-social, centro 
estabelecimento hospita-
lar (2841)

USE

medida administrativa
acto administrativo (0436)USE

medida agrimonetária
política monetária agríco-
la (5606)

USE

medida anti-dumping
4031 concorrênciaMT
legislação anti-dumpingBT1

direito da concorrênciaBT2

medida de efeito equivalente
2021 comércio internacionalMT
entrave não pautalBT1

restrição ao comércioBT2
comércio equitativoRT
direitos aduaneirosRT

medida de protecção
cláusula de protecção (0806)USE

medida, instrumento de 
aparelho de medição (6821)USE

medida nacional de execução
1011 direito comunitárioMT
aplicação do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2

medida, sistema de 
metrologia (3606)USE

medida, unidade de 
pesos e medidas (6411)USE

medidas, ciência das 
metrologia (3606)USE

medidas, pesos e   (6411)

medidas transitórias CE
período de transição CE (1016)USE

Medieval, História   (3611)

Médio Oriente
7226 Ásia-OceâniaMT
Ásia OcidentalUF
Próximo OrienteUF
AfeganistãoNT1
IémenNT1

antiga República Democrática e
Popular do Iémen

NT2

IsraelNT1
MacherequeNT1

JordâniaNT2
LíbanoNT2
SíriaNT2

países do GolfoNT1
Arábia SauditaNT2
BahreinNT2
Emirados Árabes UnidosNT2
IrãoNT2
IraqueNT2
KuwaitNT2
OmãNT2
QatarNT2

TawalNT1
territórios autónomos da PalestinaNT1

médio prazo, crédito a   (2416)

médio prazo, financiamento a   (2426)

médio prazo, perspectiva a 
previsão a médio prazo (1631)USE

médio prazo, previsão a   (1631)

médio, preço   (2451)

médio, quadro   (4411)

Mediterrâneo
mar Mediterrâneo (5211)USE

Mediterrâneo, mar   (5211)

mediterrânica, agricultura   (5606)

mediterrânica, bacia 
região mediterrânica CE (1616)USE

mediterrânica CE, região   (1616)

mediterrânica, floresta   (5636)

mediterrânica, parceria euro-   (0811)

Mediterrânico, Programa Integrado 
PIM (1616)USE

mediterrânicos, países tercei-
ros   (7231)

megapólis
2846 urbanismo e construção civilMT
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

meio ambiente, efeito no 
impacto ambiental (5206)USE

meio aquático
5211 meio naturalMT
ambiente físicoBT1
águaNT1

água de infiltraçãoNT2
água doceNT2
água estagnadaNT2
água potávelNT2
água salgadaNT2
água subterrâneaNT2
água superficialNT2
água termalNT2
geloNT2

meio marinhoNT1
fundo oceânicoNT2

fundo costeiroNT3
plataforma continentalNT3

litoralNT2

meio de diagnóstico
diagnóstico médico (2841)USE

meio de execução
execução de sentença (1221)USE

meio de transporte
4811 organização dos transportesMT
veículoNT1

equipamento do veículoNT2
dispositivo de conduçãoNT3
dispositivo de segurançaNT3
dispositivo de sinalizaçãoNT3

pesos e dimensõesNT2
veículo agrícolaNT2
veículo de campismoNT2
veículo eléctricoNT2
veículo motorizadoNT2
veículo pesadoNT2
veículo sobre almofada de arNT2

meio escolar
3216 organização do ensinoMT
vida escolarBT1
alunoNT1
estudanteNT1

estudante estrangeiroNT2
professorNT1

meio geofísico
5211 meio naturalMT
curso de águaNT1
desertoNT1
estuárioNT1
ilhaNT1
lagoNT1
marNT1

mar CáspioNT2
mar MediterrâneoNT2

mar AdriáticoNT3
mar da LigúriaNT3
mar EgeuNT3
mar JónicoNT3
mar TirrenoNT3

médicos meio geofísico
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mar NegroNT2
mar VermelhoNT2

montanhaNT1
oceanoNT1

oceano AntárcticoNT2
oceano ÁrcticoNT2
oceano AtlânticoNT2

Canal da ManchaNT3
mar BálticoNT3
mar da IrlandaNT3
mar da NoruegaNT3
mar do NorteNT3

oceano ÍndicoNT2
oceano PacíficoNT2

planícieNT1
região polarNT1

AntárctidaNT2
ÁrcticoNT2

zona áridaNT1

meio marinho
5211 meio naturalMT
meio aquáticoBT1

ambiente físicoBT2
fundo oceânicoNT1

fundo costeiroNT2
plataforma continentalNT2

litoralNT1
espécie marinhaRT

meio rural
2846 urbanismo e construção civilMT
habitat ruralUF
habitatBT1
população ruralRT
via ruralRT

meio urbano
2846 urbanismo e construção civilMT
habitat urbanoUF
habitatBT1
população urbanaRT
via urbanaRT

meios de comunicação
3226 comunicaçãoMT
meios de comunicação de massasNT1

banda de frequênciasNT2
imprensaNT2

agência de notíciasNT3
empresa jornalísticaNT3
imprensa científicaNT3
imprensa políticaNT3

meios de comunicação comerciaisNT2
meios de comunicação locaisNT2
meios de comunicação privadosNT2
radiodifusãoNT2
televisãoNT2

teledistribuiçãoNT3
televisão de grande definiçãoNT3
televisão europeiaNT3
televisão sujeita a pagamentoNT3

sistema de informaçãoRT

meios de comunicação comerciais
3226 comunicaçãoMT
media comercialUF
rádio comercialUF
televisão comercialUF
meios de comunicação de massasBT1

meios de comunicaçãoBT2

meios de comunicação de massas
3226 comunicaçãoMT
mass mediaUF
mediaUF
meios de comunicação socialUF
meios de comunicaçãoBT1
banda de frequênciasNT1
imprensaNT1

agência de notíciasNT2
empresa jornalísticaNT2
imprensa científicaNT2
imprensa políticaNT2

meios de comunicação comerciaisNT1
meios de comunicação locaisNT1
meios de comunicação privadosNT1
radiodifusãoNT1
televisãoNT1

teledistribuiçãoNT2
televisão de grande definiçãoNT2
televisão europeiaNT2
televisão sujeita a pagamentoNT2

comunicação de massasRT
ensino à distânciaRT

meios de comunicação locais
3226 comunicaçãoMT
rádio alternativaUF
rádio livreUF
rádio localUF
meios de comunicação de massasBT1

meios de comunicaçãoBT2

meios de comunicação, pluralismo
dos   (3226)

meios de comunicação privados
3226 comunicaçãoMT
rádio privadaUF
televisão privadaUF
meios de comunicação de massasBT1

meios de comunicaçãoBT2

meios de comunicação social
meios de comunicação de mas-
sas (3226)

USE

meios de ensino
material de ensino (3216)USE

meios de informação
informação (3231)USE

meios de produção
bens de produção (2026)USE

meios de produção agrícola
5626 meios de produção agrícolaMT
infra-estrutura agrícolaUF
tecnologia agrícolaUF
edifício agrícolaNT1

siloNT2
equipamento agrícolaNT1

máquina de ordenhaNT2
maquinaria agrícolaNT2

máquina de colheitaNT3
tractorNT3

utensílio agrícolaNT2
fertilizanteNT1

fertilizante orgânicoNT2
fertilizante químicoNT2

plântulaNT1
produto fitossanitárioNT1

herbicidaNT2
insecticidaNT2
pesticidaNT2

sementeNT1
política da produção agrícolaRT
técnica de culturaRT

meio-tempo
trabalho a tempo parcial (4406)USE

meio-tempo, trabalho a 
trabalho a tempo parcial (4406)USE

mel
6011 produto animalMT
produto animalBT1
apiculturaRT

melaço
6026 produto alimentarMT
produto à base de açúcarBT1

produto alimentar complexoBT2

melancia
legume de fruto (6006)USE

Melanésia
7226 Ásia-OceâniaMT
OceâniaBT1
FijiNT1
Nova CaledóniaNT1
Papua-Nova GuinéNT1
SalomãoNT1
VanuatuNT1

melão
legume de fruto (6006)USE

melhoramento agrícola, plano de 
plano de desenvolvimento agrí-
cola (5606)

USE

melhoramento de plantas
5606 política agrícolaMT
investigação agronómicaBT1

política agrícolaBT2
planta transgénicaRT
produção vegetalRT

melhoramento do solo
5621 exploração agrícolaMT
melhoramento dos solosUF
melhoria fundiáriaUF
técnica de culturaBT1
correcção do soloNT1

meio marinho melhoramento do solo
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ordenamento hidroagrícolaNT1
irrigaçãoNT2

ciência dos solosRT
produtividade da terraRT
recursos do soloRT

melhoramento dos solos
melhoramento do solo (5621)USE

melhoramento florestal
ordenamento florestal (5636)USE

melhoria da produção
6406 produçãoMT
objectivo de qualidadeUF
política de produçãoBT1

melhoria das condições de trabalho
humanização do trabalho (4416)USE

melhoria das condições de vida
condições de vida (2821)USE

Melhoria das Condições de Vida e de
Trabalho, Fundação Europeia para
a   (1006)

melhoria do ambiente
qualidade do ambiente (5206)USE

melhoria do habitat
2846 urbanismo e construção civilMT
limpeza das fachadasUF
modernização da habitaçãoUF
renovação da habitaçãoUF
política da habitaçãoBT1

melhoria fundiária
melhoramento do solo (5621)USE

Melilha
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Cidade Autónoma de MelilhaUF
regiões de EspanhaBT1

Melilha, Ceuta e   (7211)

Melilha, Cidade Autónoma de 
Melilha (7211)USE

Melilla, Ceuta y 
Ceuta e Melilha (7211)USE

Mellansverige, Norra 
Centro-Norte da Suécia (7211)USE

Mellansverige, Östra 
Centro-Este da Suécia (7211)USE

Mellersta Norrland
Norrland Central (7211)USE

membro da Comissão
comissário europeu (1006)USE

Membro da União Europeia, Estado- 
Estado-Membro UE (7231)USE

membro do Tribunal de Contas CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Tribunal de Contas CEBT1

instituição comunitáriaBT2

membro do Tribunal de Justiça CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

advogado-geral CEUF
escrivão CEUF
juiz CEUF
Tribunal de Justiça CEBT1

instituição comunitáriaBT2

membro, Estado 
país membro (0811)USE

membro, país   (0811)

Membros, competência dos Esta-
dos-   (1011)

Membros, contribuição dos Esta-
dos-   (1021)

membros do Parlamento, estatuto
dos   (0421)

membros, legislação dos Estados- 
direito nacional (1206)USE

memória, liga com   (6411)

memória, unidade de 
memorização de dados (3236)USE

memorização de dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

unidade de memóriaUF
processamento de dadosBT1
armazenagem de documentosRT

memorização, método de 
método mnemotécnico
[V4.2] (4406)

USE

memorização, técnica de 
método mnemotécnico
[V4.2] (4406)

USE

mendicidade
1626 contabilidade nacionalMT
pobrezaBT1

distribuição do rendimentoBT2
rendimentoBT3

mendigo
pobreza (1626)USE

menino da rua
criança da rua (2826)USE

menores, jurisdição de   (1226)

menores, responsabilidade penal
dos   (1216)

Menores, Tribunal de 
jurisdição de menores (1226)USE

menoridade
1211 direito civilMT
capacidade jurídicaBT1

estatuto jurídicoBT2

direito civilBT3
jurisdição de menoresRT
responsabilidade penalRT

menoridade penal
responsabilidade penal (1216)USE

mensalidade
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

política salarialBT1

mental, alienado 
deficiente mental (2826)USE

mental, deficiente   (2826)

mental, doença   (2841)

mental, doente 
deficiente mental (2826)USE

mental, higiene 
saúde mental (2841)USE

mental, saúde   (2841)

mental, tensão 
stress (4416)USE

mercado
Utilizar os termos específicos.SN
2006 política comercialMT
estado do mercadoUF
estrutura do mercadoUF
funcionamento do mercadoUF
situação do mercadoUF
mercado comunitárioNT1
mercado de produtos de baseNT1

bolsa de mercadoriasNT2
mercado externoNT1
mercado internacionalNT1
mercado internoNT1

mercado regionalNT2
mercado agrícolaRT
mercado dos transportesRT
oferta e procuraRT

mercado a prazo
Mercado no qual as condições de exe-
cução das operações são determinadas
aquando das negociações, mas cuja
execução intervém numa data ulterior.

SN

2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1
mercado cambialRT

mercado a pronto pagamento
Mercado no qual as operações tratadas
são imediatamente executadas.

SN

2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1
mercado cambialRT

mercado, acesso ao   (2006)

mercado agrícola
5606 política agrícolaMT
política agrícolaBT1
mercado agrícola comunitárioNT1
mercadoRT

melhoramento dos solos mercado agrícola
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mercado agrícola comunitário
5606 política agrícolaMT
mercado agrícolaBT1

política agrícolaBT2
mercado comunitárioRT
Política Agrícola ComumRT

mercado, alargamento do   (2006)

mercado, análise do 
estudo de mercado (2031)USE

mercado, apoio do   (2006)

mercado, autorização de colocação no 
autorização de venda (2031)USE

mercado cambial
Lugar de encontro entre a oferta e a
procura de moeda nacional e de divisas
estrangeiras.

SN

2411 economia monetáriaMT
mercado de divisasUF
política cambialBT1
divisaNT1
mercado livreNT1
mercado regulamentadoNT1
mercado a prazoRT
mercado a pronto pagamentoRT
movimento de capitaisRT
operação cambialRT
relações monetáriasRT

mercado coberto
mercado grossista nacio-
nal (2036)

USE

mercado, colocação no 
comercialização (2031)USE

mercado comercial
mercado grossista nacio-
nal (2036)

USE

mercado comum
Utilizar na acepção geral, não limitando
o conceito à Comunidade Europeia.

SN

1621 estrutura económicaMT
regime económicoBT1
acordo comercialRT
integração económicaRT

mercado comum agrícola
Política Agrícola Comum (5606)USE

Mercado Comum Árabe
7616 organizações extra-europeiasMT
Conselho de Unidade Económica
Árabe

UF

organização árabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeRT

Mercado Comum Árabe, país do 
países do Mercado Comum Ára-
be (7231)

USE

Mercado Comum Árabe, países
do   (7231)

Mercado Comum Centro-Americano
MCCA (7616)USE

Mercado Comum da América do Sul
Mercosul (7616)USE

Mercado Comum do Cone Sul
Mercosul (7616)USE

mercado comunitário
2006 política comercialMT
mercadoBT1
mercado agrícola comunitárioRT

mercado, cotação dos títulos no   (2421)

mercado de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT
livre circulação de capitaisBT1

mercado de divisas
mercado cambial (2411)USE

mercado de obras públicas
contrato de obras (2006)USE

mercado de produtos de base
2006 política comercialMT
mercadoBT1
bolsa de mercadoriasNT1
acordo relativo aos produtos de
base

RT

preço dos produtos de baseRT
produto de baseRT

Mercado de Trabalho, Comité do Emprego
e do 

Comité do Emprego (4406)USE

mercado de trabalho, possibilidades do 
acesso ao emprego (4411)USE

mercado do trabalho
4411 mercado do trabalhoMT
nível de empregoUF
situação do empregoUF
acesso ao empregoNT1
adaptabilidade do trabalhadorNT1
empregadorNT1
empresa de trabalho temporárioNT1
estatística do empregoNT1
EURESNT1
experiência profissionalNT1
flexibilidade do trabalhoNT1
mobilidade da mão-de-obraNT1
mobilidade profissionalNT1
necessidade de mão-de-obraNT1

escassez de mão-de-obraNT2
novas formas de empregoNT1
oferta de empregoNT1
primeiro empregoNT1
procura de empregoNT1
serviço de empregoNT1
desempregoRT
estrutura do empregoRT
inserção profissionalRT
política do empregoRT

mercado do trabalho, acesso ao 
acesso ao emprego (4411)USE

mercado dos transportes
4806 política de transportesMT
política dos transportesBT1
mercadoRT

mercado, economia de   (1621)

mercado, economia exterior ao 
economia paralela (1621)USE

mercado, equilíbrio do 
regularização do mercado (2006)USE

mercado, estabilização do 
regularização do mercado (2006)USE

mercado, estado do 
mercado (2006)USE

mercado, estrutura do 
mercado (2006)USE

mercado, estudo de   (2031)

mercado, euro~   (2411)

mercado externo
2006 política comercialMT
mercadoBT1
comércio externoRT

mercado financeiro
Local de emissão e de transacção de
valores mobiliários, principalmente
acções e obrigações.

SN

2421 livre circulação de capitaisMT
actividade financeiraUF
mercado financeiro internacionalUF
bolsa de valoresNT1

cotação dos títulos no mercadoNT2
cotação na bolsaNT2

valores cotados na bolsaNT3
emissão de títulosNT1
estatísticas financeirasNT1
instrumento financeiroNT1
intervenção financeiraNT1
mercado a prazoNT1
mercado a pronto pagamentoNT1
operação na bolsaNT1
profissão financeiraNT1
situação financeiraNT1
transacção financeiraNT1
valores mobiliáriosNT1

acção financeiraNT2
obrigação financeiraNT2

instituição financeiraRT
mercado monetárioRT
oferta pública de aquisiçãoRT

mercado financeiro internacional
mercado financeiro (2421)USE

mercado, fiscalização do   (2006)

mercado, funcionamento do 
mercado (2006)USE

mercado fundiário
2846 urbanismo e construção civilMT

mercado agrícola comunitário mercado fundiário
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urbanismoBT1
especulação imobiliáriaRT
propriedade fundiáriaRT
propriedade rústicaRT

mercado grossista
comércio por grosso (2036)USE

mercado grossista nacional
Mercado grossista destinado a facilitar
os circuitos de distribuição diminuindo
o número dos intermediários entre o
produtor e o consumidor.

SN

2036 distribuição comercialMT
mercado cobertoUF
mercado comercialUF
comércio por grossoBT1

distribuição comercialBT2

mercado imobiliário
2846 urbanismo e construção civilMT
política da construçãoBT1

mercado internacional
2006 política comercialMT
mercado mundialUF
situação do mercado mundialUF
mercadoBT1
comércio internacionalRT

mercado interno
Utilizar em ligação com o país em
questão.

SN

2006 política comercialMT
mercado nacionalUF
mercadoBT1
mercado regionalNT1
comércio internoRT
consumo internoRT
mercado únicoRT

mercado interno CE
mercado único (1016)USE

mercado interno comunitário
mercado único (1016)USE

mercado interno, dimensão social do 
Europa dos cidadãos (1016)USE

Mercado Interno, Instituto de Harmoni-
zação no   (1006)

Mercado Interno (marcas, desenhos e mo-
delos), Instituto de Harmonização no 

Instituto de Harmonização no
Mercado Interno (1006)

USE

mercado, intervenção no   (2006)

mercado, liberalização do   (2006)

mercado livre
2411 economia monetáriaMT
mercado cambialBT1

política cambialBT2
redescontoRT

mercado livre, operação de 
controlo de liquidez (2411)USE

mercado livre, política de 
controlo de liquidez (2411)USE

mercado local
mercado regional (2006)USE

mercado monetário
Mercado de capitais a curto prazo.SN
2411 economia monetáriaMT
mercado monetário internacionalUF
euromercadoNT1

eurocréditoNT2
eurodivisaNT2
eurodólarNT2
euro-emissãoNT2

liquidez monetáriaNT1
massa monetáriaNT1

disponibilidade monetáriaNT2
moedaNT1

moeda bancáriaNT2
chequeNT3
moeda electrónicaNT3
título de créditoNT3
transferência bancáriaNT3

moeda fiduciáriaNT2
moeda nacionalNT2

petrodólarNT1
mercado financeiroRT
zona monetáriaRT

mercado monetário internacional
mercado monetário (2411)USE

mercado mundial
mercado internacional (2006)USE

mercado mundial, preço no   (2451)

mercado mundial, situação do 
mercado internacional (2006)USE

mercado nacional
mercado interno (2006)USE

mercado negro
tráfico ilícito (2006)USE

mercado oficial
mercado regulamentado (2411)USE

mercado, organização comum
de   (5606)

mercado, organização do   (2006)

mercado, organização nacional do 
organização do mercado (2006)USE

mercado, parte do 
repartição do mercado (4031)USE

mercado, partilha do 
repartição do mercado (4031)USE

mercado, planeamento do   (2006)

mercado, preço de   (2451)

mercado, preço de retirada do   (2451)

mercado, preço indicativo do 
preço indicativo (2451)USE

mercado, preço representativo
de   (2451)

mercado, produto retirado do 
prémio de não comerciali-
zação (5611)

USE

mercado, protecção do   (2006)

mercado público de fornecimentos
contrato de fornecimen-
tos (2006)

USE

mercado regional
2006 política comercialMT
mercado localUF
mercado internoBT1

mercadoBT2

mercado regulamentado
2411 economia monetáriaMT
mercado oficialUF
mercado cambialBT1

política cambialBT2

mercado, regularização do   (2006)

mercado, repartição do   (4031)

mercado, retirada do   (2006)

mercado, retirada preventiva do 
retirada do mercado (2006)USE

mercado, saneamento do 
regularização do mercado (2006)USE

mercado, situação do 
mercado (2006)USE

mercado único
1016 construção europeiaMT
mercado interno CEUF
mercado interno comunitárioUF
aprofundamento da União Euro-
peia

BT1

livre circulação de capitaisRT
livre circulação de mercadoriasRT
livre circulação de pessoasRT
livre circulação de trabalhadoresRT
livre prestação de serviçosRT
mercado internoRT

mercadoria deteriorável
produto deteriorável (6026)USE

mercadorias, bolsa de   (2006)

mercadorias, comboio de 
veículo sobre carris (4816)USE

mercadorias em trânsito, agente de 
transportador (4811)USE

mercadorias, livre circulação de   (2021)

mercadorias, origem das 
produto originário (2021)USE

mercadorias perigosas, acordo sobre o
transporte de 

acordo ADN (4821)USE

mercado grossista mercadorias perigosas
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mercadorias perigosas, transporte
de   (4811)

mercadorias, tráfego de 
transporte de mercado-
rias (4811)

USE

mercadorias, trânsito de 
trânsito (4811)USE

mercadorias, transporte de   (4811)

mercante, frota   (4821)

mercante, marinha 
frota mercante (4821)USE

mercenário
0821 defesaMT
forças armadasBT1

merchandising
Conjunto de técnicas que têm por ob-
jectivo tornar o mais atraente possível
aos olhos do consumidor um produto
ou um serviço.

SN

2031 comercializaçãoMT
comercializaçãoBT1
lançamento de um produtoNT1

Mercosul
7616 organizações extra-europeiasMT
Mercado Comum da América do
Sul

UF

Mercado Comum do Cone SulUF
MercosurUF
organização latino-americanaBT1
país do MercosulRT

Mercosul, país do   (7231)

Mercosur
Mercosul (7616)USE

mercúrio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

mercúrio, poluição pelo 
poluição pelos metais (5216)USE

Meridional, África   (7221)

Meridional, Europa   (7206)

méritos profissionais, avaliação dos 
avaliação do pessoal (4421)USE

mesa da assembleia
0421 assembleiaMT
mesa do parlamentoUF
composição da assembleiaBT1
presidente da assembleiaNT1
questorNT1
vice-presidente da assembleiaNT1

mesa de voto
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1

mesa do parlamento
mesa da assembleia (0421)USE

Mesa do PE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Conferência dos Presidentes e dos
Questores

UF

Parlamento EuropeuBT1
instituição comunitáriaBT2

presidente PENT1
questor PENT1
vice-presidente PENT1

mesa, uva de 
uva (6006)USE

mesa, vinho de   (6021)

mesa-redonda
acta de reunião (3221)USE

metais, acabamento dos 
revestimento de metais (6816)USE

metais, poluição pelos   (5216)

metais, revestimento de   (6816)

metais, tecnologia dos 
trabalho dos metais (6816)USE

metais, trabalho dos   (6816)

metais, tratamento dos 
trabalho dos metais (6816)USE

metal
6816 metalurgia e siderurgiaMT
liga de ferroNT1
liga metálicaNT1
metal especialNT1
metal ferrosoNT1

ferroNT2
metal não ferrosoNT1

alumínioNT2
antimónioNT2
berílioNT2
bismutoNT2
cádmioNT2
cálcioNT2
chumboNT2
cobaltoNT2
cobreNT2
cromoNT2
estanhoNT2
magnésioNT2
manganésioNT2
mercúrioNT2
molibdénioNT2
níquelNT2
potássioNT2
sódioNT2
tântaloNT2
titânioNT2
tungsténioNT2
vanádioNT2

zincoNT2
metal pesadoNT1
metal preciosoNT1

ouroNT2
platinaNT2
prataNT2

semimetalNT1
indústria mineiraRT
poluição pelos metaisRT
produto mineiroRT
urânioRT

metal especial
6816 metalurgia e siderurgiaMT
gálioUF
germânioUF
metalBT1

metal, estiragem do 
trabalho dos metais (6816)USE

metal ferroso
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metalBT1
ferroNT1
minério de ferroRT

metal, fusão do 
trabalho dos metais (6816)USE

metal, não- 
metalóide (6811)USE

metal não ferroso
6816 metalurgia e siderurgiaMT
zircónioUF
metalBT1
alumínioNT1
antimónioNT1
berílioNT1
bismutoNT1
cádmioNT1
cálcioNT1
chumboNT1
cobaltoNT1
cobreNT1
cromoNT1
estanhoNT1
magnésioNT1
manganésioNT1
mercúrioNT1
molibdénioNT1
níquelNT1
potássioNT1
sódioNT1
tântaloNT1
titânioNT1
tungsténioNT1
vanádioNT1
zincoNT1
minério não ferrosoRT
urânioRT

metal pesado
6816 metalurgia e siderurgiaMT

mercadorias perigosas metal pesado
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metalBT1
lama de depuraçãoRT

metal precioso
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metalBT1
ouroNT1
platinaNT1
prataNT1

metal, semi~   (6816)

metálica, chapa 
chapa (6411)USE

metálica, construção   (6831)

metálica em aço, construção 
construção metálica (6831)USE

metálica, liga   (6816)

metálica, marcenaria   (6816)

metálica, produção 
indústria mecânica (6821)USE

metálico, detrito   (5216)

metálico, lixo 
detrito metálico (5216)USE

metálico, minério   (6611)

metálico, minério não   (6611)

metálico, mobiliário   (6816)

metálico, móvel 
mobiliário metálico (6816)USE

metálico, produto   (6816)

metálico, tubo 
tubo (6411)USE

metalóide
6811 químicaMT
não-metalUF
elemento químicoBT1

metalurgia
trabalho dos metais (6816)USE

metalurgia dos pós
6816 metalurgia e siderurgiaMT
indústria metalúrgicaBT1

metalurgia, electro~   (6816)

metalúrgica, indústria   (6816)

metalúrgica, produção 
indústria metalúrgica (6816)USE

metalúrgico, produto 
produto metálico (6816)USE

metalúrgico, subproduto   (6816)

metano
hidrocarboneto (6616)USE

metanol
6606 política energéticaMT

álcool metílicoUF
combustível de substituiçãoBT1

política energéticaBT2
álcool químicoRT

meteorologia
Ciência que estuda os fenómenos at-
mosféricos.

SN

3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências da atmosferaUF
previsão meteorológicaUF
ciências da TerraBT1
climatologiaNT1

bioclimatologiaNT2

Meteorológica Mundial, Organização 
OMM (7606)USE

meteorológica, previsão 
meteorologia (3606)USE

metílico, álcool 
metanol (6606)USE

método aberto de coordenação [V4.2]
Método que visa estabelecer e definir
orientações e objectivos comuns, esta-
belecer indicadores e identificar as me-
lhores práticas nos domínios em que a
UE não tem competência, tem com-
petência compartilhada ou competên-
cia para adoptar medidas de apoio.

SN

1011 direito comunitárioMT
MACUF
ordem jurídica comunitáriaBT1
auto-regulamentaçãoRT
política social europeiaRT

método contraceptivo
contracepção (2806)USE

método de aprendizagem [V4.2]
4406 empregoMT
técnica de aprendizagemUF
formação profissional contínuaBT1

formação profissionalBT2
método de leitura rápida [V4.2]NT1
método mnemotécnico [V4.2]NT1
aquisição de conhecimentosRT
método pedagógicoRT

método de avaliação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

método de investigaçãoBT1
investigaçãoBT2

método de Hondt
repartição dos mandatos (0416)USE

método de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

metodologiaUF
investigaçãoBT1
análise comparativaNT1
análise de causasNT1
análise qualitativaNT1

rastreabilidadeNT2

análise quantitativaNT1
método de avaliaçãoNT1
observaçãoNT1
princípio da precauçãoNT1
simulaçãoNT1
estatísticaRT
estudo de casosRT
pesos e medidasRT
teledetecçãoRT

método de leitura rápida [V4.2]
4406 empregoMT
método de aprendizagem [V4.2]BT1

formação profissional contínuaBT2
formação profissionalBT3

método de memorização
método mnemotécnico
[V4.2] (4406)

USE

método de referência
norma (6411)USE

método estatístico
1631 análise económicaMT
harmonização estatísticaUF
metodologia estatísticaUF
estatísticaBT1

método Hagenbach-Bischoff
repartição dos mandatos (0416)USE

método Imperiali
repartição dos mandatos (0416)USE

método legislativo
processo legislativo (0426)USE

método mnemotécnico [V4.2]
4406 empregoMT
método de memorizaçãoUF
técnica de memorizaçãoUF
método de aprendizagem [V4.2]BT1

formação profissional contínuaBT2
formação profissionalBT3

método orçamental
tramitação orçamental (2441)USE

método pedagógico
3206 educaçãoMT
pedagogiaUF
educação ao domicílioNT1
educação informalNT1
ensino à distânciaNT1
ensino informatizadoNT1
pedagogia modernaNT1
método de aprendizagem [V4.2]RT

metodologia
método de investigação (6416)USE

metodologia estatística
método estatístico (1631)USE

metodologia jurídica
1206 fontes e ramos do direitoMT
ciência jurídicaBT1

metal precioso metodologia jurídica
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metrologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciência das medidasUF
dosimetriaUF
sistema de medidaUF
ciências aplicadasBT1
aparelho de mediçãoRT

metrópole
2846 urbanismo e construção civilMT
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

metropolitano
4811 organização dos transportesMT
transporte urbanoBT1

organização dos transportesBT2
veículo sobre carrisRT

México
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América do NorteBT1
país da APECBT1
países ALACLBT1
países da NAFTABT1
países OCDEBT1
países OEABT1
países SELABT1

mexilhão
molusco (5641)USE

mexilhões, cultura de 
conquicultura (5641)USE

Mezzogiorno
1616 regiões e política regionalMT
região desfavorecidaBT1

região económicaBT2
agricultura mediterrânicaRT

Mianmar
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
BirmâniaUF
países ASEANBT1
Sudeste AsiáticoBT1

micetocultura
cultura de cogumelos (5631)USE

microbiologia
biologia (3606)USE

microcirurgia
cirurgia (2841)USE

microcomputador
3236 informática e processamento de
dados

MT

computador pessoalUF
computadorBT1

equipamento informáticoBT2
indústria informáticaBT3

informática domésticaRT

microcópia
microforma (3221)USE

microcrédito
2416 instituições financeiras e créditoMT
créditoBT1
ajuda aos desfavorecidosRT
ajuda financeiraRT
microfinançaRT

microeconomia
Parte da teoria económica que estuda a
actividade e os comportamentos das
unidades económicas individuais, tais
como as empresas e os consumidores.

SN

1631 análise económicaMT
análise económicaBT1
ciência económicaRT
economiaRT
empresaRT

microelectrónica
6826 electrónica e electrotécnicaMT
indústria electrónicaBT1
electrónicaRT
indústria da comunicaçãoRT
informáticaRT

microempresa
Empresa com menos de 10 trabalhado-
res.

SN

4011 tipos de empresaMT
pequena empresaBT1

pequenas e médias empresasBT2
dimensão da empresaBT3

nova empresaRT

microficha
microforma (3221)USE

microfilme
microforma (3221)USE

microfinança
2426 financiamento e investimentoMT
financiamentoBT1
microcréditoRT

microforma
3221 documentaçãoMT
microcópiaUF
microfichaUF
microfilmeUF
microfotografiaUF
documentoBT1

microfotografia
microforma (3221)USE

Micronésia
Designa a parte da Oceânia situada no
Pacífico Norte que inclui cerca de 2000
ilhas. Para o Estado, utilizar o descritor
"Estados Federados da Micronésia".

SN

7226 Ásia-OceâniaMT
OceâniaBT1
ilha de GuamNT1
ilhas CarolinasNT1

Estados Federados da MicronésiaNT2
ilhas MarianasNT1

ilhas MarshallNT1
KiribatiNT1
NauruNT1
PalauNT1

Micronésia, Estados Federados
da   (7226+7231)

microondas, radiação 
radiação não ionizante (5216)USE

micropoluente
poluente (5216)USE

microprocessador
componente electrónico (6826)USE

microrganismo
3606 ciências naturais e aplicadasMT
biologiaBT1

ciências da vidaBT2

microscópio
aparelho científico (6821)USE

microscópio electrónico
aparelho científico (6821)USE

Midlands de Leste
East Midlands (7211)USE

Midlands de Oeste
West Midlands (7211)USE

Midlands, East   (7211)

Midlands, West   (7211)

migração
2811 migraçõesMT
ritmo migratórioUF
taxa migratóriaUF
corrente migratóriaNT1
diásporaNT1
emigraçãoNT1

fuga de cérebrosNT2
imigraçãoNT1
migração comunitáriaNT1
migração de povoamentoNT1
migração de regressoNT1
migração familiarNT1

filho de migranteNT2
migração forçadaNT1

transferência de populaçãoNT2
migração fronteiriçaNT1
migração profissionalNT1
migranteNT1
mobilidade geográficaNT1
mulher migranteNT1
política migratóriaNT1

ajuda ao regressoNT2
controlo das migraçõesNT2

migração ilegalNT3
integração de migrantesNT2
política migratória comunitáriaNT2

metrologia migração
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migração alternante
Trajecto do domicílio ao local de traba-
lho e vice-versa

SN

2811 migraçõesMT
migração diáriaUF
migração pendularUF
trabalhador pendularUF
trajecto domicílio-empregoUF
trânsito pendularUF
migração internaBT1
duração do transporteRT

migração clandestina
migração ilegal (2811)USE

migração comunitária
2811 migraçõesMT
migração intracomunitáriaUF
migrante comunitárioUF
migraçãoBT1

migração de cérebros
fuga de cérebros (2811)USE

migração de povoamento
2811 migraçõesMT
colonatoUF
povoamento colonialUF
migraçãoBT1

migração de regresso
2811 migraçõesMT
repatriadoUF
repatriamentoUF
retornadoUF
migraçãoBT1
trabalhador migranteRT

migração de trabalhadores
migração profissional (2811)USE

migração diária
migração alternante (2811)USE

migração familiar
2811 migraçõesMT
reagrupamento familiarUF
reunificação familiarUF
migraçãoBT1
filho de migranteNT1
direito dos estrangeirosRT

migração forçada
2811 migraçõesMT
migraçãoBT1
transferência de populaçãoNT1
liberdade de circulaçãoRT
refugiadoRT

migração fronteiriça
2811 migraçõesMT
migraçãoBT1
trabalhador fronteiriçoRT

migração ilegal
2811 migraçõesMT
imigração ilegalUF
migração clandestinaUF
controlo das migraçõesBT1

política migratóriaBT2

migraçãoBT3
casamento de conveniênciaRT

migração interna
2811 migraçõesMT
transmigraçãoUF
migração alternanteNT1
migração interurbanaNT1
migração intra-urbanaNT1
migração ruralNT1
migração rural urbanaNT1
migração sazonalNT1
nomadismoNT1

migração interurbana
2811 migraçõesMT
migração internaBT1

migração intracomunitária
migração comunitária (2811)USE

migração intra-urbana
2811 migraçõesMT
migração internaBT1

migração pendular
migração alternante (2811)USE

migração, política comunitária em matéria
de 

política migratória comunitá-
ria (2811)

USE

migração profissional
2811 migraçõesMT
migração de trabalhadoresUF
migraçãoBT1
direito de estabelecimentoRT
livre circulação de trabalhadoresRT
trabalhador fronteiriçoRT

migração rural
2811 migraçõesMT
despovoamento ruralUF
migração internaBT1
subpovoamentoRT

migração rural urbana
2811 migraçõesMT
migração internaBT1
concentração da populaçãoRT
relação cidade-campoRT

migração sazonal
2811 migraçõesMT
migração internaBT1
trabalhador sazonalRT
turismoRT

migração, trans~ 
migração interna (2811)USE

Migrações, Comité Intergovernamental
para as 

OIM (7621)USE

migrações, controlo das   (2811)

Migrações Europeias, Comité Intergoverna-
mental para as 

OIM (7621)USE

Migrações, Organização Internacional para
as 

OIM (7621)USE

migradora, ave 
ave (5211)USE

migrante
2811 migraçõesMT
emigranteUF
imigranteUF
migraçãoBT1
desemprego dos trabalhadores mi-
grantes

RT

trabalhador migranteRT

migrante comunitário
migração comunitária (2811)USE

migrante da segunda geração
filho de migrante (2811)USE

migrante da terceira geração
filho de migrante (2811)USE

migrante, filho de   (2811)

migrante, mulher   (2811)

migrante, trabalhador   (4411)

migrantes, assimilação dos 
integração de migrantes (2811)USE

migrantes, desemprego dos trabalhado-
res   (4406)

migrantes, integração de   (2811)

migratória comunitária, políti-
ca   (2811)

migratória, corrente   (2811)

migratória, política   (2811)

migratória, taxa 
migração (2811)USE

migratório, fluxo 
corrente migratória (2811)USE

migratório, ritmo 
migração (2811)USE

milagre económico
desenvolvimento económi-
co (1611)

USE

milhas, zona de 12 
mar territorial (1231)USE

milhas, zona de 200 
zona económica exclusi-
va (1231)

USE

milho
6006 produto vegetalMT
cerealBT1
óleo de milhoRT

migração alternante milho
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milho, óleo de   (6016)

milho-painço
6006 produto vegetalMT
cerealBT1

militante político
0411 partido políticoMT
organização dos partidosBT1

militar
forças armadas (0821)USE

militar, acordo 
cooperação militar (0811)USE

militar, ajuda 
cooperação militar (0811)USE

militar, arte 
ciência militar (0821)USE

militar, aviação   (0821)

militar, avião 
aviação militar (0821)USE

militar, base   (0821)

militar, cemitério 
cemitério militar [V4.2] (2846)USE

militar, ciência   (0821)

militar, código 
direito militar [V4.2] (0821)USE

militar, conselheiro 
forças armadas no estrangei-
ro (0821)

USE

militar, cooperação   (0811)

militar, direito 
direito militar [V4.2] (0821)USE

militar, direito penal   (1216)

militar, disciplina   (0821)

militar, ditadura 
regime militar (0406)USE

militar do espaço, utilização 
militarização do espaço (0816)USE

militar, equipamento 
armamento (0821)USE

militar estrangeira, base 
base militar (0821)USE

militar feminino, serviço   (0821)

militar, intervenção   (0816)

militar, investigação   (6416)

militar, junta 
regime militar (0406)USE

militar, jurisdição   (1226)

militar, justiça penal 
direito penal militar (1216)USE

militar, material 
armamento (0821)USE

militar, ocupação   (0816)

militar, orçamento 
orçamento para a defesa (0821)USE

militar, pessoal   (0821)

Militar, Polícia 
força paramilitar (0821)USE

militar, programa 
política de defesa (0821)USE

militar, regime   (0406)

militar, sanção   (0806)

militar, segredo   (0821)

militar, serviço   (0821)

militar, treino   (0821)

Militar, Tribunal 
jurisdição militar (1226)USE

militares, despesas 
despesas de defesa (0821)USE

militares, manobras   (0821)

militarismo
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1

militarização do espaço
0816 equilíbrio internacionalMT
utilização militar do espaçoUF
segurança internacionalBT1
arma espacialRT
indústria aeroespacialRT
utilização do espaçoRT

mina
exploração mineira (6611)USE

mina antipessoal
arma antipessoal (0821)USE

mina de carvão
extracção de carvão (6611)USE

minas de carvão, exploração de 
extracção de carvão (6611)USE

mineira, exploração   (6611)

mineira, extracção   (6611)

mineira, indústria   (6611)

mineira, pesquisa 
prospecção mineira (6611)USE

mineira, produção   (6611)

mineira, prospecção   (6611)

mineira, técnica de extracção 
extracção mineira (6611)USE

mineiro
4411 mercado do trabalhoMT

operário especializadoBT1
operárioBT2

categoria socioprofissionalBT3

mineiro, jazigo 
jazigo de minério (6611)USE

mineiro, material 
equipamento de perfu-
ração (6611)

USE

mineiro, produto   (6611)

mineiros, sistema de ajuda aos produtos 
Sysmin (1016)USE

minerais, recursos 
recurso mineral (5211)USE

minerais submarinos, recursos   (5211)

mineral
produto mineiro (6611)USE

mineral, água   (6021)

mineral, carvão 
carvão (6611)USE

mineral, composto   (6811)

mineral, óleo   (6616)

mineral, produto químico 
produto químico inorgâni-
co (6811)

USE

mineral, recurso   (5211)

mineralogia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
geologiaBT1

ciências da TerraBT2
composto mineralRT
produto mineiroRT
recurso mineralRT

minério
produto mineiro (6611)USE

minério de ferro
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
minério metálicoBT1

produto mineiroBT2
metal ferrosoRT

minério, exploração de   (6611)

minério, jazigo de   (6611)

minério metálico
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
produto mineiroBT1
minério de ferroNT1
minério não ferrosoNT1

bauxiteNT2

minério não ferroso
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
minério metálicoBT1

produto mineiroBT2

milho minério não ferroso
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bauxiteNT1
metal não ferrosoRT

minério não metálico
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
produto mineiroBT1
amiantoNT1
enxofreNT1
fosfatoNT1
potassaNT1
salNT1

minério, redução do 
tratamento de minério (6611)USE

minério, tratamento de   (6611)

minidisco
suporte óptico (3226)USE

mínima, velocidade 
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

mínimas, existências   (4021)

mínimo de subsistência, rendimen-
to   (2826)

mínimo garantido, preço   (2451)

mínimo garantido, rendimento 
rendimento mínimo de subsistên-
cia (2826)

USE

mínimo garantido, salário 
salário mínimo (4421)USE

mínimo, preço   (2451)

mínimo, rendimento social 
rendimento mínimo de subsistên-
cia (2826)

USE

mínimo, salário   (4421)

mínimos, garantia de recursos 
garantia de rendimento (1606)USE

mínimos, stocks 
existências mínimas (4021)USE

ministerial, remodelação   (0431)

ministerial, reunião   (0806)

ministério
0436 poder executivo e administração
pública

MT

administração centralBT1
administração públicaBT2

ministério público
1226 organização da justiçaMT
delegado do Procurador da Repúbli-
ca

UF

Procurador da RepúblicaUF
magistradoBT1

pessoal judiciárioBT2
acção penalRT

ministro
0436 poder executivo e administração
pública

MT

gabinete do ministroUF
secretário de EstadoUF
governoBT1

executivoBT2
reunião ministerialRT

ministro de Estado
chefe de governo (0436)USE

ministro, gabinete do 
ministro (0436)USE

Ministros ACP-CE, Conselho de   (1016)

ministros, conselho de   (0436)

Ministros dos Transportes, Conferência
Europeia dos 

CEMT (7611+7621)USE

Minitel
videotexto interactivo (3226)USE

minoria étnica
grupo sociocultural (2821)USE

minoria linguística
grupo linguístico (2821)USE

minoria nacional
1236 direitos e liberdadesMT
protecção das minoriasBT1

luta contra a discriminaçãoBT2
diferença culturalRT

minoria política
0431 vida política e segurança públicaMT
governo minoritárioUF
vida políticaBT1
partido charneiraNT1

minoria religiosa
grupo religioso (2821)USE

minoria sexual
1236 direitos e liberdadesMT
homossexualUF
sexismoUF
transexualUF
discriminação baseada na orien-
tação sexual

BT1

luta contra a discriminaçãoBT2
igualdade de tratamentoRT
união civilRT

minorias, direitos das   (1236)

minorias, protecção das   (1236)

minorias sexuais, discriminação das 
discriminação baseada na orien-
tação sexual (1236)

USE

minoritária, língua   (3611)

minoritário, governo 
minoria política (0431)USE

Miquelon, São Pedro e   (7216+7241)

mirtilo
baga (6006)USE

MIRV
míssil guiado (0821)USE

missão de inquérito
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1

missão, despesas de 
ajudas de custo (4421)USE

missão diplomática
representação diplomáti-
ca (0806)

USE

mísseis, euro~   (0816)

míssil
0821 defesaMT
míssil nuclearUF
armamentoBT1
defesa antimíssilNT1
míssil balísticoNT1
míssil guiadoNT1
míssil intercontinentalNT1

míssil antimíssil
defesa antimíssil (0821)USE

míssil balístico
0821 defesaMT
IRBMUF
míssil mar-soloUF
míssil solo-soloUF
míssilBT1

armamentoBT2

míssil guiado
0821 defesaMT
MIRVUF
míssil teleguiadoUF
míssilBT1

armamentoBT2

míssil intercontinental
0821 defesaMT
ICBMUF
míssilBT1

armamentoBT2

míssil mar-solo
míssil balístico (0821)USE

míssil nuclear
míssil (0821)USE

míssil solo-solo
míssil balístico (0821)USE

míssil teleguiado
míssil guiado (0821)USE

mista, competência   (1011)

mista, economia   (1621)

mista, exploração   (5616)

mista, exploração agrícola   (5616)

minério não metálico mista

61



mista, sociedade de economia   (4016)

mistas, empresas 
parceria público-privado
[V4.2] (0436)

USE

misto, acordo   (1016)

misto, casamento   (1231)

misto CE, comité   (1006)

misto CE, órgão   (1016)

Misto do EEE, Comité Parlamen-
tar   (1016)

misto, preço   (2451)

mitilicultura
conquicultura (5641)USE

mitologia
2831 cultura e religiãoMT
religiãoBT1

miudezas
6011 produto animalMT
carneBT1

produto animalBT2

mnemotécnico, método 
método mnemotécnico
[V4.2] (4406)

USE

moagem
indústria de moagem (6031)USE

moagem, indústria de   (6031)

mobiliária, propriedade   (1211)

mobiliário
indústria do mobiliário (6836)USE

mobiliário, bem 
propriedade mobiliária (1211)USE

mobiliário, direito 
propriedade mobiliária (1211)USE

mobiliário, indústria do   (6836)

mobiliário metálico
6816 metalurgia e siderurgiaMT
móvel metálicoUF
indústria metalúrgicaBT1

mobiliários, organismo de investimento
colectivo em valores 

sociedade de investimen-
to (4016)

USE

mobiliários, valores   (2421)

mobilidade da mão-de-obra
Capacidade de os trabalhadores se mo-
verem horizontal ou verticalmente no
mercado de trabalho. Não confundir
com "livre circulação de trabalhadores".

SN

4411 mercado do trabalhoMT
mobilidade do pessoalUF
troca de trabalhadoresUF
mercado do trabalhoBT1
livre circulação de trabalhadoresRT

mobilidade do pessoal
mobilidade da mão-de-
obra (4411)

USE

mobilidade dos alunos
mobilidade escolar (3216)USE

mobilidade dos estudantes
mobilidade escolar (3216)USE

mobilidade escolar
3216 organização do ensinoMT
mobilidade dos alunosUF
mobilidade dos estudantesUF
vida escolarBT1

mobilidade fundiária
5616 sistema de exploração agrícolaMT
propriedade rústicaBT1

mobilidade geográfica
2811 migraçõesMT
migraçãoBT1
distribuição geográficaRT
livre circulação de pessoasRT

mobilidade profissional
Capacidade dos indivíduos de mudar
de posto, de grau, no mesmo ou noutro
ramo profissional.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
mercado do trabalhoBT1
mobilidade socialRT
reafectação profissionalRT

mobilidade reduzida, pessoa com 
deficiente físico (2826)USE

mobilidade residencial
2816 demografia e populaçãoMT
residênciaBT1

distribuição geográfica da popu-
lação

BT2

mobilidade social
Mudança de posição social ao longo da
vida de um indivíduo ou entre gerações.

SN

2821 quadro socialMT
estrutura socialBT1
mobilidade profissionalRT

mobilidade sustentável
4806 política de transportesMT
transportes sustentáveisUF
política dos transportesBT1
desenvolvimento sustentávelRT

mobilidade urbana
transporte urbano (4811)USE

mobilização do solo
5621 exploração agrícolaMT
ararUF
gradarUF
lavrarUF
rolagemUF
técnica de culturaBT1

Moçambique
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT

África MeridionalBT1
países ACPBT1

moção de adiamento
adiamento (0426)USE

moção de censura
0421 assembleiaMT
controlo parlamentarBT1

competência da assembleiaBT2
demissão do governoRT
responsabilidade governamentalRT

moção de confiança
O governo, por iniciativa própria, põe
em causa a sua responsabilidade peran-
te a assembleia parlamentar.

SN

0421 assembleiaMT
controlo parlamentarBT1

competência da assembleiaBT2
demissão do governoRT
responsabilidade governamentalRT

moda
indústria do vestuário (6841)USE

moda, indústria da 
indústria do vestuário (6841)USE

modalidade de entrega
entrega (2036)USE

modalidade de financiamento
modo de financiamento (2426)USE

modalidade de pagamento
pagamento (4026)USE

modalidade de reembolso
reembolso (2416)USE

modalidades de ajuda
condições de ajuda (0811)USE

modelo agrícola europeu
Modelo baseado numa agricultura
multifuncional, competitiva e sustentá-
vel.

SN

5606 política agrícolaMT
reforma da PACBT1

Política Agrícola ComumBT2
agricultura sustentávelRT

modelo de simulação
simulação (6416)USE

modelo, desenho e   (6416)

modelo econométrico
modelo económico (1631)USE

modelo económico
1631 análise económicaMT
modelo econométricoUF
econometriaBT1

análise económicaBT2
gestão previsionalRT

modelo industrial
protótipo (6411)USE

modem
3226 comunicaçãoMT

mista modem
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material de telecomunicaçõesBT1
telecomunicaçãoBT2

sistema de comunicaçãoBT3

moderado por água, reactor 
reactor nuclear (6621)USE

Moderna, História   (3611)

Moderna, Idade 
História Moderna (3611)USE

moderna, pedagogia   (3206)

modernização, ajuda à   (1606)

modernização da empresa
4006 organização de empresasMT
política da empresaBT1
automatizaçãoRT
modernização industrialRT

modernização da exploração
modernização da exploração
agrícola (5611)

USE

modernização da exploração agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
desenvolvimento da exploração
agrícola

UF

modernização da exploraçãoUF
modernização das estruturas agríco-
las

UF

reconversão da exploração agrícolaUF
política das estruturas agrícolasBT1
ajuda à modernizaçãoRT
bonificação de juroRT
mecanização agrícolaRT
plano de desenvolvimento agrícolaRT

modernização da habitação
melhoria do habitat (2846)USE

modernização das estruturas agrícolas
modernização da exploração
agrícola (5611)

USE

modernização industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
política industrialBT1
ajuda à indústriaRT
ajuda à modernizaçãoRT
modernização da empresaRT
programa de desenvolvimento inte-
grado

RT

modernização, prémio à 
ajuda à modernização (1606)USE

modificada, planta geneticamente 
planta transgénica (6411)USE

modificado, animal geneticamente 
animal transgénico (6411)USE

modificado, organismo geneticamen-
te   (6411)

modo de escrutínio
0416 processo eleitoralMT
escrutínio maioritárioNT1

escrutínio de duas voltasNT2
segunda voltaNT3

escrutínio de uma voltaNT2
escrutínio por listasNT1

lista abertaNT2
lista compostaNT2
lista fechadaNT2

escrutínio uninominalNT1
representação proporcionalNT1
repartição dos mandatosRT

modo de financiamento
2426 financiamento e investimentoMT
fonte de financiamentoUF
mecanismo de financiamentoUF
modalidade de financiamentoUF
política de financiamentoBT1

financiamentoBT2
regime de financiamento comunitá-
rio

RT

modo de produção
6406 produçãoMT
política de produçãoBT1
regime económicoRT

modo de transporte
4811 organização dos transportesMT
transporte combinadoNT1
transporte de superfícieNT1
transporte por caboNT1
transporte por condutaNT1

gasodutoNT2
oleodutoNT2

transporte subterrâneoNT1

modo de vida
condições de vida (2821)USE

moeda
2411 economia monetáriaMT
mercado monetárioBT1
moeda bancáriaNT1

chequeNT2
moeda electrónicaNT2
título de créditoNT2
transferência bancáriaNT2

moeda fiduciáriaNT1
moeda nacionalNT1
convertibilidade monetáriaRT
ouroRT

moeda bancária
2411 economia monetáriaMT
moeda escrituralUF
moedaBT1

mercado monetárioBT2
chequeNT1
moeda electrónicaNT1
título de créditoNT1
transferência bancáriaNT1
actividade bancáriaRT
direito cambialRT

moeda de reserva
2406 relações monetáriasMT
liquidez internacionalBT1

finanças internacionaisBT2

moeda, depreciação da 
desvalorização (2411)USE

moeda electrónica
2411 economia monetáriaMT
cartão bancárioUF
cartão de créditoUF
cartão de pagamentoUF
cartão multisserviçoUF
pagamento electrónicoUF
moeda bancáriaBT1

moedaBT2
mercado monetárioBT3

banca electrónicaRT
informática aplicadaRT

moeda, emissão de   (2411)

moeda escritural
moeda bancária (2411)USE

moeda europeia
2406 relações monetáriasMT
UCEUF
unidade de contaUF
unidade de conta europeiaUF
unidade monetária europeiaUF
Sistema Monetário EuropeuBT1
ECUNT1

ECU privadoNT2
euroNT1

cabaz de moedasNT2
indicador de divergênciaNT2

moeda internacionalRT

moeda falsa
delito económico (1216)USE

moeda fiduciária
2411 economia monetáriaMT
nota de bancoUF
papel-moedaUF
moedaBT1

mercado monetárioBT2

moeda internacional
2406 relações monetáriasMT
liquidez internacionalBT1

finanças internacionaisBT2
divisaRT
moeda europeiaRT

moeda nacional
2411 economia monetáriaMT
moedaBT1

mercado monetárioBT2

moeda verde
taxa representativa (5606)USE

moedas, cabaz de   (2406)

moedas, flutuação das 
taxa flutuante (2411)USE

moedas, oscilação das 
taxa flutuante (2411)USE

moderado por água moedas
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moedas, paridade das 
paridade cambial (2411)USE

moído, bagaço 
fertilizante orgânico (5626)USE

Moldávia
República da Moldo-
va (7206+7236)

USE

Moldova, República da   (7206+7236)

mole, queijo de pasta   (6016)

mole, trigo   (6006)

molecular, espectrometria 
espectrometria (3606)USE

moleiro
indústria de moagem (6031)USE

molibdénio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

Molise
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

Molucas
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
IndonésiaBT1

país da APECBT2
países ASEANBT2
países OPEPBT2
Sudeste AsiáticoBT2

molusco
5641 pescaMT
amêijoaUF
cefalópodeUF
conquilhaUF
lulaUF
mexilhãoUF
ostraUF
recurso haliêuticoBT1
conquiculturaRT

Mónaco
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Europa OcidentalBT1
países do Conselho da EuropaBT1

monarquia absoluta
monocracia (0406)USE

monarquia constitucional
monarquia parlamentar (0406)USE

monarquia parlamentar
0406 quadro políticoMT
monarquia constitucionalUF
regime políticoBT1
assembleiaRT

monárquico, partido   (0411)

monetária agrícola, política   (5606)

monetária CE, fundo de cooperação 
FECOM (2406)USE

monetária, convertibilidade   (2411)

monetária, cooperação   (2406)

monetária, crise   (2406)

Monetária da África Central, Comunidade
Económica e 

UDEAC (7616+7621)USE

Monetária da, África Ocidental, União
Económica e 

UEMAO (7616)USE

Monetária da África, Ocidental, União
Económica e 

UEMAO (7616)USE

Monetária da África Ocidental, União
Económica e 

UEMAO (7616)USE

monetária, disponibilidade   (2411)

monetária europeia, unidade 
moeda europeia (2406)USE

Monetária, Fundo Europeu de Coope-
ração 

FECOM (2406)USE

monetária, integração   (2406)

monetária, liquidez   (2411)

monetária, massa   (2411)

monetária, mecanismo de inter-
venção   (2406)

Monetária Oeste-Africana, países da
União 

país da UEMAO (7231)USE

Monetária Oeste-Africana, União 
UEMAO (7616)USE

monetária, paridade 
paridade cambial (2411)USE

monetária, política   (2411)

monetária, política agro~ 
política monetária agríco-
la (5606)

USE

monetária, reforma 
política monetária (2411)USE

monetária, revalorização 
revalorização (2411)USE

monetária, serpente 
Sistema Monetário Euro-
peu (2406)

USE

monetária, situação 
política monetária (2411)USE

monetária, transferência 
transferência de capitais (2421)USE

monetária, união   (2406)

Monetária, União Económica e   (1016)

monetária única, política   (1016)

monetária, zona   (2406)

monetárias FEOGA, reservas 
reserva orçamental CE (1021)USE

monetárias, relações   (2406)

monetário, acordo   (2406)

monetário, ajustamento   (2411)

monetário, apoio   (2406)

Monetário CE, Comité   (2406)

Monetário CE, Fundo 
Fundo Monetário Euro-
peu (2406)

USE

Monetário Europeu, Acordo   (2406)

Monetário Europeu, Fundo   (2406)

Monetário Europeu, Instituto   (1006)

Monetário Europeu, Sistema   (2406)

Monetário Internacional, Fundo 
FMI (2406)USE

monetário internacional, mercado 
mercado monetário (2411)USE

monetário internacional, siste-
ma   (2406)

monetário, mercado   (2411)

monetário, montante compensató-
rio   (5606)

money, hot 
capital especulativo (2421)USE

Mongólia
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
Ásia CentralBT1
países ComeconBT1

monocameralismo
assembleia unicamaral (0421)USE

monocracia
0406 quadro políticoMT
autocraciaUF
monarquia absolutaUF
regime políticoBT1

monocultura
5621 exploração agrícolaMT
sistema de cultivoBT1
esgotamento dos recursosRT
protecção do soloRT

monografia
3221 documentaçãoMT
documentoBT1
impressão gráficaRT

moedas monografia
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monoparental, família   (2806)

monoparental, subsídio de família 
prestação familiar (2836)USE

monopólio
4031 concorrênciaMT
fixação monopolística dos preçosUF
monopólio comercialUF
monopólio de comercializaçãoUF
restrição de concorrênciaBT1
monopólio de compraNT1
monopólio de EstadoNT1
monopólio de importaçãoNT1
cartelRT
serviço universalRT

monopólio comercial
monopólio (4031)USE

monopólio da informação
3226 comunicaçãoMT
controlo da comunicaçãoBT1

política da comunicaçãoBT2
concentração económicaRT
monopólio de EstadoRT

monopólio de comercialização
monopólio (4031)USE

monopólio de compra
4031 concorrênciaMT
comprador únicoUF
monopólio de procuraUF
monopsónioUF
monopólioBT1

restrição de concorrênciaBT2

monopólio de Estado
4031 concorrênciaMT
monopólioBT1

restrição de concorrênciaBT2
monopólio da informaçãoRT
monopólio fiscalRT

monopólio de importação
4031 concorrênciaMT
monopólioBT1

restrição de concorrênciaBT2
importaçãoRT

monopólio de procura
monopólio de compra (4031)USE

monopólio fiscal
2446 fiscalidadeMT
política fiscalBT1
monopólio de EstadoRT

monopólios, acção contra os 
regulamentação de acordos e
práticas concertadas (4031)

USE

monopolística dos preços, fixação 
monopólio (4031)USE

monopsónio
monopólio de compra (4031)USE

Monserrat
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
MonserrateUF
Antilhas InglesasBT1

Pequenas AntilhasBT2
CaraíbasBT3

países CaricomBT1
PTU do Reino UnidoBT1

Monserrate
Monserrat (7216+7231+7241)USE

montagem de automóveis
indústria automóvel (6821)USE

montanha
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1

montanha, agricultura de   (5606)

montanhosa, região   (1616)

montanhosa, zona 
região montanhosa (1616)USE

montante compensatório
montante compensatório mo-
netário (5606)

USE

montante compensatório de adesão
montante compensatório mo-
netário (5606)

USE

montante compensatório de importação
montante compensatório mo-
netário (5606)

USE

montante compensatório monetário
Medidas de carácter financeiro que
permitem manter preços únicos para
os produtos agrícolas apesar das flu-
tuações monetárias.

SN

5606 política agrícolaMT
desmantelamento dos MCMUF
MCMUF
montante compensatórioUF
montante compensatório de adesãoUF
montante compensatório de impor-
tação

UF

política monetária agrícolaBT1
Política Agrícola ComumBT2

euroRT
taxa de câmbioRT
trocas agrícolasRT

montante da restituição
restituição à exportação (2006)USE

montante do crédito
política de crédito (2416)USE

Montenegro
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Sérvia e MontenegroBT1

países do Conselho da EuropaBT2
territórios da antiga JugosláviaBT2

BalcãsBT3

Europa OrientalBT4

Montenegro, Sérvia e   (7206+7236)

monumento
2831 cultura e religiãoMT
património culturalBT1

política culturalBT2

monumentos, conservação dos 
protecção do património (2831)USE

moradia
habitação individual (2846)USE

moral
ética (3611)USE

moral, assédio   (1216)

moral da criança, protecção 
protecção da infância (2826)USE

moral, direito 
direito de autor (6416)USE

moralidade da vida política
0431 vida política e segurança públicaMT
escândalo políticoUF
comportamento políticoBT1

vida políticaBT2
corrupçãoRT
moralidade públicaRT

moralidade pública
2826 vida socialMT
vida socialBT1
moralidade da vida políticaRT
ordem públicaRT

morango
baga (6006)USE

morangos, licor de 
licor (6021)USE

Morávia do Sul [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

Morávia-Silésia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

morfologia celular
citologia (3606)USE

morfologia terrestre
geomorfologia (3606)USE

moribundo
morte (2826)USE

morsa
mamífero marinho (5211)USE

mortalidade
2816 demografia e populaçãoMT
taxa de mortalidadeUF
demografiaBT1

monoparental mortalidade
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esperança de vidaNT1
mortalidade infantilNT1
mortalidade profissionalNT1
morteRT
suicídioRT

mortalidade fetal
mortalidade infantil (2816)USE

mortalidade infantil
2816 demografia e populaçãoMT
mortalidade fetalUF
mortalidade natalUF
mortalidade neonatalUF
mortalidade pós-natalUF
mortalidade pré-natalUF
mortalidadeBT1

demografiaBT2
criançaRT

mortalidade natal
mortalidade infantil (2816)USE

mortalidade neonatal
mortalidade infantil (2816)USE

mortalidade pós-natal
mortalidade infantil (2816)USE

mortalidade pré-natal
mortalidade infantil (2816)USE

mortalidade profissional
2816 demografia e populaçãoMT
mortalidadeBT1

demografiaBT2
acidente de trabalhoRT
doença profissionalRT

mortalidade, taxa de 
mortalidade (2816)USE

mortas, aves   (5631)

morte
Utilizar para os aspectos sociais e atitu-
des relacionadas com a morte.

SN

2826 vida socialMT
falecimento naturalUF
funeralUF
moribundoUF
morte naturalUF
vida socialBT1
cemitérioRT
mortalidadeRT
suicídioRT

morte natural
morte (2826)USE

morte, pena de   (1216)

morte, subsídio por   (2836)

mosaico
revestimento de superfí-
cie (6831)

USE

mostarda
condimento (6026)USE

mosteiro
instituição religiosa (2831)USE

mosto de fruta
produto à base de frutos (6026)USE

mosto de uvas
produto à base de frutos (6026)USE

motivação do consumidor
2026 consumoMT
comportamento do consumidorBT1

consumidorBT2
inquérito ao consumoRT

motivação do trabalhador
satisfação no trabalho (4416)USE

motivação política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1

motivos económicos, despedimento
por   (4406)

motocicleta
veículo de duas rodas (4816)USE

motocicleta, bicicleta e 
velocípedes e motociclos (6821)USE

motociclo
veículo de duas rodas (4816)USE

motociclo, indústria do 
velocípedes e motociclos (6821)USE

motociclos, velocípedes e   (6821)

motor
6821 indústria mecânicaMT
motor a gasolinaUF
motor de combustãoUF
máquinaBT1
motor dieselNT1
veículo motorizadoRT

motor a álcool
álcool combustível (6606)USE

motor a gasolina
motor (6821)USE

motor de combustão
motor (6821)USE

motor de pesquisa
3226 comunicaçãoMT
internetBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

motor diesel
6821 indústria mecânicaMT
motorBT1

máquinaBT2
gasóleoRT

motor eléctrico
máquina eléctrica (6826)USE

motorista
condutor (4811)USE

motorizado, veículo   (4811)

móvel
indústria do mobiliário (6836)USE

móvel, bem 
propriedade mobiliária (1211)USE

móvel dos salários, escala 
escala de salários (4421)USE

móvel, horário 
horário flexível (4416)USE

móvel metálico
mobiliário metálico (6816)USE

móvel, telefone   (3226)

movimento antieuropeu
movimento contra a Euro-
pa (0811)

USE

movimento antiglobalização
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento antimundializaçãoUF
movimento de opiniãoBT1
globalizaçãoRT

movimento antimundialização
movimento antiglobali-
zação (0431)

USE

movimento associativo
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
economia socialRT
vida associativaRT

movimento autonomista
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento separatistaUF
movimento de opiniãoBT1
autonomiaRT
independência nacionalRT
regionalismoRT

movimento campesino
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
classe ruralRT

movimento contra a Europa
0811 política de cooperaçãoMT
movimento antieuropeuUF
integração europeiaBT1

cooperação europeiaBT2
cooperação internacionalBT3

política de cooperaçãoBT4
alargamento da União EuropeiaRT

movimento contra o racismo
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
discriminação racialRT
racismoRT

movimento cultural
2831 cultura e religiãoMT
culturaBT1

movimento de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT

mortalidade fetal movimento de capitais
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fluxo de capitaisUF
livre circulação de capitaisBT1
aplicação de capitaisNT1
capital de riscoNT1
capital especulativoNT1
capital estrangeiroNT1
exportação de capitaisNT1
fuga de capitaisNT1
reciclagem de capitaisNT1

branqueamento de capitaisNT2
repatriação de capitaisNT1
transferência de capitaisNT1

custo de transferênciaNT2
volume de transacçõesNT1
balança de pagamentosRT
finanças internacionaisRT
instituição financeiraRT
liquidez internacionalRT
mercado cambialRT
pagamento internacionalRT
pagamento intracomunitárioRT
sistema monetário internacionalRT

movimento de consumidores
2026 consumoMT
associação de consumidoresUF
organização de consumidoresUF
protecção do consumidorBT1

consumidorBT2
movimento de opiniãoRT
movimento socialRT

movimento de defesa dos direitos do
homem

0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
Amnistia InternacionalRT
direitos do HomemRT

movimento de interesse europeu
movimento europeu (0811)USE

movimento de jovens
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de juventudeUF
organização de juventudeUF
movimento de opiniãoBT1
descontentamento da juventudeRT

movimento de juventude
movimento de jovens (0431)USE

movimento de libertação nacional
0806 política internacionalMT
independência nacionalBT1

movimento de mulheres
0431 vida política e segurança públicaMT
feminismoUF
movimento feministaUF
organização femininaUF
movimento de opiniãoBT1
condição femininaRT
contracepçãoRT
direitos da mulherRT
igualdade homem-mulherRT
participação das mulheresRT

movimento de opinião
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento políticoUF
desobediência civilNT1

greve de fomeNT2
dissidênciaNT1
maioria silenciosaNT1
militarismoNT1
movimento antiglobalizaçãoNT1
movimento associativoNT1
movimento autonomistaNT1
movimento campesinoNT1
movimento contra o racismoNT1
movimento de defesa dos direitos
do homem

NT1

movimento de jovensNT1
movimento de mulheresNT1
movimento ecologistaNT1
movimento operárioNT1
movimento patrióticoNT1
movimento socialNT1
não-violênciaNT1
opositor de opiniãoNT1
pacifismoNT1
grupo de interessesRT
liberdade de opiniãoRT
movimento de consumidoresRT
movimento europeuRT
sensibilização do públicoRT

movimento de pessoal
administração do pessoal (4421)USE

Movimento dos Países Não Alinhados
não-alinhamento (0816)USE

movimento ecologista
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
ecologismoRT
partido ecologistaRT
política do ambienteRT
segurança nuclearRT

movimento europeu
0811 política de cooperaçãoMT
espírito europeuUF
federalismo europeuUF
ideia europeiaUF
movimento de interesse europeuUF
movimento pan-europeuUF
promoção da EuropaUF
integração europeiaBT1

cooperação europeiaBT2
cooperação internacionalBT3

política de cooperaçãoBT4
movimento de opiniãoRT
partido europeuRT
sensibilização do públicoRT

movimento feminista
movimento de mulheres (0431)USE

movimento operário
0431 vida política e segurança públicaMT

movimento de opiniãoBT1
classe operáriaRT
Internacional OperáriaRT

movimento pacifista
pacifismo (0431)USE

movimento pan-europeu
movimento europeu (0811)USE

movimento para a paz
pacifismo (0431)USE

movimento patriótico
0431 vida política e segurança públicaMT
patriotismoUF
movimento de opiniãoBT1

movimento político
movimento de opinião (0431)USE

movimento separatista
movimento autonomista (0431)USE

movimento social
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
movimento de consumidoresRT
participação socialRT

muçulmano
2821 quadro socialMT
grupo religiosoBT1

grupo socioculturalBT2
islamismoRT

muçulmano, direito   (1206)

mudança de regime político
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1
economia em transiçãoRT
reforma políticaRT

mudança social
2826 vida socialMT
mutação socialUF
reforma socialUF
vida socialBT1

mudança tecnológica
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

adaptação ao progresso técnicoUF
crise de adaptação tecnológicaUF
desenvolvimento tecnológicoUF
progresso técnicoUF
tecnologiaBT1
conversão de empregoRT
desemprego tecnológicoRT
despedimentoRT
inovaçãoRT
reconversão profissionalRT
reorganização industrialRT
revolução industrialRT

mudos, escola de surdos-~ 
ensino especial (3211)USE

mula
equino (5626)USE

movimento de consumidores mula
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mulher
2816 demografia e populaçãoMT
distribuição por sexosBT1

composição da populaçãoBT2

mulher, condição da 
condição feminina (2826)USE

mulher, direitos da   (1236)

mulher grávida
maternidade (2816)USE

mulher, igualdade homem-   (1236)

mulher migrante
2811 migraçõesMT
migraçãoBT1

mulher, situação da 
condição feminina (2826)USE

mulheres, desemprego de   (4406)

mulheres, educação das 
educação de adultos (3206)USE

mulheres, formação das 
educação de adultos (3206)USE

mulheres, movimento de   (0431)

mulheres nas forças armadas, incorporação
de 

serviço militar feminino (0821)USE

mulheres, participação das   (2826)

mulheres trabalhadoras
trabalho feminino (4406)USE

mulheres, trabalho das 
trabalho feminino (4406)USE

mulheres, tráfico de 
tráfico de pessoas (1216)USE

multa
1216 direito penalMT
sanção pecuniáriaUF
sanção penalBT1
sanção pecuniária obrigatóriaNT1

Multibanco
banca electrónica (2416)USE

multiculturalismo
pluralismo cultural (2831)USE

multiétnico, Estado   (0406)

Multifibras, acordo   (2021)

Multifibras, Convénio 
acordo Multifibras (2021)USE

multifuncional, agricultura 
agricultura sustentável (5606)USE

multifuncionalidade da agricultura
agricultura sustentável (5606)USE

multilaterais, relações   (0806)

multilateral, acordo   (0806)

multilateral, ajuda   (0811)

multilateral, convenção 
convenção internacional (0806)USE

Multilateral de Garantia dos Investimentos,
Agência 

Banco Mundial (7606)USE

multilateral, negociação comercial 
negociação pautal (2011)USE

multilateral, supervisão   (1016)

multilateral, tratado 
acordo multilateral (0806)USE

multilingue, dicionário   (3221)

multilingue, programa comunitário 
televisão europeia (3226)USE

multilingue, transmissão televisiva 
televisão europeia (3226)USE

multilinguismo
3611 ciências humanasMT
linguagemBT1

linguísticaBT2
ciências sociaisBT3

ensino de línguasRT

multimédia
Integração de sons, textos e imagens,
fixas ou animadas, num único suporte.

SN

3236 informática e processamento de
dados

MT

hipermédiaBT1
informáticaBT2

auto-estrada da informaçãoRT
difusão da informaçãoRT

multimodal, transporte 
transporte combinado (4811)USE

multinacional
empresa multinacional (4011)USE

multinacional, empresa   (4011)

multinacional, força   (0816)

multinacional, sociedade 
empresa multinacional (4011)USE

multipartidarismo
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1

múltipla, nacionalidade 
dupla nacionalidade (1231)USE

multiplicação vegetal
reprodução vegetal (5631)USE

múltiplos ramos de actividade, empresas
com 

conglomerado de empre-
sas (4006)

USE

multipropriedade
regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

multisserviço, cartão 
moeda electrónica (2411)USE

mundiais, existências   (6406)

mundial, acordo 
acordo internacional (0806)USE

mundial, ano 
sensibilização do público (0431)USE

Mundial, Banco   (7606)

mundial, comércio 
comércio internacional (2021)USE

mundial, consumo   (2026)

mundial, cotação 
preço no mercado mun-
dial (2451)

USE

mundial, dia 
sensibilização do público (0431)USE

mundial, economia 
economia internacional (1621)USE

mundial, hegemonia 
imperialismo (0816)USE

mundial, mercado 
mercado internacional (2006)USE

Mundial, Organização Meteorológica 
OMM (7606)USE

mundial, população   (2816)

mundial, preço 
preço no mercado mun-
dial (2451)

USE

mundial, preço no mercado   (2451)

mundial, primeira guerra   (0816)

mundial, produção   (6406)

Mundial, Programa Alimentar 
PAM (7606)USE

mundial, segunda guerra   (0816)

mundial, situação do mercado 
mercado internacional (2006)USE

mundial, stock 
existências mundiais (6406)USE

mundialismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
globalizaçãoRT

mundialização da economia
globalização (1606)USE

Mundo, país do Terceiro 
país em desenvolvimento (1611)USE

mundo, quarto 
categoria social desfavoreci-
da (2821)

USE

Mundo, Terceiro 
país em desenvolvimento (1611)USE

mulher Mundo
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municipais, finanças 
finanças locais (2436)USE

municipal, administração 
administração local (0436)USE

Municipal, Assembleia 
administração local (0436)USE

Municipal, Câmara 
administração local (0436)USE

municipal, direito 
legislação local (1206)USE

municipal, eleição 
eleição local (0416)USE

municipal, instrumento legislativo 
legislação local (1206)USE

municipal, plano director 
plano de urbanização (2846)USE

municipal, polícia 
polícia local (0431)USE

municipal, recenseamento 
recenseamento da popu-
lação (2816)

USE

municípios, associação de   (0436)

munições, arma de fogo e   (0821)

Munster
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da IrlandaBT1

Munster, queijo de 
queijo de pasta mole (6016)USE

Múrcia, Comunidade Autónoma da região
de 

região de Múrcia (7211)USE

Múrcia, região de   (7211)

Murcia, región de 
região de Múrcia (7211)USE

murta
baga (6006)USE

muscilicultura
conquicultura (5641)USE

museu
2831 cultura e religiãoMT
política culturalBT1

música
2831 cultura e religiãoMT
artesBT1
indústria audiovisualRT
instrumento musicalRT

musical, instrumento   (6846)

músico
profissão artística (2831)USE

mutação industrial
reestruturação industrial (6806)USE

mutação interna
reafectação profissional (4421)USE

mutação social
mudança social (2826)USE

mutilação sexual
2826 vida socialMT
circuncisãoUF
clitoridectomiaUF
excisãoUF
problema socialBT1
saúde genésicaRT

mútua assegurada, destruição 
guerra fria (0816)USE

mútua, assistência social 
mutualidade social (2836)USE

Mútua, Conselho de Assistência Económi-
ca 

Comecon (7611+7621)USE

mútua e equilibrada das forças, redução 
redução de forças (0816)USE

mutualidade agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
agrupamento de explorações agrí-
colas

BT1

sistema de exploração agrícolaBT2

mutualidade social
Organismos de equilíbrio e de comple-
mento da segurança social que assegu-
ram prestações complementares aos
seus aderentes.

SN

2836 protecção socialMT
assistência social mútuaUF
ajuda socialBT1
economia socialRT

mútuas, apostas 
jogo de azar (2826)USE

mútuo judiciário, auxílio 
cooperação judiciária (0811)USE

mútuo, princípio de reconhecimen-
to   (1011)

mútuo, união por acordo 
união livre (2806)USE

nabita
colza (6006)USE

nabo
legume de raiz (6006)USE

nabo, semente de 
colza (6006)USE

nação
Estado (0406)USE

nação mais favorecida
2021 comércio internacionalMT
cláusula de nação mais favorecidaUF
GATTBT1

comércio internacionalBT2

nação mais favorecida, cláusula de 
nação mais favorecida (2021)USE

nacionais, contas 
contabilidade nacional (1626)USE

nacionais, estatísticas   (1631)

nacional - direito comunitário, direito 
direito comunitário - direito na-
cional (1011)

USE

nacional - direito internacional, direito 
direito internacional - direito
interno (1231)

USE

nacional - política comunitária, política 
política comunitária - política
nacional (1016)

USE

nacional, ajuda 
auxílio estatal (1606)USE

nacional, assembleia   (0421)

nacional, banco 
banco central (2411)USE

nacional, bandeira 
bandeira (2831)USE

nacional, bibliografia 
bibliografia (3221)USE

nacional, biblioteca   (3221)

nacional bruto, produto   (1626)

nacional, contabilidade   (1626)

nacional, defesa 
política de defesa (0821)USE

nacional, dependência 
independência nacional (0806)USE

nacional, despesa   (1626)

nacional, direito   (1206)

nacional, direito comunitário - direi-
to   (1011)

nacional, direito eleitoral 
direito eleitoral (0416)USE

nacional, economia   (1621)

nacional, educação 
política da educação (3206)USE

nacional, eleição   (0416)

nacional, escola   (3211)

nacional, financiamento   (2426)

nacional, floresta 
floresta estatal (5636)USE

nacional, governo 
governo (0436)USE

nacional, hino 
hino (2831)USE

nacional, imposto   (2446)

municipais nacional
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nacional, independência   (0806)

nacional, legislação 
direito nacional (1206)USE

nacional, lei eleitoral 
direito eleitoral (0416)USE

nacional, mandato 
mandato electivo (0421)USE

nacional, mercado 
mercado interno (2006)USE

nacional, mercado grossista   (2036)

nacional, minoria   (1236)

nacional, moeda   (2411)

nacional, movimento de liber-
tação   (0806)

nacional, norma 
norma (6411)USE

nacional, orçamento 
orçamento do Estado (2436)USE

nacional, ordem jurídica 
direito nacional (1206)USE

nacional, parlamento 
assembleia nacional (0421)USE

nacional, parque   (5206)

nacional, património 
propriedade pública (1211)USE

nacional, planeamento   (1606)

nacional, plano 
planeamento nacional (1606)USE

nacional, polícia 
polícia (0431)USE

nacional, política agrícola   (5606)

nacional, política comunitária - políti-
ca   (1016)

nacional, produção   (6406)

nacional, produto   (1626)

nacional, regulamentação 
direito nacional (1206)USE

nacional, rendimento   (1626)

nacional, segurança 
segurança pública (0431)USE

nacional, sistema normalizado de contabi-
lidade 

sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

nacional, soberania   (1231)

nacional, subsídio 
auxílio estatal (1606)USE

nacional, território 
direito territorial (1231)USE

nacional, transporte   (4811)

nacional, unificação   (0806)

nacionalidade
1231 direito internacionalMT
aquisição da nacionalidadeUF
cidadaniaUF
perda da nacionalidadeUF
direito internacional privadoBT1
apátridaNT1
dupla nacionalidadeNT1
naturalizaçãoNT1
casamentoRT
filiaçãoRT
transmissão da propriedadeRT

nacionalidade, aquisição da 
nacionalidade (1231)USE

nacionalidade das empresas
nacionalidade de pessoa colecti-
va (1231)

USE

nacionalidade de pessoa colectiva
1231 direito internacionalMT
nacionalidade das empresasUF
direito internacional privadoBT1
empresa estrangeiraRT
empresa multinacionalRT
pessoa colectivaRT
sede socialRT

nacionalidade, discriminação em razão
da   (1236)

nacionalidade dos navios
pavilhão de navio (4821)USE

nacionalidade, dupla   (1231)

nacionalidade múltipla
dupla nacionalidade (1231)USE

nacionalidade, perda da 
nacionalidade (1231)USE

nacionalidade, supra~   (1231)

nacionalismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
partido nacionalistaRT

nacionalista, partido   (0411)

nacionalização
1211 direito civilMT
propriedade de bensBT1
economia mistaRT
empresa públicaRT
serviço públicoRT

nacionalização, des~ 
privatização (1211)USE

nacionalizada, empresa 
empresa pública (4011)USE

nacional-socialismo
0406 quadro políticoMT
nazismoUF
neonazismoUF

ideologia políticaBT1
extrema-direitaRT

Nações do Sudeste Asiático, Associação
das 

ASEAN (7616+7621)USE

Nações Unidas
Organização das Nações Uni-
das (7606)

USE

Nações Unidas, Assembleia Geral das 
Assembleia Geral ONU (7606)USE

Nações Unidas, Carta das   (0806)

Nações Unidas, Comissão das 
Comissão ONU (7606)USE

Nações Unidas, Comissão Técnica das 
Comissão Técnica ONU (7606)USE

Nações Unidas, Comité das 
Comité Permanente ONU (7606)USE

Nações Unidas, Conferência das 
Conferência ONU (0806)USE

Nações Unidas, Conselho de Segurança
das 

Conselho de Segurança
ONU (7606)

USE

Nações Unidas, Conselho de Tutela das 
Conselho de Tutela ONU (7606)USE

Nações Unidas, forças das 
força multinacional (0816)USE

Nações Unidas, Organização
das   (7606)

Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura, Organização das 

FAO (7606)USE

Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura, Organização das 

Unesco (7606)USE

Nações Unidas para a Formação e a Investi-
gação, Instituto das 

Unitar (7606)USE

Nações Unidas para a Infância, Fundo das 
Unicef (7606)USE

Nações Unidas para as Actividades em
Matéria de População, Fundo das 

FNUMP (7606)USE

Nações Unidas para o Ambiente, Programa
das 

PNUA (7606)USE

Nações Unidas para o Controlo Internacio-
nal da Droga, Programa das 

PNUCID [V4.2] (7606)USE

Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial, Organização das 

ONUDI (7606)USE

nacional Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial
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Nações Unidas para o Desenvolvimento
Industrial, Programa das 

PNUDI (7606)USE

Nações Unidas para o Desenvolvimento
Regional, Centro das 

CNUDR (7606)USE

Nações Unidas para o Desenvolvimento
Social, Instituto de Investigação das 

IINU (7606)USE

Nações Unidas para os Estabelecimentos
Humanos, Conferência das 

habitat ONU (7606)USE

Nações Unidas para os Refugiados, Alto
Comissariado das 

ACNUR (7606)USE

Nações Unidas para os Refugiados da Pales-
tina no Próximo Oriente, Secretariado de
Assistência e de Trabalhos das 

UNRWA (7606)USE

Nações Unidas, sistema das   (7606)

Nações Unidas, sistema de contabilidade
nacional das 

sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvol-
vimento, Conferência das 

CNUAD (7606)USE

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvol-
vimento, Conferência das 

CNUCED (7606)USE

Nações Unidas, Voluntários das 
voluntário internacional (0811)USE

NAFO
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

CIPANUF
Organização das Pescas do Nordes-
te Atlântico

UF

organização intergovernamentalBT1

NAFTA
7616 organizações extra-europeiasMT
Associação de Comércio Livre da
América do Norte

UF

organização americanaBT1
países da NAFTART

NAFTA, países da   (7231)

Namíbia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Namur
província de Namur (7211)USE

Namur, província de   (7211)

nanobiotecnologia
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

nanociências
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

nanoelectrónica
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

nanomateriais
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

nanotecnologia [V4.2]
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

nanobiotecnologiaUF
nanociênciasUF
nanoelectrónicaUF
nanomateriaisUF
tecnologiaBT1

não activa, população   (4411)

não alcoólica, bebida   (6021)

não alimentar, aditivo 
adjuvante (6811)USE

Não Alinhados, Movimento dos Países 
não-alinhamento (0816)USE

não assalariada, actividade   (4406)

não assalariado, trabalhador 
actividade não assalariada (4406)USE

não associado, país   (0811)

não associado, PVD 
país não associado (0811)USE

não autónomo, território   (1231)

não comerciais, imposto sobre os lucros 
imposto sobre os lucros (2446)USE

não comercial, lucro 
lucro (4026)USE

não comercial, sector   (1621)

não comercialização, prémio de   (5611)

não contributiva, prestação   (2836)

não descritor
indexação de documentos (3221)USE

não duradouros, bens   (2026)

não duradouros, bens de consumo 
bens de consumo (2026)USE

não espumante, vinho   (6021)

não estatutário, pessoal 
pessoal contratual (0436)USE

não europeia, língua   (3611)

não ferroso, metal   (6816)

não ferroso, minério   (6611)

não governamental, organismo 
organização não governamen-
tal (7626)

USE

não governamental, organi-
zação   (7626)

não governamental, organização internacio-
nal 

organização não governamen-
tal (7626)

USE

não intencional, delito   (1216)

não intencional, infracção 
delito não intencional (1216)USE

não ionizante, radiação   (5216)

não letal, arma   (0821)

não metálico, minério   (6611)

não obrigatória, despesa   (1021)

não orçamental, despesa   (2441)

não participante, país   (2406)

não pautal, barreira 
entrave não pautal (2021)USE

não pautal, entrave   (2021)

não pautal, obstáculo 
entrave não pautal (2021)USE

não petrolífero, carburante 
combustível de substi-
tuição (6606)

USE

não plano, produto   (6411)

não poluente, energia   (6626)

não poluente, veículo   (5206)

não profissional, magistrado   (1226)

não proliferação, controlo de 
não proliferação nuclear (0816)USE

não proliferação de armamentos
0816 equilíbrio internacionalMT
segurança internacionalBT1
comércio de armasRT
controlo das exportaçõesRT
tecnologia dualRT

não proliferação nuclear
Controlo internacional da transferência
e utilização de armamento e tecnologia
nucleares.

SN

0816 equilíbrio internacionalMT
controlo de não proliferaçãoUF
TNPUF
tratado de não proliferaçãoUF
desarmamentoBT1

segurança internacionalBT2
desnuclearizaçãoNT1
zona de pazNT1

não proliferação, tratado de 
não proliferação nuclear (0816)USE

não publicado, documento 
documentação cinzenta (3221)USE

não recuperável, resíduo   (5216)

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial não recuperável
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não reembolsável, ajuda   (0811)

não refinado, açúcar 
açúcar bruto (6021)USE

não remunerada, actividade 
trabalho voluntário (4406)USE

não renovável, energia 
energia renovável (6626)USE

não renovável, recurso 
recurso renovável (5211)USE

não salarial, rendimento   (4421)

não solicitada, comunicação comercial 
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

não solicitada, publicidade electrónica 
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

não solicitado, correio electrónico comer-
cial 

publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

não solicitado, correio electrónico publicitá-
rio 

publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

não tecido, têxtil 
falso têxtil (6841)USE

não torrificado, malte 
malte (6026)USE

não-alinhado, país 
não-alinhamento (0816)USE

não-alinhamento
0816 equilíbrio internacionalMT
Movimento dos Países Não Alinha-
dos

UF

país não-alinhadoUF
política externaBT1
segurança internacionalRT

não-concorrência, obrigação de   (4031)

não-discriminação, princípio da 
igualdade de tratamento (1236)USE

não-ingerência
ingerência (0816)USE

não-inscrito
Parlamentar não inscrito em nenhum
grupo político.

SN

0421 assembleiaMT
grupo dos não-inscritosUF
composição da assembleiaBT1

não-inscritos, grupo dos 
não-inscrito (0421)USE

não-metal
metalóide (6811)USE

não-perecíveis, bens 
bens duradouros (2026)USE

não-violência
0431 vida política e segurança públicaMT
movimento de opiniãoBT1
objecção de consciênciaRT

napalm, arma de 
arma incendiária (0821)USE

nascente, água de 
água doce (5211)USE

nascido, alimento para recém- 
alimento para crianças (6026)USE

nascimento, subsídio de 
subsídio de maternidade (2836)USE

nascimentos, controlo de 
controlo da natalidade (2806)USE

nascimentos, espaçamento dos 
controlo da natalidade (2806)USE

natal, mortalidade 
mortalidade infantil (2816)USE

natal, mortalidade pós- 
mortalidade infantil (2816)USE

natal, mortalidade pré- 
mortalidade infantil (2816)USE

natal, subsídio pós- 
subsídio de maternidade (2836)USE

natal, subsídio pré- 
subsídio de maternidade (2836)USE

Natali, Relatório 
alargamento da União Euro-
peia (1016)

USE

natalidade
2816 demografia e populaçãoMT
taxa de natalidadeUF
taxa de reproduçãoUF
demografiaBT1
fecundidadeNT1
maternidadeNT1
controlo da natalidadeRT

natalidade, controlo da   (2806)

natalidade, política de   (2816)

natalidade, taxa de 
natalidade (2816)USE

natas
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1

NATO
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Aliança AtlânticaUF
Comunidade AtlânticaUF
Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte

UF

OTANUF
organização intergovernamentalBT1

EslováquiaNT1
EurogrupoRT
países NATORT

NATO, países   (7236)

naturais, ciências 
ciências da vida (3606)USE

naturais, exploração dos recursos 
sobreexploração dos recur-
sos (5206)

USE

naturais, prevenção dos riscos 
prevenção de riscos (5206)USE

naturais, recursos   (5211)

naturais, seguro contra calamidades 
seguro contra danos (2431)USE

natural, aborto 
aborto (2806)USE

natural, ambiente 
ambiente físico (5211)USE

natural, borracha   (6811)

natural, catástrofe 
desastre natural (5216)USE

natural, corante alimentar   (6036)

natural, desastre   (5216)

natural, direito   (1206)

natural, falecimento 
morte (2826)USE

natural, filho   (2806)

natural, filiação 
filiação (2806)USE

natural, f loresta   (5636)

natural, gás   (6616)

natural, habitat 
biótopo (5211)USE

natural, morte 
morte (2826)USE

natural, parque 
reserva natural (5206)USE

natural, reserva   (5206)

natural, risco   (5206)

natural, seda 
produto têxtil (6841)USE

natural sensível, área 
zona sensível (5216)USE

natural, têxtil   (6841)

natural, urânio 
urânio (6621)USE

naturalização
1231 direito internacionalMT
nacionalidadeBT1

não reembolsável naturalização
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direito internacional privadoBT2

natureza, conservação da 
protecção do ambiente (5206)USE

natureza, guarda e vigilância da 
guarda-florestal (5636)USE

natureza, protecção da 
protecção do ambiente (5206)USE

Nauru
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
MicronésiaBT1

OceâniaBT2
países ACPBT1

naval, aeronáutica 
força naval (0821)USE

naval, base 
base militar (0821)USE

naval, construção   (6821)

naval, engenharia 
construção naval (6821)USE

naval, estaleiro 
construção naval (6821)USE

naval, força   (0821)

naval, indústria 
construção naval (6821)USE

Navarra
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Comunidad Foral de NavarraUF
Comunidade Foral de NavarraUF
regiões de EspanhaBT1

Navarra, Comunidad Foral de 
Navarra (7211)USE

Navarra, Comunidade Foral de 
Navarra (7211)USE

navegação aérea
tráfego aéreo (4826)USE

Navegação Aérea, Organização Europeia
para a Segurança da 

Eurocontrol (7611+7621)USE

navegação, ajuda à   (4811)

navegação, código de   (4806)

navegação de recreio
embarcação de recreio (4821)USE

Navegação do Reno, Comissão Central para
a 

CCNR (7611)USE

navegação espacial
4826 transporte aéreo e espacialMT
voo espacialUF
voo espacial habitadoUF
transporte espacialBT1
astronáuticaRT

navegação fluvial
4821 transporte marítimo e fluvialMT
navegação interiorUF
transporte por via navegávelBT1
acordo ADNNT1
código de navegaçãoRT
embarcação de recreioRT
liberdade de navegaçãoRT
licença de navegaçãoRT
sinalizaçãoRT

navegação interior
navegação fluvial (4821)USE

Navegação Internacional do Reno, União
da 

UNIR (7611)USE

navegação, liberdade de   (1231)

navegação, licença de   (4806)

navegação marítima
4821 transporte marítimo e fluvialMT
transporte marítimoBT1
código de navegaçãoRT
liberdade de navegaçãoRT
licença de navegaçãoRT
sinalizaçãoRT

navegação por satélite
Utilizar para indexar os sistemas mun-
diais de orientação, posicionamento e
navegação por satélite.

SN

4811 organização dos transportesMT
GalileoUF
GPSUF
sistema de transporte inteligenteBT1

organização dos transportesBT2

navegação, programa de 
browser (3226)USE

navegador
browser (3226)USE

navegáveis, rede de vias   (4821)

navegável, canal 
via navegável interior (4821)USE

navegável interior, via   (4821)

navegável, transporte por via   (4821)

navio
barco (4821)USE

navio de carga
4821 transporte marítimo e fluvialMT
barcoBT1

transporte marítimoBT2

navio de combate
força naval (0821)USE

navio de guerra
força naval (0821)USE

navio, pavilhão de   (4821)

navio porta-barcaças
4821 transporte marítimo e fluvialMT

frota fluvialBT1
transporte por via navegávelBT2

navio sobre almofada de ar
veículo sobre almofada de
ar (4811)

USE

navio transportador
embarcação de pesca (5641)USE

navio-base
embarcação de pesca (5641)USE

navio-cisterna
barco-cisterna (4821)USE

navio-fábrica
embarcação de pesca (5641)USE

navios, nacionalidade dos 
pavilhão de navio (4821)USE

navios, poluição pelos   (5216)

nazismo
nacional-socialismo (0406)USE

nazismo, neo~ 
nacional-socialismo (0406)USE

NCM
negociação pautal (2011)USE

necessidade de água
5206 política ambientalMT
gestão das águasBT1
necessidades fundamentaisRT

necessidade de alojamento
2846 urbanismo e construção civilMT
carência habitacionalUF
política da habitaçãoBT1
direito à habitaçãoRT
necessidades fundamentaisRT

necessidade de forragem
forragem (5631)USE

necessidade de mão-de-obra
Procura global de mão-de-obra ou
procura específica por parte de uma
determinada indústria ou sector
económico.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
oferta de mão-de-obraUF
procura de mão-de-obraUF
mercado do trabalhoBT1
escassez de mão-de-obraNT1

necessidade, princípio da 
princípio da proporcionalida-
de (1011)

USE

necessidades alimentares
2841 saúdeMT
nutriçãoBT1
necessidades fundamentaisRT

necessidades de investimento
investimento (2426)USE

necessidades em capitais
necessidades financeiras (4021)USE

natureza necessidades em capitais
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necessidades energéticas
procura energética (6606)USE

necessidades essenciais
necessidades fundamen-
tais (1611)

USE

necessidades financeiras
4021 gestão administrativaMT
necessidades em capitaisUF
gestão financeiraBT1

necessidades fundamentais
Necessidades básicas de todo o ser hu-
mano em matéria de alimentação, ves-
tuário e alojamento.

SN

1611 crescimento económicoMT
necessidades essenciaisUF
desenvolvimento económicoBT1
condições de vidaRT
necessidade de águaRT
necessidade de alojamentoRT
necessidades alimentaresRT
qualidade de vidaRT

necrose hematopoética infecciosa
doença dos peixes (5641)USE

nectarina
fruto com caroço (6006)USE

negociação, abertura de 
negociação internacional (0806)USE

negociação colectiva
Processo de negociações entre os repre-
sentantes da entidade patronal e dos
sindicatos com o objectivo de se chegar
a um acordo sob a forma de um contra-
to colectivo.

SN

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

relações do trabalhoBT1
conferência tripartidaNT1

negociação comercial
acordo comercial (2021)USE

negociação comercial multilateral
negociação pautal (2011)USE

negociação de adesão
1016 construção europeiaMT
adesão à União EuropeiaBT1

alargamento da União EuropeiaBT2

negociação de paz
resolução de diferendos (0816)USE

Negociação de Tóquio
Tokyo Round (2011)USE

negociação de um acordo
negociação internacional (0806)USE

negociação de um acordo CE
1016 construção europeiaMT
acordo CEBT1

relações da União EuropeiaBT2
negociação internacionalRT

Negociação Dillon
Dillon Round (2011)USE

negociação, estado da 
negociação internacional (0806)USE

negociação internacional
0806 política internacionalMT
abertura de negociaçãoUF
estado da negociaçãoUF
negociação de um acordoUF
processo de negociaçãoUF
renegociaçãoUF
acordo internacionalBT1
competência externa CERT
negociação de um acordo CERT
negociação pautalRT
resolução de diferendosRT

Negociação Kennedy
Kennedy Round (2011)USE

negociação pautal
2011 política aduaneiraMT
NCMUF
negociação comercial multilateralUF
política pautalBT1
Dillon RoundNT1
Kennedy RoundNT1
Tokyo RoundNT1
Trade Expansion ActNT1
Uruguai RoundNT1
acordo comercialRT
negociação internacionalRT
Organização Mundial do ComércioRT

negociação, poder de   (0406)

negociação, prática da   (4406)

negociação, processo de 
negociação internacional (0806)USE

Negociação Uruguai
Uruguai Round (2011)USE

negociações de Genebra
limitação de armamento (0816)USE

negociações sobre a limitação de armas es-
tratégicas

Acordo SALT (0816)USE

negociações sobre a redução dos armamen-
tos estratégicos

acordo START (0816)USE

negociações START
acordo START (0816)USE

negociante
2036 distribuição comercialMT
distribuição comercialBT1
comissionistaNT1
intermediário comercialNT1

negociáveis, emissões 
autorização de poluir negociá-
vel (5206)

USE

negociável, autorização de po-
luir   (5206)

negócio
distribuição comercial (2036)USE

negócio imobiliário
empresa imobiliária (4011)USE

negócio por grosso
comércio por grosso (2036)USE

negócios, banco de 
banco comercial (2416)USE

negócios, economia de   (4006)

negócios estrangeiros
política externa (0816)USE

negócios, viagem de 
viagem (2826)USE

negócios, volume de   (4026)

negra, África   (7221)

negra, maré 
poluição pelos hidrocarbone-
tos (5216)

USE

Negro, mar   (5211)

negro, mercado 
tráfico ilícito (2006)USE

negro, trabalho a 
trabalho ilegal (4406)USE

NEI
CEI (7621)USE

neocolonialismo
colonialismo (0806)USE

neofascismo
fascismo (0406)USE

neoliberalismo
liberalismo (0406)USE

néon
gás raro (6811)USE

néon, lâmpada de 
material de iluminação (6826)USE

neonatal, mortalidade 
mortalidade infantil (2816)USE

neonazismo
nacional-socialismo (0406)USE

Nepal
7226 Ásia-OceâniaMT
Ásia do SulBT1

nervoso, doença do sistema   (2841)

nêspera
fruto com caroço (6006)USE

neteconomia
economia do conhecimento
[V4.2] (1621)

USE

neufchâtel
queijo de pasta mole (6016)USE

neurobiologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
biologiaBT1

necessidades energéticas neurobiologia
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ciências da vidaBT2

neurologia
2841 saúdeMT
especialidade médicaBT1

medicinaBT2
ciências médicasBT3

neutralidade
Atitude de um Estado que renuncia vo-
luntariamente a comprometer-se num
conflito internacional.

SN

0816 equilíbrio internacionalMT
neutralismoUF
país neutroUF
política externaBT1
conflito internacionalRT
segurança internacionalRT

neutralismo
neutralidade (0816)USE

neutrão
partícula elementar (3606)USE

neutro, país 
neutralidade (0816)USE

neutrões, bomba de 
arma nuclear (0821)USE

neutrões rápidos, reactor a 
reactor nuclear (6621)USE

neve
condições atmosféricas (5211)USE

Nevis, São Cristóvão
e   (7216+7231+7236)

Nevis, St Kitts and 
São Cristóvão e Ne-
vis (7216+7231+7236)

USE

nevoeiro, faróis de 
dispositivo de sinalização (4811)USE

Next European Torus
Joint European Torus (1006)USE

Niassalândia
Malavi (7221+7231)USE

NIC
novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

Nicarágua
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América CentralBT1

América LatinaBT2
países MCACBT1
países ODECABT1
países OEABT1
países SELABT1

Nice, Tratado de   (1011)

Niederösterreich
Baixa Áustria (7211)USE

Niedersachsen
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Baixa SaxóniaUF
regiões da AlemanhaBT1

Níger
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
país da UEMAOBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

Nigéria
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1
países OPEPBT1

Nimexe
Nomenclatura das mercadorias relativa
às estatísticas do comércio externo da
Comunidade e do comércio entre os
seus Estados-membros. Substituída em
1987 pela nomenclatura combinada.

SN

2006 política comercialMT
política comercial comumBT1
nomenclatura combinadaRT

níquel
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

Nitra, região de 
região de Nitra [V4.2] (7211)USE

nitrato
sal químico (6811)USE

nítrico, ácido 
ácido inorgânico (6811)USE

Niue
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
países ACPBT1
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

nível de armazenamento
existências (2036)USE

nível de desemprego
desemprego (4406)USE

nível de emprego
mercado do trabalho (4411)USE

nível de ensino
3211 ensinoMT
nível de formaçãoUF
educação pré-escolarNT1

escola infantilNT2
ensino pós-universitárioNT1

ensino primárioNT1
ensino secundárioNT1
ensino superiorNT1

universidadeNT2
universidade abertaNT3

actividade escolarRT
culturaRT

nível de formação
nível de ensino (3211)USE

nível de poluição
5206 política ambientalMT
índice de poluiçãoUF
controlo da poluiçãoBT1

luta contra a poluiçãoBT2
redução das emissões de gasesNT1
autorização de poluir negociávelRT
nível sonoroRT

nível de produção
produção (6406)USE

nível de vida
Quantidade de bens e de serviços que
um indivíduo ou grupo de indivíduos
podem adquirir com o rendimento de
que dispõem. Não confundir com
"custo de vida".

SN

1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
condições de vidaRT
consumoRT
qualidade de vidaRT
rendimento mínimo de subsistênciaRT

nível dos preços
índice de preços (2451)USE

nível sonoro
5216 degradação do ambienteMT
ruídoBT1

nocividadeBT2
nível de poluiçãoRT

nivelador à exportação, direito   (2006)

nivelador à importação, direito   (2006)

nivelador agrícola, direito   (1021)

nivelador CECA, direito   (1021)

nivelador conjuntural, direito 
imposto extraordinário (2446)USE

nivelador, direito 
imposto compensatório (2011)USE

niveladores, cobrança dos direitos 
direito nivelador agrícola (1021)USE

niveladores, fixação dos direitos 
direito nivelador agrícola (1021)USE

niveladores, instrumento dos direitos 
direito nivelador agrícola (1021)USE

niveladores, taxa dos direitos 
direito nivelador agrícola (1021)USE

Nobel, Prémio 
distinção honorífica (2826)USE

neurologia Nobel
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nobreza
classe alta (2821)USE

nociva, substância 
substância tóxica (5216)USE

nocividade
5216 degradação do ambienteMT
perturbação electromagnéticaNT1

radiação não ionizanteNT2
poluenteNT1

poluente atmosféricoNT2
gás de combustãoNT3
gás de efeito de estufaNT3
poeiraNT3
poluente estratosféricoNT3

poluente da águaNT2
resíduo de pesticidaNT2

poluente térmicoNT1
ruídoNT1

nível sonoroNT2
substância perigosaNT1

produto inflamávelNT2
substância cancerígenaNT2
substância tóxicaNT2

vibração mecânicaNT1

nocividade acústica
ruído (5216)USE

nocivo, insecto 
luta contra os insectos (5206)USE

nocturno, trabalho   (4416)

nódulo polimetálico
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

NOEI
nova ordem económica (0806)USE

nómada
nomadismo (2811)USE

nomadismo
2811 migraçõesMT
nómadaUF
migração internaBT1
ciganoRT

nome colectivo, sociedade em 
sociedade de pessoas (4016)USE

nome de domínio internet
endereço internet [V4.2] (3226)USE

nome de família
apelido (2806)USE

nomeação do pessoal
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

administração do pessoalBT1

nomeação, poder de   (0406)

nomenclatura
1631 análise económicaMT
nomenclatura estatísticaUF

estatísticaBT1

nomenclatura alfandegária
nomenclatura pautal (2011)USE

nomenclatura combinada
Nomenclatura tarifária e estatística
aplicável ao comércio externo da Comu-
nidade e entre os Estados-membros.

SN

2011 política aduaneiraMT
nomenclatura pautalBT1

pauta aduaneiraBT2
NimexeRT

nomenclatura de Bruxelas
nomenclatura pautal (2011)USE

nomenclatura dos produtos agrícolas
5611 produção e estruturas agrícolasMT
política da produção agrícolaBT1
produto agrícolaRT

nomenclatura estatística
nomenclatura (1631)USE

nomenclatura farmacêutica
2841 saúdeMT
classificação dos medicamentosUF
legislação farmacêuticaBT1

organização da saúdeBT2
política de saúdeBT3

nomenclatura orçamental
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças públicasBT1

nomenclatura pautal
2011 política aduaneiraMT
classificação pautalUF
nomenclatura alfandegáriaUF
nomenclatura de BruxelasUF
posição pautalUF
pauta aduaneiraBT1
especialização pautalNT1
nomenclatura combinadaNT1

nomenclatura química
produto químico (6811)USE

nominal, votação   (0426)

Noord-Brabant
Brabante Setentrional (7211)USE

Noord-Holland
Holanda Setentrional (7211)USE

Nórdico, Conselho   (7611)

Nórdico, país do Conselho 
países do Conselho Nórdi-
co (7236)

USE

Nórdico, países do Conselho   (7236)

nórdicos, países 
Europa do Norte (7206)USE

Nordjylland
Jutlândia do Norte (7211)USE

Nordrein Westfallen
Renânia do Norte-Vestefá-
lia (7211)

USE

Norfolk, ilha   (7226+7231+7236)

norma
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

método de referênciaUF
norma nacionalUF
normalizaçãoBT1

regulamentação técnicaBT2
norma de produçãoNT1
norma de qualidadeNT1
norma de segurançaNT1
norma técnicaNT1
responsabilidade do produtorRT

norma alimentar
2841 saúdeMT
Codex AlimentariusUF
legislação alimentarBT1

nutriçãoBT2

norma ambiental
Especificação do nível máximo que
pode atingir determinado tipo de per-
turbação ambiental ou poluição, dentro
de uma margem de segurança que per-
mite proteger a saúde pública.

SN

5206 política ambientalMT
direito do ambienteBT1

política do ambienteBT2
norma biológicaNT1
norma de qualidadeRT

norma biológica
5206 política ambientalMT
norma ambientalBT1

direito do ambienteBT2
política do ambienteBT3

biologiaRT
entrave técnicoRT

norma comunitária
norma europeia (6411)USE

norma de comercialização
2031 comercializaçãoMT
calibragemUF
comercializaçãoBT1
entrave técnicoRT
pesos e medidasRT
qualidade do produtoRT

norma de construção
regulamentação da cons-
trução (2846)

USE

norma de produção
Rendimento exigido de um trabalhador
em troca de um determinado salário.
Não confundir com "norma sobre o
trabalho".

SN

6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

normaBT1
normalizaçãoBT2

nobreza norma de produção
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regulamentação técnicaBT3
política de produçãoRT
produtividade do trabalhoRT
salário à peçaRT

norma de qualidade
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

normaBT1
normalizaçãoBT2

regulamentação técnicaBT3
controlos de qualidade dos produ-
tos agrícolas

RT

norma ambientalRT

norma de segurança
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

normaBT1
normalizaçãoBT2

regulamentação técnicaBT3

norma europeia
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

BCRUF
euronormaUF
norma comunitáriaUF
Serviço Comunitário de ReferênciaUF
norma internacionalBT1

normalizaçãoBT2
regulamentação técnicaBT3

Instituto Europeu de NormalizaçãoRT

norma internacional
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

norma ISOUF
normalizaçãoBT1

regulamentação técnicaBT2
norma europeiaNT1
ISORT

norma ISO
norma internacional (6411)USE

norma laboral
norma sobre o trabalho (4426)USE

norma nacional
norma (6411)USE

norma sanitária
legislação sanitária (2841)USE

norma sobre o trabalho
Normas em matéria de emprego e de
condições de trabalho inscritas pelos
empregadores e empregados em contra-
tos colectivos ou pelo legislador em le-
gislação e regulamentação laborais.

SN

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

norma laboralUF
direito do trabalhoBT1
condições de trabalhoRT

norma social
2821 quadro socialMT

situação socialBT1
cláusula socialRT

norma social fundamental
cláusula social (2021)USE

norma técnica
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

normaBT1
normalizaçãoBT2

regulamentação técnicaBT3

normal, gasolina 
gasolina (6616)USE

normalização
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

estandardizaçãoUF
instituto de normalizaçãoUF
regulamentação técnicaBT1
harmonização das normasNT1
homologaçãoNT1

certificado comunitárioNT2
marca de conformidade CENT1
normaNT1

norma de produçãoNT2
norma de qualidadeNT2
norma de segurançaNT2
norma técnicaNT2

norma internacionalNT1
norma europeiaNT2

cooperação industrialRT
entrave técnicoRT
princípio de reconhecimento mú-
tuo

RT

rotulagemRT

Normalização, Comité Europeu de 
CEN (7611)USE

normalização das contas
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

Normalização Electrotécnica, Comité Euro-
peu de 

CENELEC (7611)USE

normalização, instituto de 
normalização (6411)USE

Normalização, Instituto Europeu
de   (7611)

Normalização, Organização Internacional
de 

ISO (7626)USE

normalizado de contabilidade nacional,
sistema 

sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

normalizado de contabilidade, siste-
ma   (1626)

normalizado, plano contabilístico 
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

Normandas, ilhas Anglo-   (7206)

Normandia, Alta   (7211)

Normandia, Baixa   (7211)

Normandie, Basse 
Baixa Normandia (7211)USE

Normandie, Haute 
Alta Normandia (7211)USE

Normas de Telecomunicações, Instituto
Europeu de 

ETSI (7611)USE

normas, harmonização das   (6411)

normativo, planeamento 
planeamento económico (1606)USE

Norra Finland
Lapónia (7211)USE

Norra Mellansverige
Centro-Norte da Suécia (7211)USE

Norrbotten [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alta NorrlandBT1
regiões da SuéciaBT2

Norrland, Alta   (7211)

Norrland Central
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Mellersta NorrlandUF
regiões da SuéciaBT1
Jämtland [V4.2]NT1
Västernorrland [V4.2]NT1

Norrland, Mellersta 
Norrland Central (7211)USE

Norrland, Övre 
Alta Norrland (7211)USE

Norte, África do   (7221)

Norte, América do   (7216)

Norte, Coreia do   (7226)

Norte da Finlândia
Lapónia (7211)USE

Norte, Europa do   (7206)

Norte, Irlanda do   (7211)

Norte, mar do   (5211)

Norte, Pólo 
Árctico (5211)USE

Norte, Rodésia do 
Zâmbia (7221+7231)USE

norma de qualidade Norte
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Norte-Pas-de-Calais
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

Norte-Sul, comércio   (2021)

Norte-Sul, conferência 
relações Norte-Sul (0806)USE

Norte-Sul, cooperação 
relações Norte-Sul (0806)USE

Norte-Sul, diálogo 
relações Norte-Sul (0806)USE

Norte-Sul, relações   (0806)

Northern England
Inglaterra do Norte (7211)USE

Northern Ireland
Irlanda do Norte (7211)USE

North-West England
Inglaterra do Noroeste (7211)USE

Noruega
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Europa do NorteBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países do Conselho NórdicoBT1
países EFTABT1
países NATOBT1
países OCDEBT1

Noruega, mar da   (5211)

nota de banco
moeda fiduciária (2411)USE

notação do pessoal
avaliação do pessoal (4421)USE

notário
1226 organização da justiçaMT
tabeliãoUF
funcionário de justiçaBT1

pessoal judiciárioBT2

notas de banco, distribuidor automático
de 

banca electrónica (2416)USE

Notenboom, procedimento 
tramitação orçamental (2441)USE

notícias, agência de   (3226)

Notranjsko-kratka [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

Nova Caledónia
7226 Ásia-OceâniaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
MelanésiaBT1

OceâniaBT2

PTU francesesBT1

nova, cidade   (2846)

nova empresa
4011 tipos de empresaMT
empresa em fase de arranqueUF
start-upUF
sociedade de serviçosBT1

actividade da empresaBT2
capital de riscoRT
internetRT
microempresaRT

nova, energia 
energia não poluente (6626)USE

nova era
nova religião (2831)USE

Nova Guiné
Papua-Nova Guiné (7226+7231)USE

Nova Guiné, Papua-   (7226+7231)

Nova Guiné, Papuásia- 
Papua-Nova Guiné (7226+7231)USE

nova Jugoslávia
Sérvia e Montene-
gro (7206+7236)

USE

nova ordem económica
0806 política internacionalMT
NOEIUF
nova ordem económica internacio-
nal

UF

política internacionalBT1
direito ao desenvolvimentoRT
economia do conhecimento [V4.2]RT

nova ordem económica internacional
nova ordem económica (0806)USE

nova, pedagogia 
pedagogia moderna (3206)USE

nova religião
2831 cultura e religiãoMT
nova eraUF
religiãoBT1

nova tecnologia
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

alta tecnologiaUF
tecnologia avançadaUF
tecnologia de pontaUF
tecnologia novaUF
tecnologiaBT1
indústria aeronáuticaRT
indústria de armamentoRT
indústria de pontaRT
informática aplicadaRT
reorganização industrialRT
satéliteRT
tecnologia da informaçãoRT

nova, tecnologia 
nova tecnologia (6411)USE

Nova Zelândia
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
país da APECBT1
países ANZUSBT1
países OCDEBT1
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

novas formas de emprego
4411 mercado do trabalhoMT
mercado do trabalhoBT1
trabalho atípicoRT

Novas Hébridas
Vanuatu (7226+7231)USE

novilho
5626 meios de produção agrícolaMT
bovinoBT1

gadoBT2
carne de vitelaRT

novo instrumento comunitário
1021 finanças comunitáriasMT
Empréstimo OrtoliUF
facilidades de crédito OrtoliUF
NICUF
novo instrumento comunitário pa-
ra a obtenção e concessão de em-
préstimos

UF

quinto recursoUF
instrumento financeiro comunitá-
rio

BT1

financiamento comunitárioBT2
BEIRT

novo instrumento comunitário para a ob-
tenção e concessão de empréstimos

novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

novo país industrializado
1611 crescimento económicoMT
NPIUF
país de industrialização recenteUF
desenvolvimento económicoBT1

novo pobre
pobreza (1626)USE

novo, produto   (6806)

Novos Estados independentes
CEI (7621)USE

novos Länder
ex-RDA (7211)USE

novos materiais
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

material de alta tecnologiaUF
biomaterialNT1
cerâmica técnicaNT1
liga com memóriaNT1
liga supercondutoraNT1
material amorfoNT1

Norte-Pas-de-Calais novos materiais
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material compósitoNT1
partícula ultrafinaNT1
polímero especialNT1

noz
fruto seco (6006)USE

noz, óleo de 
óleo vegetal (6016)USE

NPI
novo país industrializado (1611)USE

nuclear, abandono da energia 
política nuclear (6621)USE

nuclear, abandono do 
política nuclear (6621)USE

nuclear, acidente   (6621)

Nuclear, Agência Europeia para a Energia 
AEEN (7611)USE

Nuclear, Agência para a Energia   (7621)

nuclear, arma   (0821)

nuclear, central   (6621)

nuclear, combustível   (6621)

nuclear, controlo 
segurança nuclear (6621)USE

nuclear, direito   (6606)

nuclear, dissuasão 
guerra fria (0816)USE

nuclear, elemento combustível 
combustível nuclear (6621)USE

nuclear, energia   (6621)

nuclear, engenho explosivo 
arma nuclear (0821)USE

nuclear, ensaio 
experiência nuclear (6621)USE

nuclear estratégica, arma   (0821)

nuclear estratégica, força 
arma nuclear estratégica (0821)USE

nuclear, experiência   (6621)

nuclear, família 
família (2806)USE

nuclear, física   (3606)

nuclear, fissão   (6621)

nuclear, fusão   (6621)

nuclear, guerra   (0816)

nuclear, indústria   (6621)

nuclear, instalação 
central nuclear (6621)USE

nuclear intermédia, força 
euromísseis (0816)USE

nuclear, investigação   (6621)

nuclear, matéria 
combustível nuclear (6621)USE

nuclear, medicina   (2841)

nuclear, míssil 
míssil (0821)USE

nuclear, não proliferação   (0816)

Nuclear, Organização Europeia para a Inves-
tigação 

CERN (7611+7621)USE

nuclear, política   (6621)

nuclear, produto 
combustível nuclear (6621)USE

nuclear, programa 
política nuclear (6621)USE

nuclear, química   (6621)

nuclear, reactor   (6621)

nuclear, resíduo 
resíduo radioactivo (5216)USE

nuclear, sabotagem 
acidente nuclear (6621)USE

nuclear, segurança   (6621)

nuclear táctica, arma   (0821)

nuclear, tecnologia   (6621)

nuclear, teste 
experiência nuclear (6621)USE

nucleares, danos 
acidente nuclear (6621)USE

nucleares, desactivação de instalações 
central desactivada (6606)USE

nucleares estratégicas, sistema de armas 
arma nuclear estratégica (0821)USE

nucleares, materiais 
matéria radioactiva (6621)USE

nucleares, riscos 
acidente nuclear (6621)USE

nucleares, segurança das instalações 
segurança nuclear (6621)USE

nuclearização, des~   (0816)

núcleo atómico
átomo (3606)USE

núcleo duro
cooperação reforçada (1016)USE

nulo, voto   (0416)

nulos, contingente de direitos 
contingente pautal (2011)USE

numerosa, família   (2806)

numerus clausus
selecção de alunos (3206)USE

nupcial, convenção 
direito matrimonial (2806)USE

nupcialidade
2816 demografia e populaçãoMT
taxa de nupcialidadeUF
demografiaBT1
casamentoRT

nupcialidade, taxa de 
nupcialidade (2816)USE

nutrição
2841 saúdeMT
alimentaçãoUF
alimentação humanaNT1
higiene alimentarNT1
intoxicação alimentarNT1
legislação alimentarNT1

inspecção de alimentosNT2
norma alimentarNT2

necessidades alimentaresNT1
penúria alimentarNT1

fomeNT2
subalimentaçãoNT2

política alimentarNT1
recursos alimentaresNT1
segurança dos alimentosNT1
complemento alimentarRT
consumo alimentarRT
despesas alimentaresRT
hábito alimentarRT

nutrição, doença da   (2841)

nutrição, mal~   (2841)

nylon
têxtil sintético (6841)USE

o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda
do Norte

Reino Unido (7206+7231+7236)USE

OAA
FAO (7606)USE

OAMCE
OCAM (7616+7621)USE

OAP
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização Asiática de Produtivi-
dade

UF

organização asiáticaBT1
organização intergovernamentalBT1

OAPEP
OPAEP (7616+7621)USE

Obalno-kratka [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

noz Obalno-kratka [V4.2]
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Oberösterreich
Alta Áustria (7211)USE

objecção de consciência
0821 defesaMT
objector de consciênciaUF
serviço militarBT1

forças armadasBT2
liberdade de opiniãoRT
não-violênciaRT

objectivo 1, região do 
região desfavorecida (1616)USE

objectivo de produção
6406 produçãoMT
planeamento da produçãoBT1

política de produçãoBT2

objectivo de qualidade
melhoria da produção (6406)USE

objectivo, preço de   (2451)

objecto artístico
obra de arte (2831)USE

objecto pessoal
2026 consumoMT
artigo de uso pessoalUF
bagagem pessoalUF
bens e serviçosBT1
regulamentação aduaneiraRT

objector de consciência
objecção de consciência (0821)USE

objectos espaciais, responsabilidade dos 
utilização do espaço (1231)USE

obra de arte
2831 cultura e religiãoMT
objecto artísticoUF
património culturalBT1

política culturalBT2

obras, contrato de   (2006)

obras de arte, exportação de 
comércio de arte (2831)USE

obras de engenharia civil
4806 política de transportesMT
aquedutoUF
barragemUF
caisUF
comportaUF
diqueUF
ponteUF
represaUF
viadutoUF
infra-estrutura do transporteBT1

política dos transportesBT2
túnelNT1
engenharia civilRT

obras, grandes   (6831)

obras hidroagrícolas
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

obras públicas
6831 construção civilMT
construção de estradasNT1
dragagemNT1
drenagemNT1
engenharia civilNT1
grandes obrasNT1
ordenamento hídricoNT1

obras públicas, adjudicação de 
adjudicação por contrato (2006)USE

obras públicas, mercado de 
contrato de obras (2006)USE

obrigação alimentar
2806 famíliaMT
pensão alimentarUF
direito da famíliaBT1
direito de obrigaçõesRT
encargo familiarRT
pessoa divorciadaRT

obrigação de não-concorrência
4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1

obrigação, euro- 
euro-emissão (2411)USE

obrigação financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
valores mobiliáriosBT1

mercado financeiroBT2
rendimento do investimentoRT

obrigações, direito de   (1211)

obrigações do funcionário
deveres do funcionário (0436)USE

obrigatória, despesa   (1021)

obrigatória, despesa não   (1021)

obrigatória, destilação 
destilação (6036)USE

obrigatória, escolaridade 
ensino obrigatório (3211)USE

obrigatória, sanção pecuniária   (1216)

obrigatoriedade escolar
ensino obrigatório (3211)USE

obrigatório, ensino   (3211)

obrigatório, parecer 
parecer PE (1011)USE

obrigatório, seguro   (2431)

obrigatório, voto   (0416)

observação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

técnica de observaçãoUF
método de investigaçãoBT1

investigaçãoBT2

observação eleitoral
controlo do escrutínio (0416)USE

observação, técnica de 
observação (6416)USE

observador
0806 política internacionalMT
estatuto de observadorUF
representação diplomáticaBT1

relações diplomáticasBT2
política internacionalBT3

observador, estatuto de 
observador (0806)USE

observatório europeu
órgão e agência UE (1006)USE

Observatório Europeu da Droga
Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência (1006)

USE

Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Observatório Europeu da DrogaUF
OEDTUF
órgão e agência UEBT1

organismo comunitárioBT2

Observatório Europeu das PME
pequenas e médias empre-
sas (4011)

USE

Observatório Europeu do Racismo e da
Xenofobia

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

EUMCUF
OERXUF
órgão e agência UEBT1

organismo comunitárioBT2

obsolescência das qualificações
qualificação obsoleta (4411)USE

obsolescência tecnológica
tecnologia obsoleta (6411)USE

obsoleta, qualificação   (4411)

obsoleta, tecnologia   (6411)

obstáculo à exportação
restrição à exportação (2021)USE

obstáculo à importação
restrição à importação (2021)USE

obstáculo ao desenvolvimento
1611 crescimento económicoMT
subdesenvolvimentoBT1

desenvolvimento económicoBT2
política de desenvolvimentoRT

obstáculo às trocas
restrição ao comércio (2021)USE

obstáculo não pautal
entrave não pautal (2021)USE

Oberösterreich obstáculo não pautal
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obstáculo pautal
entrave pautal (2021)USE

obstáculos arquitectónicos, eliminação
dos 

facilidades para deficien-
tes (2826)

USE

obstetrícia
ginecologia (2841)USE

obtenção e concessão de empréstimos, no-
vo instrumento comunitário para a 

novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

obtenção vegetal
A obtenção vegetal é o resultado da
criação ou da descoberta de uma varie-
dade vegetal.

SN

5631 actividade agrícolaMT
produção vegetalBT1
planta transgénicaRT
propriedade intelectualRT
sementeRT

OCAM
Organização Comum Africana e
Maurícia criada em Junho de 1966 em
Antananarivo e dissolvida em 25 de
Março de 1985.

SN

7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OAMCEUF
Organização Comum Africana e
Maurícia

UF

UAMCEUF
União Africana e MalgaxeUF
organização africanaBT1
organização intergovernamentalBT1

ocasional, agricultura 
agricultura a tempo par-
cial (5616)

USE

ocasional, trabalho   (4406)

OCCAR
política europeia de armamen-
to (0821)

USE

OCDE
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OECEUF
Organização de Cooperação e de
Desenvolvimento Económico

UF

organização intergovernamentalBT1
Agência Europeia para a Produtivi-
dade

NT1

Agência Internacional de EnergiaNT1
Agência para a Energia NuclearNT1
países OCDERT

OCDE, países   (7231)

Oceânia
7226 Ásia-OceâniaMT
AustráliaNT1

ilha NorfolkNT2

MelanésiaNT1
FijiNT2
Nova CaledóniaNT2
Papua-Nova GuinéNT2
SalomãoNT2
VanuatuNT2

MicronésiaNT1
ilha de GuamNT2
ilhas CarolinasNT2

Estados Federados da MicronésiaNT3
ilhas MarianasNT2
ilhas MarshallNT2
KiribatiNT2
NauruNT2
PalauNT2

PitcairnNT1
PolinésiaNT1

HawaiiNT2
ilhas CookNT2
NiueNT2
Nova ZelândiaNT2
Polinésia FrancesaNT2
SamoaNT2
Samoa OrientaisNT2
TokelauNT2
TongaNT2
TuvaluNT2
Wallis e FutunaNT2

oceânico, fundo   (5211)

oceano
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1
oceano AntárcticoNT1
oceano ÁrcticoNT1
oceano AtlânticoNT1

Canal da ManchaNT2
mar BálticoNT2
mar da IrlandaNT2
mar da NoruegaNT2
mar do NorteNT2

oceano ÍndicoNT1
oceano PacíficoNT1

oceano Antárctico
5211 meio naturalMT
oceanoBT1

meio geofísicoBT2

oceano Árctico
5211 meio naturalMT
oceanoBT1

meio geofísicoBT2

oceano Atlântico
5211 meio naturalMT
AtlânticoUF
Corrente do GolfoUF
região atlânticaUF
oceanoBT1

meio geofísicoBT2
Canal da ManchaNT1

mar BálticoNT1
mar da IrlandaNT1
mar da NoruegaNT1
mar do NorteNT1

oceano Índico
5211 meio naturalMT
região do oceano ÍndicoUF
oceanoBT1

meio geofísicoBT2

oceano Índico, região do 
oceano Índico (5211)USE

oceano Pacífico
5211 meio naturalMT
PacíficoUF
região do PacíficoUF
oceanoBT1

meio geofísicoBT2

oceanografia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
oceanologiaUF
ciências da TerraBT1
energia maremotrizRT
fundo oceânicoRT
recursos marítimosRT

oceanologia
oceanografia (3606)USE

ocidentais, países 
Europa Ocidental (7206)USE

Ocidental, África   (7221)

Ocidental, Alemanha 
Alemanha (7206+7231+7236)USE

Ocidental, Ásia 
Médio Oriente (7226)USE

Ocidental, Europa   (7206)

Ocidental, Organização da África 
organização africana (7616)USE

Ocidental, Saara 
Sara Ocidental (7221)USE

Ocidental, Sara   (7221)

Ocidental, Timor 
Timor (7226+7231)USE

Ocidental, União Económica e Monetária
da África

UEMAO (7616)USE

Ocidental, União Euro-
peia   (7611+7621)

OCR
Processo de reconhecimento óptico de
caracteres que consiste em converter
uma imagem digitalizada através de um
módulo de varrimento ou digitalizador
(scanner) em texto podendo ser, de se-
guida, alterado num software.

SN

3221 documentaçãoMT
leitura óptica de caracteresUF

obstáculo pautal OCR
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reconhecimento óptico de caracte-
res

UF

GEDBT1
gestão de documentoBT2

documentaçãoBT3

oculista
profissão paramédica (2841)USE

óculos
indústria óptica (6821)USE

oculto, desemprego 
desemprego disfarçado (4406)USE

oculto, vício 
produto defeituoso (2026)USE

ocupação, forças de 
ocupação militar (0816)USE

ocupação militar
0816 equilíbrio internacionalMT
forças de ocupaçãoUF
invasãoUF
ocupação territorialUF
conflito internacionalBT1
direito territorialRT

ocupação territorial
ocupação militar (0816)USE

ocupada, população activa   (4411)

ocupado, território   (0816)

ODECA
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OEACUF
Organização dos Estados Centro-
Americanos

UF

Organização dos Estados da Améri-
ca Central

UF

organização intergovernamentalBT1
organização latino-americanaBT1
Parlamento centro-americanoNT1
Parlamento latino-americanoNT1
países ODECART

ODECA, país da 
países ODECA (7231)USE

ODECA, países   (7231)

OE
orçamento do Estado (2436)USE

OEA
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização dos Estados America-
nos

UF

organização americanaBT1
organização intergovernamentalBT1
Tribunal Interamericano dos Direi-
tos do Homem

NT1

OEA, país da 
países OEA (7236)USE

OEA, países   (7236)

OEAC
ODECA (7616+7621)USE

OECE
OCDE (7621)USE

OEDT
Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência (1006)

USE

OERX
Observatório Europeu do Racis-
mo e da Xenofobia (1006)

USE

Oeste, Alemanha do 
Alemanha (7206+7231+7236)USE

Oeste, Comissão Económica da África de 
CEAO (7616+7621)USE

Oeste da Suécia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

parte ocidental da SuéciaUF
VästsverigeUF
regiões da SuéciaBT1
Halland [V4.2]NT1
Västra Götaland [V4.2]NT1

oeste de Storebælt
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

Oeste, Europa de 
Europa Ocidental (7206)USE

Oeste-Africana, países da União Monetá-
ria 

país da UEMAO (7231)USE

Oeste-Africana, União Monetária 
UEMAO (7616)USE

ofensa aos direitos do Homem
direitos do Homem (1236)USE

oferta
oferta e procura (2016)USE

oferta, artigo para   (6846)

oferta de contribuição financeira
contribuição financeira (2406)USE

oferta de emprego
4411 mercado do trabalhoMT
anúncio de vagaUF
mercado do trabalhoBT1

oferta de energia
oferta energética (6606)USE

oferta de mão-de-obra
necessidade de mão-de-
obra (4411)

USE

oferta e procura
2016 trocas comerciaisMT

ofertaUF
análise económicaRT
balança comercialRT
economia de mercadoRT
formação de preçosRT
mercadoRT
política comercialRT

oferta energética
6606 política energéticaMT
oferta de energiaUF
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2

oferta, preço de   (2451)

oferta pública de aquisição
Operação financeira pela qual uma en-
tidade privada propõe aos detentores
de acções de uma empresa adquirir es-
tas acções a condições relativamente
interessantes.

SN

4006 organização de empresasMT
OPAUF
proposta pública de trocaUF
concentração económicaBT1
mercado financeiroRT
protecção dos sóciosRT

oferta, recusa de   (4031)

offset
impressão gráfica (3226)USE

off-shore, material 
instalação marítima (6616)USE

off-shore, perfuração 
perfuração no mar (6611)USE

off-shore, plataforma 
instalação marítima (6616)USE

Oficiais das Comunidades Europeias, Ser-
viço das Publicações 

SPOCE (1006)USE

oficiais, estatísticas   (1631)

oficial, anuário 
anuário (3221)USE

Oficial CE, Jornal 
Jornal Oficial UE (3221)USE

Oficial da União Europeia, Jornal 
Jornal Oficial UE (3221)USE

Oficial das Comunidades Europeias, Jor-
nal 

Jornal Oficial UE (3221)USE

oficial de contabilidade, plano 
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

oficial de diligências
1226 organização da justiçaMT
funcionário de justiçaBT1

pessoal judiciárioBT2

oficial de marinha
tripulação (4811)USE

oculista oficial de marinha
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oficial, despachante 
profissão aduaneira (2011)USE

oficial, documento   (3221)

oficial, ensino   (3211)

oficial, jornal   (3221)

oficial, língua   (0431)

oficial, mercado 
mercado regulamentado (2411)USE

Oficial Portuguesa, Países Africanos de
Língua 

África lusófona (7221)USE

oficial, publicação 
documento oficial (3221)USE

Oficial UE, Jornal   (3221)

oficial, visita   (0806)

oficina, chefe de 
capataz (4411)USE

OGE
orçamento geral do Esta-
do (2436)

USE

OGM
organismo geneticamente modi-
ficado (6411)

USE

OIAC
7606 Nações UnidasMT
Organização Internacional de
Aviação Civil

UF

instituição especializada da ONUBT1

OICE
7606 Nações UnidasMT
Órgão Internacional para o Contro-
lo dos Estupefacientes

UF

instituição especializada da ONUBT1

OICVM
sociedade de investimen-
to (4016)

USE

OIE
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Gabinete Internacional de Epizoo-
tias

UF

Instituto Internacional das Epizoo-
tias

UF

Secretariado Internacional das Epi-
zootias

UF

organização intergovernamentalBT1
doença animalRT
doença dos peixesRT

OIM
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

CIMUF
CIMEUF
Comité Intergovernamental para
as Migrações

UF

Comité Intergovernamental para
as Migrações Europeias

UF

Organização Internacional para as
Migrações

UF

organização intergovernamentalBT1

OIT
7606 Nações UnidasMT
Organização Internacional do Tra-
balho

UF

instituição especializada da ONUBT1
BITNT1
Conferência Internacional do Traba-
lho

NT1

OLAF
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

órgão e agência UEBT1
organismo comunitárioBT2

fraudeRT

olaria
cerâmica (6846)USE

oleaginosa
planta oleaginosa (6006)USE

oleaginosa, cultura   (5631)

oleaginosa, planta   (6006)

oleaginosa, semente 
planta oleaginosa (6006)USE

oleaginoso, linho   (6006)

olefina
hidrocarboneto (6616)USE

oleicultura
5631 actividade agrícolaMT
produção vegetalBT1
planta oleaginosaRT

óleo animal
6016 produto agrícola transformadoMT
gordura animalBT1

gorduraBT2

óleo de amendoim
6016 produto agrícola transformadoMT
óleo vegetalBT1

gordura vegetalBT2
gorduraBT3

amendoimRT

óleo de colza
óleo vegetal (6016)USE

óleo de girassol
6016 produto agrícola transformadoMT
óleo vegetalBT1

gordura vegetalBT2
gorduraBT3

girassolRT

óleo de manteiga
butteroil (6016)USE

óleo de milho
6016 produto agrícola transformadoMT

óleo vegetalBT1
gordura vegetalBT2

gorduraBT3
milhoRT

óleo de noz
óleo vegetal (6016)USE

óleo de palma
óleo vegetal (6016)USE

óleo de peixe
6016 produto agrícola transformadoMT
gordura animalBT1

gorduraBT2
peixeRT
produto à base de peixeRT

óleo de sésamo
óleo vegetal (6016)USE

óleo de soja
6016 produto agrícola transformadoMT
óleo vegetalBT1

gordura vegetalBT2
gorduraBT3

sojaRT

óleo essencial
6016 produto agrícola transformadoMT
óleo volátilUF

óleo mineral
6616 indústria petrolíferaMT
produto petrolíferoBT1

petroquímicaBT2

óleo pesado
6616 indústria petrolíferaMT
produto petrolíferoBT1

petroquímicaBT2

óleo, pintura a 
pintura (2831)USE

óleo usado
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1

óleo vegetal
6016 produto agrícola transformadoMT
óleo de colzaUF
óleo de nozUF
óleo de palmaUF
óleo de sésamoUF
gordura vegetalBT1

gorduraBT2
azeiteNT1
óleo de amendoimNT1
óleo de girassolNT1
óleo de milhoNT1
óleo de sojaNT1

óleo volátil
óleo essencial (6016)USE

oleoduto
4811 organização dos transportesMT
transporte por condutaBT1

oficial oleoduto
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modo de transporteBT2

óleos, fábrica de   (6031)

oligarquia
Regime político em que o poder é
exercido por um número restrito de
pessoas.

SN

0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1
classe dirigenteRT

oligoelemento
6036 tecnologia alimentarMT
aditivo alimentarBT1
complemento alimentarRT

oligopólio
Situação de um mercado no qual a
concorrência é imperfeita do lado da
oferta devido ao número limitado de
vendedores.

SN

4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1

oligopsónio
Situação de um mercado no qual a
concorrência é imperfeita do lado da
procura devido ao número limitado de
compradores.

SN

4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1

olímpicos, jogos   (2826)

Olomouc [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

OLP
7236 geografia políticaMT
7616 organizações extra-europeiasMT
Organização da Libertação da Pales-
tina

UF

organização árabeBT1
países da Liga ÁrabeBT1

OMA
Organização Mundial das Alfân-
degas (7621)

USE

Omã
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
OmanUF
países CCGBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do GolfoBT1

Médio OrienteBT2

Oman
Omã (7226+7236)USE

Ombudsman
Provedor de Justiça (0436)USE

Ombudsman europeu
Provedor de Justiça Euro-
peu (1006)

USE

OMC
Organização Mundial do
Comércio (2021)

USE

OMI
7606 Nações UnidasMT
Organização Marítima Internacio-
nal

UF

instituição especializada da ONUBT1

omissão, acção por   (1221)

omissão comunitário, recurso por 
acção por omissão (1221)USE

OMM
7606 Nações UnidasMT
Organização Meteorológica Mun-
dial

UF

instituição especializada da ONUBT1

OMPI
7606 Nações UnidasMT
Organização Mundial da Proprieda-
de Intelectual

UF

instituição especializada da ONUBT1

OMS
7606 Nações UnidasMT
Organização Mundial da SaúdeUF
instituição especializada da ONUBT1

OMT
7606 Nações UnidasMT
Organização Mundial do TurismoUF
sistema das Nações UnidasBT1
turismoRT

ondas, energia das   (6626)

ONG
organização não governamen-
tal (7626)

USE

ONU
Organização das Nações Uni-
das (7606)

USE

ONU, Assembleia Geral   (7606)

ONU, Comissão   (7606)

ONU, Comissão Técnica   (7606)

ONU, Comité Permanente   (7606)

ONU, Conferência   (0806)

ONU, Conselho de Segurança   (7606)

ONU, Conselho de Tutela   (7606)

ONU, Conselho Económico e Social 
ECOSOC (7606)USE

ONU, convenção   (0806)

ONU, forças da 
força multinacional (0816)USE

ONU, habitat   (7606)

ONU, instituição especializada
da   (7606)

ONU, pacto internacional   (0806)

ONU, resolução   (0806)

ONU, Secretariado da   (7606)

ONUDI
7606 Nações UnidasMT
Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial

UF

sistema das Nações UnidasBT1

ónus da prova
prova (1221)USE

Oost-Vlaanderen
província da Flandres Orien-
tal (7211)

USE

OPA
oferta pública de aqui-
sição (4006)

USE

OPAEP
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OAPEPUF
Organização dos Países Árabes Ex-
portadores de Petróleo

UF

organização árabeBT1
organização intergovernamentalBT1

OPAQ
7606 Nações UnidasMT
Organização para a Proibição das
Armas Químicas

UF

sistema das Nações UnidasBT1
arma químicaRT

opção tecnológica
escolha de tecnologia (6411)USE

OPEP
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização dos Países Exportado-
res de Petróleo

UF

organização intergovernamentalBT1
países OPEPRT

OPEP, país da 
países OPEP (7231)USE

OPEP, países   (7231)

ópera
artes do espectáculo (2831)USE

operação bancária
actividade bancária (2416)USE

operação cambial
2416 instituições financeiras e créditoMT
câmbioUF
mecanismo de câmbioUF
actividade bancáriaBT1
mercado cambialRT

operação contabilística
gestão contabilística (4026)USE

óleos operação contabilística
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operação de destilação
destilação (6036)USE

operação de manutenção
6406 produçãoMT
elevaçãoUF
manutençãoUF
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2
equipamento de elevaçãoRT

operação de mercado livre
controlo de liquidez (2411)USE

operação integrada de desenvolvimento
programa de desenvolvimento
integrado (1616)

USE

operação na bolsa
2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1

operacional CE, despesa   (1021)

operacional CECA, orçamento   (1021)

operacional, despesa   (2441)

operacional, investigação 
técnica de gestão (4021)USE

operacional, programa   (1616)

operacional regional, programa 
programa operacional (1616)USE

operações de empréstimo, fundo de garan-
tia das 

reserva orçamental CE (1021)USE

operações de iniciados
1216 direito penalMT
delito económicoBT1

infracçãoBT2

operária, autogestão 
autogestão (4426)USE

operária, classe   (2821)

Operária, Internacional   (0406)

operário
4411 mercado do trabalhoMT
categoria socioprofissionalBT1
aprendizNT1
operário especializadoNT1

mineiroNT2
operário qualificadoNT1
serventeNT1
classe operáriaRT
mão-de-obra agrícolaRT
trabalhador manualRT

operário, accionariato   (4426)

operário agrícola
mão-de-obra agrícola (5616)USE

operário especializado
4411 mercado do trabalhoMT
operárioBT1

categoria socioprofissionalBT2
mineiroNT1

operário, movimento   (0431)

operário qualificado
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obra qualificadaUF
trabalhador qualificadoUF
operárioBT1

categoria socioprofissionalBT2

operário, sindicato 
sindicato (4426)USE

operários, acções detidas pelos 
accionariato operário (4426)USE

operários, educação dos 
educação de adultos (3206)USE

operativo, sistema   (3236)

opinião, liberdade de   (1236)

opinião, movimento de   (0431)

opinião, opositor de   (0431)

opinião pública
0431 vida política e segurança públicaMT
imagem de marcaNT1
sensibilização do públicoNT1
populismoRT

opinião, sondagem de   (2821)

Opole [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

oportunidade de emprego
acesso ao emprego (4411)USE

oposição, líder da   (0431)

oposição política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1
governo-sombraNT1
líder da oposiçãoNT1
opositor de opiniãoRT
partido políticoRT

opositor de opinião
0431 vida política e segurança públicaMT
opositor políticoUF
movimento de opiniãoBT1
direitos do indivíduoRT
oposição políticaRT
refugiado políticoRT

opositor político
opositor de opinião (0431)USE

óptica
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências físicasBT1
indústria ópticaRT

óptica de caracteres, leitura 
OCR (3221)USE

óptica de precisão
indústria óptica (6821)USE

óptica, espectrometria 
espectrometria (3606)USE

óptica, fibra 
material de telecomuni-
cações (3226)

USE

óptica, indústria   (6821)

óptico de caracteres, reconhecimento 
OCR (3221)USE

óptico digital, disco 
suporte óptico (3226)USE

óptico, disco 
suporte óptico (3226)USE

óptico, suporte   (3226)

óptico, vidro 
indústria óptica (6821)USE

optimização
técnica de gestão (4021)USE

opting out, cláusula de 
cláusula de saída (1016)USE

Oracle
emissão de videotexto (3226)USE

oral, pergunta   (0421)

orçamentada, despesa   (2441)

orçamentado, pagamento 
liquidação das despesas (2441)USE

orçamentais, racionalização das escolhas 
escolha orçamental (2436)USE

orçamentais, recursos   (2441)

orçamental, alteração   (2441)

orçamental, atribuição 
imputação contabilística (4026)USE

orçamental, autoridade 
poder orçamental (2441)USE

orçamental, autorização   (2441)

orçamental, avaliação   (2441)

orçamental, categoria 
orçamento (2436)USE

orçamental CE, disciplina   (1021)

orçamental CE, reserva   (1021)

orçamental, classificação   (2436)

orçamental, colaboração   (2441)

orçamental, controlo   (2441)

orçamental, crédito   (2441)

orçamental, défice   (2441)

operação de destilação orçamental
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orçamental, descarga   (2441)

orçamental, desequilíbrio 
equilíbrio orçamental (2436)USE

orçamental, despesa não   (2441)

orçamental, disciplina 
política orçamental (2436)USE

orçamental, equilíbrio   (2436)

orçamental, escolha   (2436)

orçamental, estabilizador   (1021)

orçamental, estimativa   (2441)

orçamental, exercício   (2441)

orçamental, inscrição   (2436)

orçamental, massa   (2436)

orçamental, método 
tramitação orçamental (2441)USE

orçamental, nomenclatura   (2436)

orçamental, orientação de política 
política orçamental (2436)USE

orçamental, poder   (2441)

orçamental, política   (2436)

orçamental, receita 
recursos orçamentais (2441)USE

orçamental, reforma 
política orçamental (2436)USE

orçamental, rubrica 
orçamento (2436)USE

orçamental, tramitação   (2441)

orçamental, transferência 
transferência de verba (2441)USE

orçamento
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

categoria orçamentalUF
rubrica orçamentalUF
política orçamentalBT1
despesa orçamentadaRT
execução do orçamentoRT
financiamento do orçamentoRT
orçamento consagrado à investi-
gação

RT

orçamento para a defesaRT

orçamento anexo
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças públicasBT1

orçamento, anteprojecto de   (2441)

orçamento, aprovação do   (2441)

orçamento CE
orçamento comunitário (1021)USE

orçamento CE, financiamento do 
financiamento do orçamento
comunitário (1021)

USE

orçamento CE, projecto de   (1021)

orçamento comunitário
1021 finanças comunitáriasMT
orçamento CEUF
orçamento geral CENT1
orçamento operacional CECANT1
duodécimo provisórioRT
fraude contra a União EuropeiaRT
Tribunal de Contas CERT

orçamento comunitário, elaboração
do   (1021)

orçamento comunitário, financiamento
do   (1021)

orçamento comunitário para a investigação
despesa de investigação
CE (1021)

USE

orçamento consagrado à investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

créditos para a investigaçãoUF
política de investigaçãoBT1
despesa de investigação CERT
orçamentoRT

orçamento das CE, anteprojecto
de   (1021)

orçamento das instituições
orçamento geral CE (1021)USE

orçamento das instituições comunitárias
despesa de funcionamento
CE (1021)

USE

orçamento de funcionamento CE
despesa de funcionamento
CE (1021)

USE

orçamento do Estado
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

OEUF
orçamento nacionalUF
finanças públicasBT1
planeamento nacionalRT
política fiscalRT

orçamento, elaboração do   (2441)

orçamento, execução do   (2441)

orçamento extraordinário
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças públicasBT1

orçamento familiar
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
consumo familiarRT
despesas de consumoRT

orçamento, financiamento do   (2441)

orçamento geral CE
1021 finanças comunitáriasMT
orçamento das instituiçõesUF
orçamento comunitárioBT1

orçamento geral do Estado
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

OGEUF
finanças públicasBT1

orçamento local
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças locaisBT1
finanças públicasBT2

orçamento militar
orçamento para a defesa (0821)USE

orçamento nacional
orçamento do Estado (2436)USE

orçamento operacional CECA
Orçamento próprio às actividades da
CECA.

SN

1021 finanças comunitáriasMT
orçamento comunitárioBT1
direito nivelador CECART

orçamento para a defesa
0821 defesaMT
orçamento militarUF
política de defesaBT1
orçamentoRT

orçamento para a educação
3206 educaçãoMT
política da educaçãoBT1

orçamento, projecto de   (2441)

orçamento publicitário
2031 comercializaçãoMT
publicidadeBT1

comercializaçãoBT2

orçamento rectificativo
2441 orçamentoMT
tramitação orçamentalBT1

orçamento regional
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças regionaisBT1
finanças públicasBT2

orçamento, rejeição do   (2441)

orçamento social
Quadros que retraçam as várias ope-
rações de redistribuição dos rendimen-
tos em questões sociais (reforma, saúde,
formação, família, etc.).

SN

2826 vida socialMT
política socialBT1
custo da saúdeRT

orçamental orçamento social
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Orçamento Social Europeu
2826 vida socialMT
política social europeiaBT1

política socialBT2

orçamento suplementar
2441 orçamentoMT
tramitação orçamentalBT1

orçamento, votação do 
aprovação do orçamento (2441)USE

ordem de recolher
estado de emergência (0431)USE

ordem do dia
0426 trabalhos parlamentaresMT
reunião parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

ordem do dia, publicação da 
publicidade dos debates (1006)USE

Ordem dos Advogados
ordem profissional (4426)USE

Ordem dos Engenheiros
ordem profissional (4426)USE

Ordem dos Médicos
ordem profissional (4426)USE

ordem económica internacional, nova 
nova ordem económica (0806)USE

ordem económica, nova   (0806)

ordem jurídica comunitária
1011 direito comunitárioMT
competência comunitáriaNT1

princípio da proporcionalidadeNT2
princípio da subsidiariedadeNT2
princípio de comunitarizaçãoNT2
transferência de competênciasNT2

competência dos Estados-MembrosNT1
competência externa CENT1
competência mistaNT1
controlo comunitárioNT1
direito comunitário - direito nacio-
nal

NT1

aplicabilidade directaNT2
primado do direito comunitárioNT2
princípio de reconhecimento
mútuo

NT2

responsabilidade do EstadoNT2
método aberto de coordenação
[V4.2]

NT1

ordem jurídica nacional
direito nacional (1206)USE

ordem profissional
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

Ordem dos AdvogadosUF
Ordem dos EngenheirosUF
Ordem dos MédicosUF

organização profissionalBT1
profissão independenteRT
profissão liberalRT

ordem protocolar
protocolo (0406)USE

ordem pública
0431 vida política e segurança públicaMT
segurança públicaBT1
agitação políticaNT1
controlo de políciaNT1

controlo fronteiriçoNT2
estado de excepçãoNT1

estado de emergênciaNT2
políciaNT1

polícia de proximidadeNT2
polícia localNT2
polícia regionalNT2

repressãoNT1
atentado à segurança do EstadoRT
moralidade públicaRT

ordenamento agrícola
desenvolvimento rural (1616)USE

ordenamento do espaço
gestão do espaço (5206)USE

ordenamento do território
1616 regiões e política regionalMT
política regionalBT1

ordenamento florestal
5636 florestaMT
melhoramento florestalUF
política florestalBT1
arborizaçãoNT1
desenvolvimento ruralRT

ordenamento fundiário
5616 sistema de exploração agrícolaMT
reestruturação fundiáriaUF
propriedade rústicaBT1

ordenamento hídrico
6831 construção civilMT
bomba de águaUF
engenharia hidráulicaUF
obras públicasBT1
abastecimento de águaRT
águaRT
máquina hidráulicaRT

ordenamento hidroagrícola
5621 exploração agrícolaMT
canal de aduçãoUF
canal de irrigaçãoUF
canal de regaUF
drenagem agrícolaUF
levadaUF
obras hidroagrícolasUF
plano de regaUF
regadioUF
melhoramento do soloBT1

técnica de culturaBT2

irrigaçãoNT1
desenvolvimento ruralRT
drenagemRT

ordenamento regional
planeamento regional (1606)USE

ordenha, máquina de   (5626)

ordens jurídicas, conflito de 
aplicação da lei (1206)USE

Örebro [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Este da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

órfão
2806 famíliaMT
paisBT1

famíliaBT2
pensão de sobrevivênciaRT

órfão, pensão de 
pensão de sobrevivência (2836)USE

orgânica, lei   (1206)

orgânica, poluição   (5216)

orgânico, ácido   (6811)

orgânico, composto 
produto químico orgâni-
co (6811)

USE

orgânico, fertilizante   (5626)

orgânico, produto 
produto biológico (6026)USE

orgânico, produto químico   (6811)

organigrama
4021 gestão administrativaMT
técnica de gestãoBT1

organismo comunitário
Utilizar para os organismos criados
com base no direito derivado. Não
confundir com órgão comunitário.

SN

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Centro de Satélites da União Euro-
peia [V4.2]

NT1

Comité CENT1
Comité Científico CENT2
Comité Consultivo CENT2
comité de gestão CENT2
comité de regulamentação CENT2
comité misto CENT2
Comité Paritário CENT2
Comité Permanente CENT2
Comité Técnico CENT2

Instituto de Estudos de Segurança
da União Europeia [V4.2]

NT1

órgão e agência UENT1

Orçamento Social Europeu organismo comunitário
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Agência de Aprovisionamento
CEEA

NT2

Agência Europeia da Segurança
Marítima [V4.2]

NT2

Agência Europeia de Defesa
[V4.2]

NT2

Agência Europeia de Medicamen-
tos

NT2

Agência Europeia de Recons-
trução

NT2

Agência Europeia do AmbienteNT2
Agência Europeia dos Produtos
Químicos [V4.2]

NT2

Agência Europeia para a Segu-
rança da Aviação [V4.2]

NT2

Agência Europeia para a Segu-
rança e a Saúde no Trabalho

NT2

Agência Ferroviária Europeia
[V4.2]

NT2

Associação Europeia para a Coo-
peração

NT2

Autoridade Europeia para a Segu-
rança dos Alimentos

NT2

CedefopNT2
Centro Comum de InvestigaçãoNT2
Centro de Tradução dos Organis-
mos da União Europeia

NT2

Centro Europeu de Prevenção e
de Controlo das Doenças [V4.2]

NT2

ECHONT2
empresa comum CEEANT2

Joint European TorusNT3
ENISA [V4.2]NT2
EurostatNT2
Fundação Europeia para a For-
mação

NT2

Fundação Europeia para a Melho-
ria das Condições de Vida e de
Trabalho

NT2

Instituto Comunitário das Varie-
dades Vegetais

NT2

Instituto de Harmonização no
Mercado Interno

NT2

Observatório Europeu da Droga
e da Toxicodependência

NT2

Observatório Europeu do Racis-
mo e da Xenofobia

NT2

OLAFNT2
Serviço Alimentar e VeterinárioNT2

organismo comunitário autónomo
órgão e agência UE (1006)USE

organismo comunitário descentralizado
órgão e agência UE (1006)USE

organismo comunitário personalizado
órgão e agência UE (1006)USE

Organismo Conjunto de Cooperação em
matéria de Armamento

política europeia de armamen-
to (0821)

USE

organismo de direito público
organismo público (0436)USE

organismo de intervenção
2006 política comercialMT
política comercialBT1
política agrícolaRT

organismo de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

empresa de investigaçãoUF
instituto de investigaçãoUF
laboratório de investigaçãoUF
política de investigaçãoBT1
organização da investigaçãoRT

organismo de investimento colectivo em
valores mobiliários

sociedade de investimen-
to (4016)

USE

organismo de representação agrícola
5606 política agrícolaMT
câmara da agriculturaUF
política agrícolaBT1

organismo de utilidade pública
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedadeBT1

organismo especializado CE
órgão e agência UE (1006)USE

organismo geneticamente alterado
organismo geneticamente modi-
ficado (6411)

USE

organismo geneticamente modificado
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

invenção biotecnológicaUF
OGMUF
organismo geneticamente alteradoUF
organismo transgénicoUF
engenharia genéticaBT1

biotecnologiaBT2
tecnologiaBT3

animal transgénicoNT1
planta transgénicaNT1
agricultura biológicaRT

organismo institucional CE
órgão e agência UE (1006)USE

organismo internacional
organização internacional (0806)USE

organismo não governamental
organização não governamen-
tal (7626)

USE

organismo público
Pessoa colectiva de direito público, que
não uma autarquia ou outro órgão lo-
cal, que assegura a gestão de um serviço
público ou uma actividade administra-
tiva.

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

organismo de direito públicoUF

administração públicaBT1
direito público económicoRT
empresa públicaRT

organismo regional
0436 poder executivo e administração
pública

MT

comunidade territorialBT1
eleição regionalRT

organismo transgénico
organismo geneticamente modi-
ficado (6411)

USE

Organismos da União Europeia, Centro
de Tradução dos   (1006)

organização administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

autonomiaNT1
autonomia administrativaNT1
cooperação administrativaNT1
descentralizaçãoNT1
desconcentraçãoNT1
divisão administrativaNT1
função públicaNT1

empregado dos serviços públicosNT2
estatuto do funcionárioNT2

deveres do funcionárioNT3
direitos do funcionárioNT3

funcionário públicoNT2
pessoal contratualNT2

reforma administrativaNT1
regionalizaçãoNT1
ciência administrativaRT

organização africana
7616 organizações extra-europeiasMT
Organização da África CentralUF
Organização da África OcidentalUF
Organização da África OrientalUF
CAONT1
CEAENT1
CEAONT1
CEDEAONT1
CEEACNT1
OCAMNT1
UDEACNT1
UEANT1
UEMAONT1
União AfricanaNT1
Banco Africano de Desenvolvimen-
to

RT

organização afro-asiática
7616 organizações extra-europeiasMT
AfrasecNT1

Organização Afro-Asiática de Cooperação
Económica

Afrasec (7616+7626)USE

organização americana
7616 organizações extra-europeiasMT
ALCANT1

organismo comunitário autónomo organização americana
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Associação dos Estados das Caraí-
bas

NT1

NAFTANT1
OEANT1

Tribunal Interamericano dos Di-
reitos do Homem

NT2

BCIERT
BDCRT
BIDRT

organização árabe
7616 organizações extra-europeiasMT
Conselho de Cooperação do GolfoNT1
Liga ÁrabeNT1
Mercado Comum ÁrabeNT1
OLPNT1
OPAEPNT1

organização asiática
7616 organizações extra-europeiasMT
APECNT1
ASEANNT1
CAPNT1
CDANT1
OAPNT1
OTASENT1
Plano de ColomboNT1
SAARCNT1
UPANT1
BADRT

Organização Asiática de Produtividade
OAP (7616+7621)USE

Organização Comum Africana e Maurícia
OCAM (7616+7621)USE

organização comum de mercado
5606 política agrícolaMT
Política Agrícola ComumBT1
ajuda complementar aos produtosNT1
ajuda por hectareNT1
Comité Agrícola CENT1
intervenção no mercadoRT
organização do mercadoRT
política comercial comumRT
política comum de preçosRT
política de intervençãoRT
restituição à exportaçãoRT

organização cultural
2826 vida socialMT
centro culturalUF
instituição culturalUF
vida associativaBT1

vida socialBT2
cooperação culturalRT
política culturalRT

Organização da África Central
organização africana (7616)USE

Organização da África Ocidental
organização africana (7616)USE

Organização da África Oriental
organização africana (7616)USE

Organização da América Central
organização latino-america-
na (7616)

USE

Organização da América Latina
organização latino-america-
na (7616)

USE

organização da empresa
gestão de empresas (4021)USE

organização da investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

investigaçãoBT1
organismo de investigaçãoRT

Organização da Libertação da Palestina
OLP (7236+7616)USE

organização da pesca
política da pesca (5641)USE

organização da produção
6406 produçãoMT
política de produçãoBT1
manutenção de equipamentosNT1
operação de manutençãoNT1
produção contínuaNT1
produção em cadeiaNT1
produção em massaNT1
subcontrataçãoNT1

externalizaçãoNT2
acordo de especializaçãoRT
estudo do trabalhoRT

organização da saúde
2841 saúdeMT
política de saúdeBT1
cartão sanitárioNT1
cuidados de saúdeNT1

cuidados de enfermagemNT2
cuidados médicos ao domicílioNT2
cuidados paliativosNT2

direito médicoNT1
direitos do doenteNT2

erro médicoNT3
testamento vitalNT3

farmáciaNT1
gerontologiaNT1
internamento hospitalarNT1

internamento psiquiátricoNT2
legislação farmacêuticaNT1

controlo dos medicamentosNT2
nomenclatura farmacêuticaNT2

material médico-cirúrgicoNT1
medicina escolarNT1
prevenção das doençasNT1

vacinaçãoNT2
prevenção de acidentesNT1
primeiros socorrosNT1
protecção materno-infantilNT1
saúde mentalNT1
saúde públicaNT1

higiene públicaNT2

legislação sanitáriaNT2
controlo sanitárioNT3

risco sanitárioNT2
saúde genésicaNT2

telemedicinaNT1
transfusão de sangueNT1
transplantação de orgãosNT1
transporte de doentesNT1

Organização das Nações Unidas
7606 Nações UnidasMT
Nações UnidasUF
ONUUF
Assembleia Geral ONUNT1
Comissão ONUNT1
Comissão Técnica ONUNT1
Comité Permanente ONUNT1
Conselho de Segurança ONUNT1
Conselho de Tutela ONUNT1
ECOSOCNT1
Secretariado da ONUNT1
Tribunal Internacional de JustiçaNT1
Tribunal Penal InternacionalNT1
Tribunal Penal Internacional (TPI)NT1
Carta das Nações UnidasRT
Conferência ONURT

Organização das Nações Unidas para a Ali-
mentação e a Agricultura

FAO (7606)USE

Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura

Unesco (7606)USE

Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial

ONUDI (7606)USE

Organização das Pescas do Nordeste
Atlântico

NAFO (7621)USE

organização de beneficência
2826 vida socialMT
organização de voluntáriosUF
organização voluntáriaUF
vida associativaBT1

vida socialBT2
ajuda privadaRT
associação sem fins lucrativosRT
donativoRT
trabalho voluntárioRT
voluntário internacionalRT

organização de consumidores
movimento de consumido-
res (2026)

USE

Organização de Cooperação e de Desenvol-
vimento Económico

OCDE (7621)USE

organização de juventude
movimento de jovens (0431)USE

organização de produtores
agrupamento de produto-
res (5611)

USE

organização árabe organização de produtores
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Organização de Segurança e Cooperação
na Europa

OSCE (0816)USE

Organização de Unidade Africana
União Africana (7616+7621)USE

organização de voluntários
organização de beneficên-
cia (2826)

USE

organização desportiva
2826 vida socialMT
associação desportivaUF
clube desportivoUF
federação desportivaUF
desportoBT1

tempos livresBT2

organização do comércio externo
comércio externo (2006)USE

organização do ensino
3216 organização do ensinoMT
calendário lectivoNT1
efectivo escolarNT1
idade escolarNT1
orientação escolarNT1
orientação profissionalNT1
programa de ensinoNT1
rede escolarNT1
reforma do ensinoNT1
sistema de ensinoNT1
política da educaçãoRT

organização do exército
forças armadas (0821)USE

organização do mercado
2006 política comercialMT
organização nacional do mercadoUF
política comercialBT1
organização comum de mercadoRT
repartição do mercadoRT
restrição quantitativaRT

Organização do Pacto de Varsóvia
Pacto de Varsóvia (7621)USE

organização do tempo de trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

organização do trabalhoBT1
redução da semanaNT1
política do empregoRT
trabalho a tempo parcialRT

organização do trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

duração do trabalhoNT1
duração legal do trabalhoNT2
hora extraordináriaNT2
horário de trabalhoNT2
horário flexívelNT2
jornada contínuaNT2
redução do tempo de trabalhoNT2
tempo de descansoNT2

descanso semanalNT3
dia feriadoNT3
férias pagasNT3

licença especialNT4
licença sem vencimentoNT3

trabalho extraordinárioNT2
trabalho nocturnoNT2
trabalho por turnosNT2

estudo do trabalhoNT1
cadência do trabalhoNT2
distribuição do trabalhoNT2
produtividade do trabalhoNT2

organização do tempo de trabalhoNT1
redução da semanaNT2

trabalho de equipaNT1
trabalho em cadeiaNT1
trabalho no ecrãNT1
flexibilidade do trabalhoRT
licença para formaçãoRT
sociologia do trabalhoRT

Organização do Tratado do Atlântico Norte
NATO (7621)USE

Organização do Tratado para a Defesa Co-
lectiva da Ásia do Sudeste

OTASE (7616+7621)USE

Organização dos Estados Americanos
OEA (7616+7621)USE

Organização dos Estados Centro-America-
nos

ODECA (7616+7621)USE

Organização dos Estados da América Cen-
tral

ODECA (7616+7621)USE

Organização dos Países Árabes Exportado-
res de Petróleo

OPAEP (7616+7621)USE

Organização dos Países Exportadores de
Petróleo

OPEP (7621)USE

organização dos partidos
0411 partido políticoMT
cisão políticaNT1
congresso de um partidoNT1
filiação políticaNT1
financiamento dos partidosNT1
formação de um partidoNT1
grupo de reflexão políticaNT1
militante políticoNT1
programa políticoNT1
secretariado políticoNT1
vida institucionalRT

organização dos transportes
4811 organização dos transportesMT
ajuda à navegaçãoNT1
aluguer de veículosNT1

fretamentoNT2
capacidade de transporteNT1

contrato de transporteNT1
duração do transporteNT1
empresa de transporteNT1

transportadorNT2
pessoal dos transportesNT1

condutorNT2
pessoal de terraNT2
tripulaçãoNT2

rede de transporteNT1
linha de transporteNT2

sistema de transporte inteligenteNT1
navegação por satéliteNT2

transporte a grande velocidadeNT1
transporte de animaisNT1
transporte de mercadoriasNT1

acordo ATPNT2
cargaNT2

capacidade de cargaNT3
carga por eixoNT3
carga útilNT3

contentorNT2
transporte de mercadorias perigo-
sas

NT2

transporte de passageirosNT1
reservaNT2
transporte colectivoNT2
utente dos transportesNT2
viagem com tudo incluídoNT2
viagem em grupoNT2

transporte individualNT1
transporte por conta de terceirosNT1
transporte por conta própriaNT1
transporte públicoNT1
transporte semicolectivoNT1
transporte urbanoNT1

circulação urbanaNT2
metropolitanoNT2
transporte suburbanoNT2

política dos transportesRT

organização eleitoral
0416 processo eleitoralMT
campanha eleitoralNT1

coligação eleitoralNT2
despesas eleitoraisNT2
financiamento eleitoralNT2
programa eleitoralNT2
propaganda eleitoralNT2

candidatoNT1
apresentação de candidaturaNT2
caução eleitoralNT2
desistência de candidaturaNT2
licença para actividade políticaNT2

divisão em círculos eleitoraisNT1
eleitoradoNT1

caderno eleitoralNT2
eleitor inscritoNT2
maioridade eleitoralNT2

organização europeia
7611 organizações europeiasMT

Organização de Segurança e Cooperação na Europa organização europeia
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AEENT1
AEENNT1
BEENT1
BeneluxNT1
BEUCNT1
CCNRNT1
CEACNT1
CEACTNT1
CEEPNT1
CEFTANT1
CEMTNT1
CERNNT1
CERSNT1
ComeconNT1
Confederação Europeia dos Sindica-
tos

NT1

Instituto Sindical EuropeuNT2
Conselho da EuropaNT1

Comissão dos Direitos do Ho-
mem

NT2

Conselho de Cooperação CulturalNT2
CPLRENT2
fundo do Conselho da EuropaNT2
Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem

NT2

Conselho NórdicoNT1
EADINT1
EFTANT1

Tribunal da AECLNT2
EurocontrolNT1
EUTELSATNT1
Instituto Europeu de Administração
Pública

NT1

Instituto Europeu de FlorençaNT1
Instituto Europeu de NormalizaçãoNT1

CENNT2
CENELECNT2
ETSINT2

LECENT1
SEEANT1
SEPNT1
UEBLNT1
UERNT1
União Europeia das AlfândegasNT1
União Europeia OcidentalNT1

EurocorpoNT2
UNICENT1
UNIRNT1

Organização Europeia de Investigação Es-
pacial

CERS (7611)USE

Organização Europeia de Telecomuni-
cações por Satélite

EUTELSAT (7611)USE

Organização Europeia para a Investigação
Nuclear

CERN (7611+7621)USE

Organização Europeia para a Segurança da
Navegação Aérea

Eurocontrol (7611+7621)USE

organização feminina
movimento de mulheres (0431)USE

organização intergovernamental
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

AEENT1
ALACLNT1
ANZUSNT1
ASEANNT1
BeneluxNT1
BRINT1
CADNT1
CAONT1
CAPNT1
CaricomNT1
CCANNT1
CEAENT1
CEAONT1
CEINT1
CEMTNT1
CERNNT1
CMANT1
ComeconNT1
CommonwealthNT1
Conselho da EuropaNT1

Comissão dos Direitos do Ho-
mem

NT2

Conselho de Cooperação CulturalNT2
CPLRENT2
fundo do Conselho da EuropaNT2
Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem

NT2

Conselho de Cooperação Aduanei-
ra

NT1

EFTANT1
Tribunal da AECLNT2

EurocontrolNT1
Grupo do RioNT1
grupo dos países mais industrializa-
dos

NT1

IATANT1
Liga ÁrabeNT1
NAFONT1
NATONT1

EslováquiaNT2
OAPNT1
OCAMNT1
OCDENT1

Agência Europeia para a Produti-
vidade

NT2

Agência Internacional de EnergiaNT2
Agência para a Energia NuclearNT2

ODECANT1
Parlamento centro-americanoNT2
Parlamento latino-americanoNT2

OEANT1

Tribunal Interamericano dos Di-
reitos do Homem

NT2

OIENT1
OIMNT1
OPAEPNT1
OPEPNT1
Organização Mundial das Alfânde-
gas

NT1

OTASENT1
Pacto de VarsóviaNT1
Plano de ColomboNT1
UDEACNT1
UEANT1
UEBLNT1
União AfricanaNT1
União Europeia das AlfândegasNT1
União Europeia OcidentalNT1

EurocorpoNT2
UPANT1
BIDRT

organização internacional
Para os nomes das organizações inter-
nacionais ver o domínio 76.

SN

0806 política internacionalMT
administração internacionalUF
administração pública internacio-
nal

UF

instituição internacionalUF
organismo internacionalUF
alargamento de uma organização
internacional

NT1

assembleia parlamentar internacio-
nal

NT1

exclusão de uma organização inter-
nacional

NT1

função pública internacionalNT1
funcionário internacionalNT2

vida institucionalRT

organização internacional, alargamento
de uma   (0806)

Organização Internacional de Aviação Civil
OIAC (7606)USE

Organização Internacional de Normali-
zação

ISO (7626)USE

Organização Internacional do Trabalho
OIT (7606)USE

organização internacional, exclusão de
uma   (0806)

organização internacional não governamen-
tal

organização não governamen-
tal (7626)

USE

Organização Internacional para as Mi-
grações

OIM (7621)USE

Organização Europeia de Investigação Espacial Organização Internacional para as Migrações
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organização internacional, representação
comunitária junto de uma 

papel internacional da União
Europeia (1016)

USE

organização internacional, suspensão (de
um Estado) de uma 

exclusão de uma organização in-
ternacional (0806)

USE

organização interprofissional
associação profissional (4426)USE

organização latino-americana
7616 organizações extra-europeiasMT
Organização da América CentralUF
Organização da América LatinaUF
ALACLNT1
CaricomNT1
INTALNT1
MCCANT1
MercosulNT1
ODECANT1

Parlamento centro-americanoNT2
Parlamento latino-americanoNT2

Pacto AndinoNT1
Parlamento andinoNT2

SELANT1

Organização Marítima Internacional
OMI (7606)USE

Organização Meteorológica Mundial
OMM (7606)USE

Organização Mundial da Propriedade Inte-
lectual

OMPI (7606)USE

Organização Mundial da Saúde
OMS (7606)USE

Organização Mundial das Alfândegas
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OMAUF
organização intergovernamentalBT1
política pautalRT

Organização Mundial do Comércio
2021 comércio internacionalMT
OMCUF
comércio internacionalBT1
cláusula socialNT1
GATSNT1
órgão de resolução de litígiosNT1
TRIMSNT1
TRIPSNT1
excepção culturalRT
globalizaçãoRT
negociação pautalRT

Organização Mundial do Turismo
OMT (7606)USE

organização nacional do mercado
organização do mercado (2006)USE

organização não governamental
7626 organizações não governamen-
tais

MT

ONGUF
organismo não governamentalUF
organização internacional não go-
vernamental

UF

AfrasecNT1
AISSNT1
Amnistia InternacionalNT1
CDINT1
CISLNT1
CMTNT1
Confederação Europeia dos Sindica-
tos

NT1

Instituto Sindical EuropeuNT2
Conselho das Comunas e Regiões
da Europa

NT1

Cruz VermelhaNT1
EADINT1
FIABNT1
FIDNT1
ISONT1
União InterparlamentarNT1
UNICENT1

Organização para a Proibição das Armas
Químicas

OPAQ (7606)USE

organização patronal
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

parceiro socialBT1
relações do trabalhoBT2

confederação patronalNT1
director de empresaRT
empregadorRT

organização profissional
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

acordo interprofissionalNT1
associação profissionalNT1
corporativismoNT1
deontologia profissionalNT1

cláusula de consciênciaNT2
ordem profissionalNT1

organização sem fins lucrativos
associação sem fins lucrati-
vos (4016)

USE

organização sindical
sindicato (4426)USE

organização voluntária
organização de beneficên-
cia (2826)

USE

organizacional, cultura 
cultura organizacional
[V4.2] (4006)

USE

organizada, viagem 
viagem (2826)USE

organizado, crime   (2826)

órgão comunitário
Utilizar para os órgãos criados pelos
tratados paralelamente às instituições
comunitárias.

SN

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Autoridade Europeia para a Pro-
tecção de Dados [V4.2]

NT1

Banco Central EuropeuNT1
BEINT1

Fundo Europeu de InvestimentoNT2
Comité das RegiõesNT1
Comité Económico e Social Euro-
peu

NT1

EPSO [V4.2]NT1
Instituto Monetário EuropeuNT1
Provedor de Justiça EuropeuNT1
SEBCNT1
SPOCENT1

órgão de cooperação da UE
1016 construção europeiaMT
Comité Europeu de Luta Contra a
Droga

UF

grupo ad hoc imigraçãoUF
grupo de cooperação judiciáriaUF
grupo livre circulaçãoUF
Grupo TREVIUF
cooperação intergovernamental UEBT1

União Política EuropeiaBT2
União EuropeiaBT3

órgão de resolução de litígios
Sistema de resolução de litígios da OMC
a que qualquer governo pode recorrer
no caso de suspeita de inobservância
de regras.

SN

2021 comércio internacionalMT
ORLUF
Organização Mundial do ComércioBT1

comércio internacionalBT2
arbitragem comercialRT
diferendo comercialRT

órgão decisor
Utilizar para todas as entidades dotadas
de poder decisório no âmbito de um
organismo comunitário.

SN

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

comité executivoUF
conselho dos governadoresUF
directórioUF
estrutura institucionalBT1

órgão e agência da União Europeia
órgão e agência UE (1006)USE

órgão e agência UE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

agência comunitária especializadaUF
observatório europeuUF
organismo comunitário autónomoUF
organismo comunitário descentra-
lizado

UF

organização internacional órgão e agência UE
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organismo comunitário personali-
zado

UF

organismo especializado CEUF
organismo institucional CEUF
órgão e agência da União EuropeiaUF
organismo comunitárioBT1
Agência de Aprovisionamento CE-
EA

NT1

Agência Europeia da Segurança
Marítima [V4.2]

NT1

Agência Europeia de Defesa [V4.2]NT1
Agência Europeia de MedicamentosNT1
Agência Europeia de ReconstruçãoNT1
Agência Europeia do AmbienteNT1
Agência Europeia dos Produtos
Químicos [V4.2]

NT1

Agência Europeia para a Segurança
da Aviação [V4.2]

NT1

Agência Europeia para a Segurança
e a Saúde no Trabalho

NT1

Agência Ferroviária Europeia
[V4.2]

NT1

Associação Europeia para a Coope-
ração

NT1

Autoridade Europeia para a Segu-
rança dos Alimentos

NT1

CedefopNT1
Centro Comum de InvestigaçãoNT1
Centro de Tradução dos Organis-
mos da União Europeia

NT1

Centro Europeu de Prevenção e de
Controlo das Doenças [V4.2]

NT1

ECHONT1
empresa comum CEEANT1

Joint European TorusNT2
ENISA [V4.2]NT1
EurostatNT1
Fundação Europeia para a For-
mação

NT1

Fundação Europeia para a Melhoria
das Condições de Vida e de Traba-
lho

NT1

Instituto Comunitário das Varieda-
des Vegetais

NT1

Instituto de Harmonização no
Mercado Interno

NT1

Observatório Europeu da Droga e
da Toxicodependência

NT1

Observatório Europeu do Racismo
e da Xenofobia

NT1

OLAFNT1
Serviço Alimentar e VeterinárioNT1

Órgão Internacional para o Controlo dos
Estupefacientes

OICE (7606)USE

órgão misto CE
Utilizar para os órgãos criados no âm-
bito de um acordo CE, compostos por
representantes das Comunidades e de
um ou vários países terceiros.

SN

1016 construção europeiaMT

relações da União EuropeiaBT1
Conselho de Associação CENT1
instituição ACP-CEENT1

Assembleia Paritária ACP-CENT2
Comité dos Embaixadores ACP-
CE

NT2

Comité Paritário ACP-CENT2
Conselho de Ministros ACP-CENT2

instituição comum EEENT1
Comité Conjunto EEENT2
Comité Consultivo Conjunto do
EEE

NT2

Comité Parlamentar Misto do EEENT2
Conselho do EEENT2

orgãos, banco de 
transplantação de orgãos (2841)USE

orgãos, colheita de 
transplantação de orgãos (2841)USE

órgãos, comércio de   (2826)

orgãos, dádiva de 
transplantação de orgãos (2841)USE

orgãos, doação de 
transplantação de orgãos (2841)USE

orgãos, enxerto de 
transplantação de orgãos (2841)USE

órgãos, tráfico de 
comércio de órgãos (2826)USE

orgãos, transplantação de   (2841)

orientação agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
lei de orientação agrícolaUF
prémio à produçãoUF
prémio de orientação agrícolaUF
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

orientação agrícola, lei de 
orientação agrícola (5611)USE

orientação agrícola, prémio de 
orientação agrícola (5611)USE

orientação da produção
política de produção (6406)USE

orientação de política orçamental
política orçamental (2436)USE

Orientação e de Garantia Agrícola, Fundo
Europeu de 

FEOGA (1021)USE

orientação económica
política económica (1606)USE

orientação escolar
3216 organização do ensinoMT
orientação pedagógicaUF
organização do ensinoBT1

orientação, FEOGA   (1021)

orientação pedagógica
orientação escolar (3216)USE

orientação, preço de   (2451)

orientação profissional
3216 organização do ensinoMT
organização do ensinoBT1

orientação sexual, discriminação basea-
da na   (1236)

orientada, economia   (1621)

Oriental, África   (7221)

Oriental, Ásia 
Extremo Oriente (7226)USE

Oriental, Europa   (7206)

Oriental, Malásia   (7226+7231)

Oriental, Timor 
Timor Leste (7226+7231)USE

Oriente, Extremo   (7226)

Oriente, Médio   (7226)

Oriente, país do Extremo 
Extremo Oriente (7226)USE

Oriente, Próximo 
Médio Oriente (7226)USE

origem animal, matéria de   (6011)

origem animal, produto de 
produto animal (6011)USE

origem, certificado de   (2021)

origem, certificado de denominação de 
denominação de origem (2031)USE

origem controlada, denominação de 
denominação de origem (2031)USE

origem controlada, vinho de 
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

origem da ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
política de ajudaBT1

origem das mercadorias
produto originário (2021)USE

origem, denominação de   (2031)

origem do produto
produto originário (2021)USE

origem humana, catástrofe de 
desastre de origem huma-
na (5216)

USE

origem humana, desastre de   (5216)

origem, marca de 
marca (6416)USE

origem protegida, denominação de 
denominação de origem (2031)USE

Órgão Internacional para o Controlo dos ... origem protegida
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origem, regulamento de 
produto originário (2021)USE

origem telúrica, poluição de   (5216)

originário, produto   (2021)

ORL
órgão de resolução de lití-
gios (2021)

USE

ortodoxia
2831 cultura e religiãoMT
cristianismoBT1

religiãoBT2
direito canónicoRT

Ortoli, Empréstimo 
novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

Ortoli, facilidades de crédito 
novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

ortopedista
profissão paramédica (2841)USE

ortoprotésico, técnico 
profissão paramédica (2841)USE

ortoxileno
hidrocarboneto (6616)USE

OSCE
0816 equilíbrio internacionalMT
Acta Final de HelsínquiaUF
Conferência de BelgradoUF
Conferência de HelsínquiaUF
Conferência de MadridUF
Conferência de VienaUF
Conferência sobre a Segurança e a
Cooperação na Europa

UF

CSCEUF
Organização de Segurança e Coope-
ração na Europa

UF

segurança internacionalBT1

oscilação das moedas
taxa flutuante (2411)USE

OSHA
Agência Europeia para a Segu-
rança e a Saúde no Traba-
lho (1006)

USE

osteopata
profissão médica paralela (2841)USE

Östergötland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Este da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

ostra
molusco (5641)USE

Östra Mellansverige
Centro-Este da Suécia (7211)USE

ostras, cultura de 
conquicultura (5641)USE

ostreicultura
conquicultura (5641)USE

OTAN
NATO (7621)USE

OTAN, países 
países NATO (7236)USE

OTASE
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização do Tratado para a
Defesa Colectiva da Ásia do Sudeste

UF

países da OTASEUF
SEATOUF
organização asiáticaBT1
organização intergovernamentalBT1

OTASE, países da 
OTASE (7616+7621)USE

OUA
União Africana (7616+7621)USE

Oulu [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da FinlândiaBT1

ourivesaria
joalharia e ourivesaria (6846)USE

ourivesaria, joalharia e   (6846)

ouro
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal preciosoBT1

metalBT2
moedaRT
paridade cambialRT
reservas cambiaisRT

ouro, padrão de câmbio-   (2406)

ouro, padrão divisa- 
padrão de câmbio-ouro (2406)USE

ouro, padrão dólar- 
padrão de câmbio-ouro (2406)USE

ouro, paridade 
paridade cambial (2411)USE

ouro-barra, padrão 
padrão-ouro (2406)USE

ouro-espécie, padrão 
padrão-ouro (2406)USE

outrem, transporte por conta de 
transporte por conta de tercei-
ros (4811)

USE

ovalbumina
proteína animal (6016)USE

ovas
produto à base de peixe (6026)USE

ovelha
ovino (5626)USE

ovelha, queijo de   (6016)

overbooking
reserva (4811)USE

Overijssel
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões dos Países BaixosBT1

ovina, espécie 
ovino (5626)USE

ovino
5626 meios de produção agrícolaMT
carneiroUF
cordeiroUF
espécie ovinaUF
ovelhaUF
gadoBT1
carne de ovinoRT
lãRT

ovino, carne de   (6011)

ovo
6011 produto animalMT
produto animalBT1
aves de capoeiraRT
produto à base de ovoRT
proteína animalRT

ovo, produto à base de   (6026)

ovoalbumina
proteína animal (6016)USE

ovócitos, doação de 
fecundação in vitro (2806)USE

Övre Norrland
Alta Norrland (7211)USE

oxálico, ácido 
ácido orgânico (6811)USE

óxido
6811 químicaMT
água-oxigenadaUF
bióxido de titânioUF
dióxido de titânioUF
óxido de azotoUF
óxido de cálcioUF
óxido de carbonoUF
composto químicoBT1

óxido de azoto
óxido (6811)USE

óxido de cálcio
óxido (6811)USE

óxido de carbono
óxido (6811)USE

oxigénio
6811 químicaMT
elemento químicoBT1

ozono
5211 meio naturalMT
atmosferaBT1

origem ozono
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ambiente físicoBT2

ozono, degradação da camada de 
poluição estratosférica (5216)USE

ozono, destruição da camada de 
poluição estratosférica (5216)USE

ozono, deterioração da camada de 
poluição estratosférica (5216)USE

ozono, diminuição da camada de 
poluição estratosférica (5216)USE

ozono, gás prejudicial para a camada de 
poluente estratosférico (5216)USE

PAC
Política Agrícola Comum (5606)USE

PAC, racionalização da 
reforma da PAC (5606)USE

PAC, reforma da   (5606)

PAC, revisão da 
reforma da PAC (5606)USE

paciente, direitos do 
direitos do doente (2841)USE

pacífica, coexistência   (0816)

pacífica da energia, utilização   (6606)

pacífica do espaço, utilização 
utilização do espaço (1231)USE

Pacífico
oceano Pacífico (5211)USE

Pacífico, Conselho da Ásia e do 
CAP (7616+7621)USE

Pacífico, Cooperação Económica Ásia- 
APEC (7616)USE

Pacífico, oceano   (5211)

Pacífico, região do 
oceano Pacífico (5211)USE

Pacífico Sul, Comissão Permanente do 
CCPE (7606)USE

pacifismo
0431 vida política e segurança públicaMT
antimilitarismoUF
movimento pacifistaUF
movimento para a pazUF
movimento de opiniãoBT1

pacifista, movimento 
pacifismo (0431)USE

Pacto Andino
7616 organizações extra-europeiasMT
acordo de CartagenaUF
organização latino-americanaBT1
Parlamento andinoNT1
países do Pacto AndinoRT

Pacto Andino, países do   (7231)

pacto de estabilidade
1016 construção europeiaMT
Pacto de Estabilidade e CrescimentoUF
coordenação das políticas UEMBT1

União Económica e MonetáriaBT2
União EuropeiaBT3

política monetáriaRT
programa de estabilidadeRT

Pacto de Estabilidade e Crescimento
pacto de estabilidade (1016)USE

Pacto de Varsóvia
Organização dissolvida em 1 de Julho
de 1991.

SN

7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização do Pacto de VarsóviaUF
Tratado de VarsóviaUF
organização intergovernamentalBT1

Pacto de Varsóvia, Organização do 
Pacto de Varsóvia (7621)USE

Pacto de Varsóvia, países do   (7236)

pacto internacional ONU
0806 política internacionalMT
instrumento internacionalBT1

pacto social
2826 vida socialMT
política socialBT1
diálogo socialRT

padrão de câmbio-ouro
Sistema monetário internacional utili-
zando o ouro como moeda internacio-
nal e uma ou várias divisas-chave. A
convertibilidade das divisas em ouro é
limitada às divisas-chave.

SN

2406 relações monetáriasMT
padrão divisa-ouroUF
padrão dólar-ouroUF
sistema monetário internacionalBT1

finanças internacionaisBT2
convertibilidade monetáriaRT
eurodólarRT

padrão divisa-ouro
padrão de câmbio-ouro (2406)USE

padrão dólar-ouro
padrão de câmbio-ouro (2406)USE

padrão ouro-barra
padrão-ouro (2406)USE

padrão ouro-espécie
padrão-ouro (2406)USE

padrão-ouro
Sistema monetário internacional em
que o ouro serve de padrão das moedas,
como meio de troca e como moeda de
reserva.

SN

2406 relações monetáriasMT
padrão ouro-barraUF
padrão ouro-espécieUF
sistema monetário internacionalBT1

finanças internacionaisBT2

pagador, poluidor- 
princípio do poluidor-paga-
dor (5206)

USE

pagador, princípio do poluidor-   (5206)

pagamento
4026 gestão contabilísticaMT
modalidade de pagamentoUF
gestão contabilísticaBT1
pagamento adiantadoNT1
prazo de pagamentoNT1
transacção financeiraRT

pagamento, acordo de 
acordo de compensação (2406)USE

pagamento adiantado
4026 gestão contabilísticaMT
adiantamento de fundosUF
pagamento por contaUF
pagamentoBT1

gestão contabilísticaBT2

pagamento, cartão de 
moeda electrónica (2411)USE

pagamento, crédito de   (2441)

pagamento electrónico
moeda electrónica (2411)USE

pagamento internacional
2406 relações monetáriasMT
transacções internacionaisUF
finanças internacionaisBT1
acordo de compensaçãoNT1
crédito cruzadoNT1
balança de pagamentosRT
crédito documentárioRT
movimento de capitaisRT

pagamento intracomunitário
2406 relações monetáriasMT
pagamentos intracomunitáriosUF
sistema TargetUF
Sistema Monetário EuropeuBT1
movimento de capitaisRT

pagamento, mercado a pronto   (2421)

pagamento, modalidade de 
pagamento (4026)USE

pagamento orçamentado
liquidação das despesas (2441)USE

pagamento por conta
pagamento adiantado (4026)USE

pagamento, prazo de   (4026)

pagamento, televisão sujeita a   (3226)

pagamentos, balança de   (2406)

pagamentos, cessação de   (4006)

pagamentos intracomunitários
pagamento intracomunitá-
rio (2406)

USE

Pagamentos, União Europeia de   (2406)

ozono Pagamentos
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pagas, férias   (4416)

página web
sítio internet (3226)USE

pai
pais (2806)USE

pai solteiro
pais solteiros (2806)USE

painel de construção
6831 construção civilMT
materiais de construçãoBT1

indústria da construção civilBT2

painel de fibra
fibra de madeira (6836)USE

painel em aglomerado
madeira aglomerada (6836)USE

painel solar
colector solar (6626)USE

pais
2806 famíliaMT
mãeUF
paiUF
famíliaBT1
criança abandonadaNT1
criança adoptadaNT1
filho naturalNT1
filho únicoNT1
órfãoNT1

país africano
África (7221)USE

país asiático
Ásia (7226)USE

país associado
0811 política de cooperaçãoMT
Estado associadoUF
política de cooperaçãoBT1
acordo de associaçãoRT

País Basco
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Comunidade Autónoma do País
Basco

UF

Pais VascoUF
regiões de EspanhaBT1

País Basco, Comunidade Autónoma do 
País Basco (7211)USE

país beneficiário
beneficiário da ajuda (0811)USE

pais celibatários
pais solteiros (2806)USE

país, comércio por   (2021)

país da África
África (7221)USE

país da APEC
7231 geografia económicaMT

AustráliaNT1
ilha NorfolkNT2

BruneiNT1
CanadáNT1
ChileNT1
ChinaNT1
Coreia do SulNT1
Estados UnidosNT1
FilipinasNT1
Hong KongNT1
IndonésiaNT1

BaliNT2
BornéuNT2
Irian JayaNT2
JavaNT2
MolucasNT2
SulawesiNT2
SumatraNT2
TimorNT2

JapãoNT1
Malásia OrientalNT1
MéxicoNT1
Nova ZelândiaNT1
Papua-Nova GuinéNT1
PeruNT1
RússiaNT1
SingapuraNT1
TailândiaNT1
TaiwanNT1
VietnameNT1
APECRT

país da Ásia
Ásia (7226)USE

país da EFTA
países EFTA (7231)USE

país da Liga Árabe
países da Liga Árabe (7236)USE

país da ODECA
países ODECA (7231)USE

país da OEA
países OEA (7236)USE

país da OPEP
países OPEP (7231)USE

país da UEMAO
7231 geografia económicaMT
países da União Monetária Oeste-
Africana

UF

países UMOAUF
BenimNT1
Burquina FasoNT1
Costa do MarfimNT1
Guiné-BissauNT1
MaliNT1
NígerNT1
SenegalNT1
TogoNT1
UEMAORT

país dador
0811 política de cooperaçãoMT
regime de ajudaBT1

política de ajudaBT2

País de Gales
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

WalesUF
regiões do Reino UnidoBT1

país de industrialização recente
novo país industrializado (1611)USE

país desenvolvido
país industrializado (1611)USE

país do CAEM
países Comecon (7231)USE

país do CEAO
países CEAO (7231)USE

país do Conselho da Europa
países do Conselho da Euro-
pa (7236)

USE

país do Conselho Nórdico
países do Conselho Nórdi-
co (7236)

USE

país do Extremo Oriente
Extremo Oriente (7226)USE

país do Mercado Comum Árabe
países do Mercado Comum Ára-
be (7231)

USE

país do Mercosul
7231 geografia económicaMT
ArgentinaNT1
BrasilNT1
ParaguaiNT1
UruguaiNT1
MercosulRT

país do Sahel
Sahel (7221)USE

país do Sudeste Asiático
Sudeste Asiático (7226)USE

país do Terceiro Mundo
país em desenvolvimento (1611)USE

pais, educação dos 
educação de adultos (3206)USE

país em desenvolvimento
1611 crescimento económicoMT
país do Terceiro MundoUF
país em vias de desenvolvimentoUF
PVDUF
Terceiro MundoUF

pagas país em desenvolvimento
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desenvolvimento económicoBT1
acordo comercialRT
cooperação Sul-SulRT
direito ao desenvolvimentoRT
independência económicaRT
independência tecnológicaRT
preferências generalizadasRT
relações Norte-SulRT
transferência de tecnologiaRT

país em transição
economia em transição (1621)USE

país em vias de desenvolvimento
país em desenvolvimento (1611)USE

país "in"
país participante (2406)USE

país industrializado
1611 crescimento económicoMT
país desenvolvidoUF
país ricoUF
desenvolvimento económicoBT1
relações Norte-SulRT

país industrializado, novo   (1611)

país membro
Membro de uma organização interna-
cional que não a União Europeia.

SN

0811 política de cooperaçãoMT
Estado membroUF
Estados-membrosUF
país-membroUF
política de cooperaçãoBT1

país menos desenvolvido
1611 crescimento económicoMT
desenvolvimento económicoBT1

país não associado
0811 política de cooperaçãoMT
PVD não associadoUF
política de cooperaçãoBT1

país não participante
Estado-Membro que não adoptou a
moeda única voluntariamente ou por-
que não preenche todos os critérios.

SN

2406 relações monetáriasMT
país "out"UF
país "pré-in"UF
zona euroBT1

zona monetáriaBT2
relações monetáriasBT3

país não-alinhado
não-alinhamento (0816)USE

país neutro
neutralidade (0816)USE

país "out"
país não participante (2406)USE

país participante
Estado-Membro que adoptou a moeda
única.

SN

2406 relações monetáriasMT
país "in"UF
zona euroBT1

zona monetáriaBT2
relações monetáriasBT3

país "pré-in"
país não participante (2406)USE

país rico
país industrializado (1611)USE

pais solteiros
2806 famíliaMT
mãe solteiraUF
pai solteiroUF
pais celibatáriosUF
situação familiarBT1
família monoparentalRT

país terceiro
0811 política de cooperaçãoMT
política de cooperaçãoBT1
ajuda ao estrangeiroRT
produto originárioRT

país terceiro, cidadão de um 
estrangeiro (1231)USE

país UE
Estado-Membro UE (7231)USE

Pais Vasco
País Basco (7211)USE

paisagem, conservação da 
protecção da paisagem (5206)USE

paisagem, protecção da   (5206)

paisagística
gestão do espaço (5206)USE

países ACP
7231 geografia económicaMT
ACPUF
África do SulNT1
AngolaNT1
Antígua e BarbudaNT1
BahamasNT1
BarbadosNT1
BelizeNT1
BenimNT1
BotsuanaNT1
Burquina FasoNT1
BurundiNT1
Cabo VerdeNT1
CamarõesNT1
ChadeNT1
ComoresNT1
Congo-BrazzavilleNT1
Costa do MarfimNT1
CubaNT1
DjibutiNT1
DomínicaNT1
EritreiaNT1
Estados Federados da MicronésiaNT1
EtiópiaNT1
FijiNT1
GabãoNT1
GâmbiaNT1

GanaNT1
GranadaNT1
GuianaNT1
GuinéNT1
Guiné EquatorialNT1
Guiné-BissauNT1
HaitiNT1
ilhas CookNT1
ilhas MarshallNT1
JamaicaNT1
KiribatiNT1
LesotoNT1
LibériaNT1
MadagáscarNT1
MalaviNT1
MaliNT1
MauríciaNT1
MauritâniaNT1
MoçambiqueNT1
NamíbiaNT1
NauruNT1
NígerNT1
NigériaNT1
NiueNT1
PalauNT1
Papua-Nova GuinéNT1
QuéniaNT1
República Centro-AfricanaNT1
República Democrática do CongoNT1
República DominicanaNT1
RuandaNT1
SalomãoNT1
SamoaNT1
Santa LúciaNT1
São Cristóvão e NevisNT1
São Tomé e PríncipeNT1
São Vicente e GranadinasNT1
SeichelesNT1
SenegalNT1
Serra LeoaNT1
SomáliaNT1
SuazilândiaNT1
SudãoNT1
SurinameNT1
TanzâniaNT1
Timor LesteNT1
TogoNT1
TongaNT1
Trindade e TobagoNT1
TuvaluNT1
UgandaNT1
VanuatuNT1
ZâmbiaNT1
ZimbabuéNT1
acordo de Cotonu [V4.2]RT
Convenção de LoméRT
Protocolo do AçúcarRT

Países Africanos de Língua Oficial Portugue-
sa

África lusófona (7221)USE

país em transição Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
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países ALACL
7231 geografia económicaMT
países ALADIUF
ArgentinaNT1
BolíviaNT1
BrasilNT1
ChileNT1
ColômbiaNT1
CubaNT1
EquadorNT1
MéxicoNT1
ParaguaiNT1
PeruNT1
UruguaiNT1
VenezuelaNT1
ALACLRT

países ALADI
países ALACL (7231)USE

países ANZUS
7236 geografia políticaMT
AustráliaNT1

ilha NorfolkNT2
Estados UnidosNT1
Nova ZelândiaNT1
ANZUSRT

Países Árabes Exportadores de Petróleo,
Organização dos 

OPAEP (7616+7621)USE

países ASEAN
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
BruneiNT1
CambojaNT1
FilipinasNT1
IndonésiaNT1

BaliNT2
BornéuNT2
Irian JayaNT2
JavaNT2
MolucasNT2
SulawesiNT2
SumatraNT2
TimorNT2

LaosNT1
MalásiaNT1

Malásia OrientalNT2
Malásia PeninsularNT2

MianmarNT1
SingapuraNT1
TailândiaNT1
VietnameNT1
ASEANRT

Países Baixos
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
HolandaUF
Estado-Membro UEBT1

Europa OcidentalBT1
países BeneluxBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
países UEOBT1
regiões dos Países BaixosRT

Países Baixos, PTU dos   (7241)

Países Baixos, PTUM dos 
PTU dos Países Baixos (7241)USE

Países Baixos, regiões dos   (7211)

países balcânicos
Balcãs (7206)USE

países bálticos
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
Repúblicas BálticasUF
ex-URSSBT1
EstóniaNT1
LetóniaNT1
LituâniaNT1

países Benelux
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
BélgicaNT1
LuxemburgoNT1
Países BaixosNT1
BeneluxRT

países Caricom
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
países do CaricomUF
Antígua e BarbudaNT1
BahamasNT1
BarbadosNT1
BelizeNT1
DomínicaNT1
GranadaNT1
GuianaNT1
HaitiNT1
JamaicaNT1
MonserratNT1
Santa LúciaNT1
São Cristóvão e NevisNT1
São Vicente e GranadinasNT1
SurinameNT1
Trindade e TobagoNT1
CaricomRT

países CCG
7236 geografia políticaMT
países do Conselho de Cooperação
do Golfo

UF

Arábia SauditaNT1
BahreinNT1
Emirados Árabes UnidosNT1
KuwaitNT1
OmãNT1

QatarNT1

países CE
Estado-Membro UE (7231)USE

países CEAO
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
país do CEAOUF
BenimNT1
Burquina FasoNT1
Cabo VerdeNT1
Costa do MarfimNT1
GâmbiaNT1
GanaNT1
GuinéNT1
Guiné-BissauNT1
LibériaNT1
MaliNT1
NígerNT1
NigériaNT1
SenegalNT1
Serra LeoaNT1
TogoNT1
CEAORT

países CEI
7236 geografia políticaMT
ArméniaNT1
AzerbaijãoNT1
BielorrússiaNT1
CazaquistãoNT1
GeórgiaNT1
QuirguizistãoNT1
República da MoldovaNT1
RússiaNT1
TajiquistãoNT1
TurquemenistãoNT1
UcrâniaNT1
UsbequistãoNT1
CEIRT

países Comecon
7231 geografia económicaMT
país do CAEMUF
países do ComeconUF
BulgáriaNT1
ChecoslováquiaNT1
CubaNT1
HungriaNT1
JugosláviaNT1
MongóliaNT1
PolóniaNT1
República Democrática AlemãNT1
RoméniaNT1
URSSNT1
VietnameNT1

países, comércio por grupos de   (2021)

países Commonwealth
Commonwealth (7621)USE

países ALACL países Commonwealth
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países da América
América (7216)USE

Países da Europa Central e Oriental
PECO (7206)USE

países da Liga Árabe
7236 geografia políticaMT
país da Liga ÁrabeUF
Arábia SauditaNT1
ArgéliaNT1
BahreinNT1
ComoresNT1
DjibutiNT1
EgiptoNT1
Emirados Árabes UnidosNT1
IémenNT1

antiga República Democrática e
Popular do Iémen

NT2

IraqueNT1
JordâniaNT1
KuwaitNT1
LíbanoNT1
LíbiaNT1
MarrocosNT1
MauritâniaNT1
OLPNT1
OmãNT1
QatarNT1
SíriaNT1
SomáliaNT1
SudãoNT1
TunísiaNT1
Liga ÁrabeRT

países da NAFTA
7231 geografia económicaMT
CanadáNT1
Estados UnidosNT1
MéxicoNT1
NAFTART

países da OTASE
OTASE (7616+7621)USE

países da União Europeia
Estado-Membro UE (7231)USE

países da União Monetária Oeste-Africana
país da UEMAO (7231)USE

países de comércio de Estado
comércio de Estado (2006)USE

países de Leste
7236 geografia políticaMT
bloco de LesteUF
antigos países socialistasBT1
ChecoslováquiaNT1
República Democrática AlemãNT1
URSSNT1

países de língua espanhola
grupo linguístico (2821)USE

países do Caricom
países Caricom (7231)USE

países do Cáucaso
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
ex-URSSBT1
ArméniaNT1
AzerbaijãoNT1
GeórgiaNT1

países do Comecon
países Comecon (7231)USE

países do Conselho da Europa
7236 geografia políticaMT
país do Conselho da EuropaUF
AlbâniaNT1
AlemanhaNT1
AndorraNT1
antiga República jugoslava da Ma-
cedónia

NT1

ArméniaNT1
ÁustriaNT1
AzerbaijãoNT1
BélgicaNT1
Bósnia-HerzegovinaNT1
BulgáriaNT1
ChipreNT1
CroáciaNT1
DinamarcaNT1
EslováquiaNT1
EslovéniaNT1
EspanhaNT1
EstóniaNT1
FinlândiaNT1
FrançaNT1
GeórgiaNT1
GréciaNT1
HungriaNT1
IrlandaNT1
IslândiaNT1
ItáliaNT1
LetóniaNT1
LiechtensteinNT1
LituâniaNT1
LuxemburgoNT1
MaltaNT1
MónacoNT1
NoruegaNT1
Países BaixosNT1
PolóniaNT1
PortugalNT1
Reino UnidoNT1
República ChecaNT1
República da MoldovaNT1
RoméniaNT1
RússiaNT1
São MarinoNT1
Sérvia e MontenegroNT1

KosovoNT2
MontenegroNT2
SérviaNT2
VoivodinaNT2

SuéciaNT1

SuíçaNT1
TurquiaNT1
UcrâniaNT1
Conselho da EuropaRT

países do Conselho de Cooperação do Golfo
países CCG (7236)USE

países do Conselho Nórdico
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7236 geografia políticaMT
país do Conselho NórdicoUF
DinamarcaNT1
FinlândiaNT1
IslândiaNT1
NoruegaNT1
SuéciaNT1
Conselho NórdicoRT

países do Golfo
7226 Ásia-OceâniaMT
países do Golfo PérsicoUF
Médio OrienteBT1
Arábia SauditaNT1
BahreinNT1
Emirados Árabes UnidosNT1
IrãoNT1
IraqueNT1
KuwaitNT1
OmãNT1
QatarNT1

países do Golfo Pérsico
países do Golfo (7226)USE

países do Mercado Comum Árabe
7231 geografia económicaMT
país do Mercado Comum ÁrabeUF
EgiptoNT1
Emirados Árabes UnidosNT1
IémenNT1

antiga República Democrática e
Popular do Iémen

NT2

IraqueNT1
JordâniaNT1
KuwaitNT1
LíbiaNT1
MauritâniaNT1
SíriaNT1
SomáliaNT1
SudãoNT1
territórios autónomos da PalestinaNT1
Mercado Comum ÁrabeRT

países do Pacto Andino
7231 geografia económicaMT
BolíviaNT1
ColômbiaNT1
EquadorNT1
PeruNT1
VenezuelaNT1
Pacto AndinoRT

países da América países do Pacto Andino
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países do Pacto de Varsóvia
7236 geografia políticaMT
BulgáriaNT1
ChecoslováquiaNT1
HungriaNT1
PolóniaNT1
República Democrática AlemãNT1
RoméniaNT1
URSSNT1

países e territórios ultramarinos
Para os nomes dos países e territórios,
consultar o microthesaurus 7241 paí-
ses e territórios ultramarinos.

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

PTUUF
territórios PTUUF
comunidade territorialBT1

países EAMA
7231 geografia económicaMT
Estados Africanos e Malgaxe Asso-
ciados

UF

Convenção de IaundéRT

países EFTA
7231 geografia económicaMT
país da EFTAUF
IslândiaNT1
LiechtensteinNT1
NoruegaNT1
SuíçaNT1
EFTART

países escandinavos
Europa do Norte (7206)USE

países europeus
Europa (7206)USE

Países Exportadores de Petróleo, Organi-
zação dos 

OPEP (7621)USE

países germanófonos
grupo linguístico (2821)USE

países mais industrializados, grupo
dos   (7621)

países MCAC
7231 geografia económicaMT
Costa RicaNT1
El SalvadorNT1
GuatemalaNT1
HondurasNT1
NicaráguaNT1
MCCART

Países Não Alinhados, Movimento dos 
não-alinhamento (0816)USE

países NATO
7236 geografia políticaMT
países OTANUF
AlemanhaNT1
BélgicaNT1
BulgáriaNT1

CanadáNT1
DinamarcaNT1
EslováquiaNT1
EslovéniaNT1
EspanhaNT1
Estados UnidosNT1
EstóniaNT1
FrançaNT1
GréciaNT1
HungriaNT1
IslândiaNT1
ItáliaNT1
LetóniaNT1
LituâniaNT1
LuxemburgoNT1
NoruegaNT1
Países BaixosNT1
PolóniaNT1
PortugalNT1
Reino UnidoNT1
República ChecaNT1
RoméniaNT1
TurquiaNT1
NATORT

países nórdicos
Europa do Norte (7206)USE

países OCDE
7231 geografia económicaMT
AlemanhaNT1
AustráliaNT1

ilha NorfolkNT2
ÁustriaNT1
BélgicaNT1
CanadáNT1
Coreia do SulNT1
DinamarcaNT1
EslováquiaNT1
EspanhaNT1
Estados UnidosNT1
FinlândiaNT1
FrançaNT1
GréciaNT1
HungriaNT1
IrlandaNT1
IslândiaNT1
ItáliaNT1
JapãoNT1
LuxemburgoNT1
MéxicoNT1
NoruegaNT1
Nova ZelândiaNT1
Países BaixosNT1
PolóniaNT1
PortugalNT1
Reino UnidoNT1
República ChecaNT1
SuéciaNT1
SuíçaNT1

TurquiaNT1
OCDERT

países ocidentais
Europa Ocidental (7206)USE

países ODECA
7231 geografia económicaMT
país da ODECAUF
Costa RicaNT1
El SalvadorNT1
GuatemalaNT1
HondurasNT1
NicaráguaNT1
ODECART

países OEA
7236 geografia políticaMT
país da OEAUF
Antígua e BarbudaNT1
ArgentinaNT1
BahamasNT1
BarbadosNT1
BelizeNT1
BolíviaNT1
BrasilNT1
CanadáNT1
ChileNT1
ColômbiaNT1
Costa RicaNT1
CubaNT1
DomínicaNT1
El SalvadorNT1
EquadorNT1
Estados UnidosNT1
GranadaNT1
GuatemalaNT1
GuianaNT1
HaitiNT1
HondurasNT1
JamaicaNT1
MéxicoNT1
NicaráguaNT1
PanamáNT1
ParaguaiNT1
PeruNT1
República DominicanaNT1
Santa LúciaNT1
São Cristóvão e NevisNT1
São Vicente e GranadinasNT1
SurinameNT1
Trindade e TobagoNT1
UruguaiNT1
VenezuelaNT1

países OPEP
7231 geografia económicaMT
país da OPEPUF
Arábia SauditaNT1
ArgéliaNT1
Emirados Árabes UnidosNT1
IndonésiaNT1

BaliNT2

países do Pacto de Varsóvia países OPEP
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BornéuNT2
Irian JayaNT2
JavaNT2
MolucasNT2
SulawesiNT2
SumatraNT2
TimorNT2

IrãoNT1
IraqueNT1
KuwaitNT1
LíbiaNT1
NigériaNT1
QatarNT1
VenezuelaNT1
OPEPRT

países OTAN
países NATO (7236)USE

países SELA
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
ArgentinaNT1
BahamasNT1
BarbadosNT1
BelizeNT1
BolíviaNT1
BrasilNT1
ChileNT1
ColômbiaNT1
Costa RicaNT1
CubaNT1
El SalvadorNT1
EquadorNT1
GranadaNT1
GuatemalaNT1
GuianaNT1
HaitiNT1
HondurasNT1
JamaicaNT1
MéxicoNT1
NicaráguaNT1
PanamáNT1
ParaguaiNT1
PeruNT1
República DominicanaNT1
SurinameNT1
Trindade e TobagoNT1
UruguaiNT1
VenezuelaNT1
SELART

países socialistas, antigos   (7236)

países terceiros, convenção CE- 
acordo CE (1016)USE

países terceiros mediterrânicos
7231 geografia económicaMT
região mediterrânica CERT
relações da União EuropeiaRT

países UDEAC
Utilizar nos documentos que tratam do
conjunto destes países.

SN

7231 geografia económicaMT
CamarõesNT1
ChadeNT1
Congo-BrazzavilleNT1
GabãoNT1
Guiné EquatorialNT1
República Centro-AfricanaNT1
UDEACRT

países UEO
7236 geografia políticaMT
AlemanhaNT1
BélgicaNT1
EspanhaNT1
FrançaNT1
GréciaNT1
ItáliaNT1
LuxemburgoNT1
Países BaixosNT1
PortugalNT1
Reino UnidoNT1
União Europeia OcidentalRT

países UMOA
país da UEMAO (7231)USE

país-membro
país membro (0811)USE

Palatinado, Renânia-   (7211)

Palau
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
República de PalauUF
MicronésiaBT1

OceâniaBT2
países ACPBT1

Palau, República de 
Palau (7226+7231)USE

palavra, tempo de uso da 
debate parlamentar (0426)USE

Palestina no Próximo Oriente, Secretariado
de Assistência e de Trabalhos das Nações
Unidas para os Refugiados da 

UNRWA (7606)USE

Palestina, Organização da Libertação da 
OLP (7236+7616)USE

Palestina, questão da   (0816)

Palestina, territórios autónomos
da   (7226+7231)

palha
fertilizante orgânico (5626)USE

paliativos, cuidados   (2841)

palma, óleo de 
óleo vegetal (6016)USE

PALOP
África lusófona (7221)USE

paludismo
doença tropical (2841)USE

PAM
7606 Nações UnidasMT
Programa Alimentar MundialUF
sistema das Nações UnidasBT1
ajuda alimentarRT

panachage
lista composta (0416)USE

Panamá
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América CentralBT1

América LatinaBT2
países OEABT1
países SELABT1

Panamá, canal do   (4821)

Panamá, zona de 
canal do Panamá (4821)USE

panela catalítica
dispositivo antipoluição (5206)USE

pan-europeu, movimento 
movimento europeu (0811)USE

Panev?ｧys [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

panificação
6036 tecnologia alimentarMT
tecnologia alimentarBT1
indústria de panificaçãoRT
pãoRT

panificação, indústria de   (6031)

panificação industrial
indústria de panificação (6031)USE

panificável, cereal   (6006)

pano
produto têxtil (6841)USE

pântano
água estagnada (5211)USE

pão
6026 produto alimentarMT
produto à base de cereaisBT1

produto alimentar complexoBT2
cereal panificávelRT
indústria de panificaçãoRT
panificaçãoRT

papado
catolicismo (2831)USE

papaia
fruto tropical (6006)USE

países OTAN papaia
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papéis de bordo
documentação do veículo (4806)USE

papel
6836 indústria da madeiraMT
pasta de papelUF
indústria da celulose e do papelBT1

indústria da madeiraBT2

papel, indústria da celulose e do   (6836)

papel, indústria do 
indústria da celulose e do pa-
pel (6836)

USE

papel internacional da Comunidade
papel internacional da União
Europeia (1016)

USE

papel internacional da União Europeia
1016 construção europeiaMT
papel internacional da ComunidadeUF
participação comunitária em con-
ferências internacionais

UF

representação comunitária junto
de uma organização internacional

UF

relações da União EuropeiaBT1
adesão a um acordoRT
competência externa CERT
delegação da ComissãoRT

papel, pasta de 
papel (6836)USE

papel social
2826 vida socialMT
participação socialBT1

vida socialBT2

papel velho
lixo doméstico (5216)USE

papelaria
indústria da celulose e do pa-
pel (6836)

USE

papeleira, indústria 
indústria da celulose e do pa-
pel (6836)

USE

papel-moeda
moeda fiduciária (2411)USE

Papua-Nova Guiné
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
Nova GuinéUF
Papuásia-Nova GuinéUF
MelanésiaBT1

OceâniaBT2
país da APECBT1
países ACPBT1

Papuásia-Nova Guiné
Papua-Nova Guiné (7226+7231)USE

Paquistão
7226 Ásia-OceâniaMT
Ásia do SulBT1

parabólica, antena   (3226)

parafina
6616 indústria petrolíferaMT
produto petrolíferoBT1

petroquímicaBT2

parafiscalidade
2446 fiscalidadeMT
taxa de aprendizagemUF
taxa de televisãoUF
impostoBT1

parafuso
rebites e parafusos (6816)USE

parafusos, chave de 
ferramenta doméstica (6846)USE

parafusos, rebites e   (6816)

Paraguai
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América do SulBT1

América LatinaBT2
país do MercosulBT1
países ALACLBT1
países OEABT1
países SELABT1

paraíso fiscal
evasão fiscal (2446)USE

paralela, economia   (1621)

paralela, escola 
pedagogia moderna (3206)USE

paralela, medicina   (2841)

paralela, profissão médica   (2841)

paramédica, profissão   (2841)

paramédico, ensino   (3211)

paramédico, pessoal 
profissão paramédica (2841)USE

paramilitar, força   (0821)

paraquímica
6811 químicaMT
adesivoNT1
adjuvanteNT1
aerosolNT1
explosivoNT1
indústria cosméticaNT1

produto cosméticoNT2
isolanteNT1
lubrificanteNT1
plastificanteNT1
produto de limpezaNT1
solventeNT1

parasita das culturas
destruição das culturas (5216)USE

parasita, insecto 
luta contra os insectos (5206)USE

parasitária, doença 
doença infecciosa (2841)USE

parasitologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências da vidaBT1
tratamento fitossanitárioRT

paraxileno
hidrocarboneto (6616)USE

parceiro social
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

relações do trabalhoBT1
organização patronalNT1

confederação patronalNT2
sindicatoNT1

confederação sindicalNT2
sindicato de funcionários públicosNT1
direito do trabalhoRT

parcela
5616 sistema de exploração agrícolaMT
área de exploraçãoBT1

exploração agrícolaBT2
emparcelamentoRT

parceria agrícola
Contrato pelo qual o proprietário aluga
as suas terras contra uma retribuição
sob a forma duma parte dos produtos
da exploração.

SN

5616 sistema de exploração agrícolaMT
regime de exploração agrícolaBT1

parceria euro-mediterrânica
0811 política de cooperaçãoMT
Processo de BarcelonaUF
política de cooperaçãoBT1

Parceria para a Paz
Iniciativa que tem como objectivo me-
lhorar a estabilidade e a segurança na
Europa através de um reforço dos laços
entre a NATO e os países da Europa de
Leste e outros Estados da CSCE.

SN

0816 equilíbrio internacionalMT
pazBT1
CCANRT

parceria público-privado [V4.2]
Cooperação entre as entidades públicas
e o mundo empresarial com vista a as-
segurar a realização de projectos de in-
fra-estruturas ou a prestação de serviços
de utilidade pública.

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

empresas mistasUF
PPPUF
administração públicaBT1
contrato públicoRT
empresa privadaRT
poderes públicosRT

parcial, agricultura a tempo   (5616)

parcial, desemprego   (4406)

parcial, eleição   (0416)

papéis de bordo parcial
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parcial, emprego a tempo 
trabalho a tempo parcial (4406)USE

parcial, trabalho a tempo   (4406)

Pardubice [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

parecer
0426 trabalhos parlamentaresMT
parecer fundamentadoUF
pedido de parecerUF
processo legislativoBT1

parecer CE
1011 direito comunitárioMT
parecer da ComissãoUF
parecer do ConselhoUF
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2
parecer PENT1

parecer favorável PENT2
Comissão CERT

parecer CECA
1011 direito comunitárioMT
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

parecer CEEA
1011 direito comunitárioMT
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

parecer CES
1011 direito comunitárioMT
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

parecer comunitário
Acto jurídico emitido pelas instituições
comunitárias sempre que se revele
oportuno apreciar uma dada situação
ou factos na União ou nos Estados-
Membros. Em certos casos, os pareceres
podem criar condições prévias à formu-
lação de actos jurídicos vinculativos ou
constituem requisito necessário para a
propositura de uma acção no TJCE.

SN

1011 direito comunitárioMT
acto comunitárioBT1
parecer CENT1

parecer PENT2
parecer favorável PENT3

parecer CECANT1
parecer CEEANT1
parecer CESNT1
parecer do Tribunal de ContasNT1
parecer do Tribunal de Justiça CENT1

parecer da Comissão
parecer CE (1011)USE

parecer de adjudicação
adjudicação por contrato (2006)USE

parecer do Conselho
parecer CE (1011)USE

parecer do Tribunal de Contas
1011 direito comunitárioMT
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

parecer do Tribunal de Justiça CE
1011 direito comunitárioMT
parecer comunitárioBT1

acto comunitárioBT2
Tribunal de Justiça CERT

parecer favorável PE
1011 direito comunitárioMT
parecer PEBT1

parecer CEBT2
parecer comunitárioBT3

acto comunitárioBT4
Acto Único EuropeuRT

parecer fundamentado
parecer (0426)USE

parecer fundamentado PE
parecer PE (1011)USE

parecer obrigatório
parecer PE (1011)USE

parecer PE
1011 direito comunitárioMT
parecer fundamentado PEUF
parecer obrigatórioUF
parecer CEBT1

parecer comunitárioBT2
acto comunitárioBT3

parecer favorável PENT1

parecer, pedido de 
parecer (0426)USE

parental, licença 
licença para assistência aos fi-
lhos (2836)

USE

parental, seguro 
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

parental, subsídio 
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

parental, subsídio de licença 
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

paridade cambial
2411 economia monetáriaMT
paridade das moedasUF
paridade monetáriaUF
paridade ouroUF
taxa de câmbioBT1

política cambialBT2
ouroRT

paridade das moedas
paridade cambial (2411)USE

paridade do poder de compra
1626 contabilidade nacionalMT
poder de compraBT1

rendimentoBT2

paridade monetária
paridade cambial (2411)USE

paridade ouro
paridade cambial (2411)USE

Paritária ACP-CE, Assembleia   (1016)

Paritário ACP-CE, Comité   (1016)

Paritário CE, Comité   (1006)

parking
área de estacionamento (2846)USE

parlamentar
0421 assembleiaMT
deputadoUF
senadorUF
estatuto dos membros do Parlamen-
to

NT1

imunidade parlamentarNT1
incompatibilidadeNT1
interesses financeiros dos parlamen-
tares

NT1

mandato electivoNT1
acumulação de mandatosNT2

privilégio parlamentarNT1
subsídio e abono de secretariadoNT1
subsídio e abono parlamentaresNT1
suplenteNT1
parlamentar europeuRT

Parlamentar Asiática, União 
UPA (7616+7621)USE

parlamentar, assembleia   (0421)

parlamentar, biblioteca   (3221)

parlamentar, comissão   (0421)

parlamentar, comité inter~ 
delegação interparlamen-
tar (0421)

USE

parlamentar, composição de uma co-
missão   (0421)

parlamentar, controlo   (0421)

parlamentar, cooperação inter~   (0421)

parlamentar, debate   (0426)

parlamentar, delegação   (0421)

parlamentar, delegação inter~   (0421)

parlamentar, diplomacia   (0806)

parlamentar do PE, comissão 
comissão PE (1006)USE

parlamentar, documento   (3221)

parlamentar, eleição   (0416)

Parlamentar Europeia, Assembleia 
Parlamento Europeu (1006)USE

parcial Parlamentar Europeia
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parlamentar europeu
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Parlamento EuropeuBT1
instituição comunitáriaBT2

interesses financeiros dos parlamen-
tares

RT

parlamentarRT

parlamentar, exame 
processo parlamentar (0426)USE

parlamentar, imunidade   (0421)

parlamentar, inquérito   (0421)

parlamentar internacional, assem-
bleia   (0806)

parlamentar, interpelação   (0421)

parlamentar, intervenção 
debate parlamentar (0426)USE

parlamentar, mandato   (0416)

Parlamentar Misto do EEE, Co-
mité   (1016)

parlamentar, monarquia   (0406)

parlamentar, pergunta   (0421)

parlamentar, privilégio   (0421)

parlamentar, processo   (0426)

parlamentar, regime   (0406)

parlamentar, relatório de co-
missão   (0426)

parlamentar, reunião   (0426)

parlamentar, subcomissão 
comissão parlamentar (0421)USE

parlamentar, União Inter~   (7626)

parlamentar, votação   (0426)

parlamentares, interesses financeiros
dos   (0421)

parlamentares, relações inter~   (0421)

parlamentares, subsídio e abo-
no   (0421)

parlamento
assembleia (0421)USE

Parlamento andino
7616 organizações extra-europeiasMT
Pacto AndinoBT1

organização latino-americanaBT2

parlamento bicamaral
assembleia bicamaral (0421)USE

Parlamento centro-americano
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

ODECABT1
organização intergovernamentalBT2
organização latino-americanaBT2

parlamento, composição do 
composição da assem-
bleia (0421)

USE

parlamento, dissolução do   (0431)

Parlamento, estatuto dos membros
do   (0421)

Parlamento Europeu
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Assembleia EuropeiaUF
Assembleia Parlamentar EuropeiaUF
PEUF
instituição comunitáriaBT1
comissão PENT1
delegação PENT1
Mesa do PENT1

presidente PENT2
questor PENT2
vice-presidente PENT2

parlamentar europeuNT1
assembleiaRT
eleição europeiaRT
poder consultivoRT
poder de controloRT
poder orçamentalRT
processo de concertaçãoRT
processo de consultaRT
proposta CERT
sufrágio universalRT

Parlamento Europeu, delegação do 
delegação PE (1006)USE

Parlamento Europeu e do Conselho, direc-
tiva do 

directiva CE (1011)USE

Parlamento Europeu, presidente do 
presidente PE (1006)USE

Parlamento Europeu, questor do 
questor PE (1006)USE

Parlamento Europeu, resolução do 
resolução PE (1011)USE

Parlamento Europeu, vice-presidente do 
vice-presidente PE (1006)USE

parlamento federal
assembleia federal (0421)USE

Parlamento latino-americano
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

ODECABT1
organização intergovernamentalBT2
organização latino-americanaBT2

parlamento, mesa do 
mesa da assembleia (0421)USE

parlamento nacional
assembleia nacional (0421)USE

Parlamento, poderes do 
competência da assem-
bleia (0421)

USE

parlamento, regimento do 
regimento da assembleia (0426)USE

parlamento regional
assembleia regional (0421)USE

Parlamento, resolução do   (0421)

parlamento unicamaral
assembleia unicamaral (0421)USE

parmigiano reggiano
queijo de pasta dura (6016)USE

parque automóvel
4816 transporte terrestreMT
transporte rodoviárioBT1

transporte terrestreBT2
autocarroNT1
automóvelNT1
veículo de cargaNT1

parque científico
parque tecnológico (6806)USE

parque de diversões
2826 vida socialMT
parque infantilUF
parque recreativoUF
parque temáticoUF
tempos livresBT1
jardim zoológicoNT1

parque de estacionamento
área de estacionamento (2846)USE

parque ferroviário
4816 transporte terrestreMT
transporte ferroviárioBT1

transporte terrestreBT2

parque industrial
implantação industrial (6806)USE

parque infantil
parque de diversões (2826)USE

parque nacional
Área de extensão geralmente grande,
protegida por lei, com espécies botâni-
cas e animais, habitats e aspectos geo-
morfológicos, que se pretendem preser-
var da intervenção humana pelo interes-
se científico, educativo ou recreativo
que têm.

SN

5206 política ambientalMT
zona protegidaBT1

protecção do ambienteBT2

parque natural
reserva natural (5206)USE

parque público
área verde (2846)USE

parlamentar europeu parque público
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parque recreativo
parque de diversões (2826)USE

parque tecnológico
Reúne as actividades de investigação,
centros de formação de alto nível e
indústrias tecnologicamente avançadas.

SN

6806 política e estruturas industriaisMT
centro tecnológicoUF
parque científicoUF
política industrialBT1
planeamento regionalRT
política de investigaçãoRT

parque temático
parque de diversões (2826)USE

parte do mercado
repartição do mercado (4031)USE

parte ocidental da Suécia
Oeste da Suécia (7211)USE

parteira
2841 saúdeMT
profissão médicaBT1

participação
4006 organização de empresasMT
controlo de empresaUF
participação financeiraUF
tomada de controloUF
tomada de participaçãoUF
tomada de participação majoritáriaUF
concentração económicaBT1
filial comumNT1
holdingNT1
capital socialRT
lucroRT
participação dos trabalhadoresRT
participação dos trabalhadores nos
lucros da empresa

RT

sociedade em participaçãoRT

participação comunitária em conferências
internacionais

papel internacional da União
Europeia (1016)

USE

participação comunitária num acontecimen-
to cultural

patrocínio comunitário (1016)USE

participação comunitária num acontecimen-
to desportivo

patrocínio comunitário (1016)USE

participação das mulheres
2826 vida socialMT
participação socialBT1

vida socialBT2
direitos da mulherRT
movimento de mulheresRT

participação dos trabalhadores
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

democracia na empresaUF
relações do trabalhoBT1
accionariato operárioNT1
autogestãoNT1

co-gestãoNT1
consulta dos trabalhadoresNT1
informação dos trabalhadoresNT1
participação dos trabalhadores nos
lucros da empresa

NT1

participaçãoRT

participação dos trabalhadores nos lu-
cros da empresa

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

participação nos benefíciosUF
participação dos trabalhadoresBT1

relações do trabalhoBT2
participaçãoRT

participação eleitoral
0416 processo eleitoralMT
votantesUF
votaçãoBT1
voto obrigatórioNT1
participação políticaRT

participação financeira
participação (4006)USE

participação majoritária, tomada de 
participação (4006)USE

participação na gestão
co-gestão (4426)USE

participação nos benefícios
participação dos trabalhadores
nos lucros da empresa (4426)

USE

participação política
0431 vida política e segurança públicaMT
comportamento políticoBT1

vida políticaBT2
despolitizaçãoNT1
participação eleitoralRT
participação socialRT

participação social
2826 vida socialMT
vida socialBT1
papel socialNT1
participação das mulheresNT1
exclusão socialRT
movimento socialRT
participação políticaRT

participação, sociedade em   (4016)

participação, tomada de 
participação (4006)USE

participante, país   (2406)

participante, país não   (2406)

partícula elementar
3606 ciências naturais e aplicadasMT
electrãoUF
fotãoUF
neutrãoUF
protãoUF
física nuclearBT1

ciências físicasBT2

partícula ultrafina
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

novos materiaisBT1

particular, automóvel 
automóvel (4816)USE

particular, ensino 
ensino privado (3211)USE

particulares, recurso dos   (1221)

partículas, acelerador de 
tecnologia nuclear (6621)USE

partida, indemnização vitalícia de 
abandono de exploração agríco-
la (5611)

USE

partidarismo, bi~   (0406)

partido autonomista
0411 partido políticoMT
partido nacionalistaBT1

partido políticoBT2

partido charneira
Força política independente da direita
e da esquerda ou que participa alterna-
damente em coligações com a direita
ou com a esquerda.

SN

0431 vida política e segurança públicaMT
minoria políticaBT1

vida políticaBT2

partido, cisão de 
cisão política (0411)USE

partido comunista
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
comunismoRT
Internacional OperáriaRT

partido, congresso de um   (0411)

partido conservador
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
conservadorismoRT

partido, criação de um 
formação de um partido (0411)USE

partido democrata-cristão
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido democrático
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido, dissolução de um 
formação de um partido (0411)USE

partido ecologista
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
ecologismoRT
movimento ecologistaRT

parque recreativo partido ecologista
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partido europeu
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
movimento europeuRT

partido extraparlamentar
Partido legalmente constituído que
concorre às eleições mas que não con-
quista lugares no Parlamento.

SN

0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido extremista
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
extrema-direitaRT
extrema-esquerdaRT

partido, formação de um   (0411)

partido liberal
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
liberalismoRT

partido monárquico
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido nacionalista
Partido que exalta o sentimento nacio-
nal; apego extremo à nação a que se
pertence, acompanhado por vezes de
xenofobia ou de um desejo de isolamen-
to.

SN

0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
partido autonomistaNT1
nacionalismoRT

partido político
0411 partido políticoMT
formação políticaUF
partido comunistaNT1
partido conservadorNT1
partido democrata-cristãoNT1
partido democráticoNT1
partido ecologistaNT1
partido europeuNT1
partido extraparlamentarNT1
partido extremistaNT1
partido liberalNT1
partido monárquicoNT1
partido nacionalistaNT1

partido autonomistaNT2
partido radicalNT1
partido regionalistaNT1
partido republicanoNT1
partido social-democrataNT1
partido socialistaNT1
partido trabalhistaNT1
coligação eleitoralRT
grupo políticoRT
ideologia políticaRT
maioria políticaRT
oposição políticaRT

partido, programa constitutivo de um 
formação de um partido (0411)USE

partido, proibição de um 
formação de um partido (0411)USE

partido radical
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido regionalista
A nível regional. Não confundir com
"partido autonomista".

SN

0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
regionalismoRT

partido republicano
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1

partido social-democrata
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
social-democraciaRT

partido socialista
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
Internacional OperáriaRT
socialismoRT

partido trabalhista
0411 partido políticoMT
partido políticoBT1
Internacional OperáriaRT

partido único, regime de   (0406)

partidos, financiamento dos   (0411)

partidos, organização dos   (0411)

partilha do mercado
repartição do mercado (4031)USE

partilhado, trabalho   (4406)

partilhado, trabalho a tempo 
trabalho partilhado (4406)USE

parto
maternidade (2816)USE

part-time, trabalho em 
trabalho a tempo parcial (4406)USE

Pas-de-Calais, Norte-   (7211)

passa
produto seco (6026)USE

passageiro
utente dos transportes (4811)USE

passageiros, protecção dos 
segurança dos transportes (4806)USE

passageiros, tarifa de   (4806)

passageiros, trânsito de 
trânsito (4811)USE

passageiros, transporte de   (4811)

passagem, direito de 
servidão (1211)USE

passagem para peões
zona para peões (2846)USE

passamanaria
retrosaria (6841)USE

passaporte
1231 direito internacionalMT
documento de identidadeBT1

direito internacional privadoBT2

passaporte europeu
1231 direito internacionalMT
documento de identidadeBT1

direito internacional privadoBT2

pássaros, criação de 
avicultura (5631)USE

pássaros, protecção dos 
protecção da fauna (5206)USE

passe ferroviário
título de transporte (4806)USE

passe social
título de transporte (4806)USE

passivo, aperfeiçoamento   (2011)

passivo, regime de aperfeiçoamento 
aperfeiçoamento passivo (2011)USE

passivo, tráfego de aperfeiçoamento 
aperfeiçoamento passivo (2011)USE

pasta azul, queijo de 
queijo curado com fungos (6016)USE

pasta de carne
produto à base de carne (6026)USE

pasta de fígado
produto à base de carne (6026)USE

pasta de papel
papel (6836)USE

pasta dura, queijo de   (6016)

pasta mole, queijo de   (6016)

pasta semidura, queijo de   (6016)

pastagem
prado (5621)USE

pastagem de engorda
Engorda dos animais em pasto.SN
5631 actividade agrícolaMT
engorda em pastoreioUF
pecuáriaBT1
pradoRT

pastelaria industrial
indústria pasteleira (6031)USE

pasteleira, indústria   (6031)

pasteurização
6036 tecnologia alimentarMT

partido europeu pasteurização
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conservação dos alimentosBT1
tecnologia alimentarBT2

leite pasteurizadoRT

pasteurizado, leite   (6016)

pasto
prado (5621)USE

pastoreio, engorda em 
pastagem de engorda (5631)USE

pastorícia, criação animal em   (5631)

patente
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

entrega de patenteUF
patente de invençãoUF
propriedade industrialBT1

propriedade intelectualBT2
direito de patentesNT1
patente europeiaNT1
invençãoRT

patente comunitária
patente europeia (6416)USE

patente de invenção
patente (6416)USE

patente, entrega de 
patente (6416)USE

patente europeia
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

patente comunitáriaUF
patenteBT1

propriedade industrialBT2
propriedade intelectualBT3

espaço industrial europeuRT
SEPRT

patente, licença de   (6416)

patentes, direito de   (6416)

patentes, regulamentação das 
licença de patente (6416)USE

Patentes, Serviço Europeu das 
SEP (7611)USE

paternal, perda do poder 
poder paternal (2806)USE

paternal, poder   (2806)

paternal, responsabilidade   (2806)

paternidade biológica
filiação (2806)USE

paternidade, licença por   (2836)

pato
aves de capoeira (5631)USE

patologia animal
doença animal (5631)USE

patologia vegetal
doença vegetal (5631)USE

patrão
empregador (4411)USE

patrão de empresa
empresário (4006)USE

patrão pescador
pescador (5641)USE

património arquitectónico
2831 cultura e religiãoMT
património culturalBT1

política culturalBT2

património bibliográfico
património cultural (2831)USE

património cultural
2831 cultura e religiãoMT
património bibliográficoUF
património da HumanidadeUF
património documentalUF
património linguísticoUF
património literárioUF
política culturalBT1
bandeiraNT1
bem culturalNT1
comércio de arteNT1
hinoNT1
local de interesse históricoNT1
monumentoNT1
obra de arteNT1
património arquitectónicoNT1
usos e costumesNT1
arqueologiaRT

património cultural, conservação do 
protecção do património (2831)USE

património cultural, protecção do 
protecção do património (2831)USE

património cultural, salvaguarda do 
protecção do património (2831)USE

património da Humanidade
património cultural (2831)USE

património do Estado
propriedade pública (1211)USE

património documental
património cultural (2831)USE

património genético
genética (3606)USE

património linguístico
património cultural (2831)USE

património literário
património cultural (2831)USE

património nacional
propriedade pública (1211)USE

património, protecção do   (2831)

património regional
cultura regional (2831)USE

património, restauração do 
protecção do património (2831)USE

patriótico, movimento   (0431)

patriotismo
movimento patriótico (0431)USE

patrocínio
Participação de uma pessoa física ou
colectiva no financiamento directo ou
indirecto de actividades sociais, cultu-
rais, desportivas e outras, ou na sua di-
fusão audiovisual.

SN

2031 comercializaçãoMT
promoção comercialBT1

comercializaçãoBT2
mecenatoRT

patrocínio comunitário
Apoio dado pela Comunidade a mani-
festações culturais e desportivas para
promover a sua imagem. Não confun-
dir com as ajudas financeiras atribuídas
no âmbito de programas ou políticas
comunitárias.

SN

1016 construção europeiaMT
participação comunitária num
acontecimento cultural

UF

participação comunitária num
acontecimento desportivo

UF

actividade comunitáriaBT1
aprofundamento da União Euro-
peia

BT2

manifestação culturalRT
promoção da ideia europeiaRT

patrões, greve de   (4426)

patronal, confederação   (4426)

patronal, organização   (4426)

patronal, quotização 
contribuição para a segurança
social (2836)

USE

Patronato da Europa, União das Confede-
rações da Indústria e do 

UNICE (7611+7626)USE

paul
água estagnada (5211)USE

pauta aduaneira
2011 política aduaneiraMT
direitos aduaneirosNT1
máximo tarifárioNT1
nomenclatura pautalNT1

especialização pautalNT2
nomenclatura combinadaNT2

taxa de trânsitoNT1
entrave pautalRT
livre circulação de mercadoriasRT
Pauta Aduaneira ComumRT
proteccionismoRT
união aduaneiraRT

Pauta Aduaneira Comum
2011 política aduaneiraMT
TDCUF
política pautal comumBT1

pasteurizado Pauta Aduaneira Comum
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TaricNT1
direitos da pauta aduaneira comumRT
pauta aduaneiraRT
recursos própriosRT

pauta aduaneira comum, direitos
da   (1021)

pauta aduaneira, redução da 
redução pautal (2011)USE

pauta aduaneira, restabelecimento da 
restabelecimento dos direitos
aduaneiros (2011)

USE

pauta aduaneira, supressão da 
supressão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

Pauta Integrada das Comunidades Europeias
Taric (2011)USE

pautais generalizadas, preferências 
preferências generaliza-
das (2006)

USE

pautal, abertura de contingente 
contingente pautal (2011)USE

pautal, acordo   (2011)

pautal, barreira 
entrave pautal (2021)USE

pautal, barreira não 
entrave não pautal (2021)USE

pautal, classificação 
nomenclatura pautal (2011)USE

pautal comum, política   (2011)

pautal, concessão 
tarifa preferencial (2011)USE

pautal, contingente   (2011)

pautal, entrave   (2021)

pautal, entrave não   (2021)

pautal, especialização   (2011)

pautal, especificação da posição 
especialização pautal (2011)USE

pautal, gestão de contingente 
contingente pautal (2011)USE

pautal, isenção   (2011)

pautal, negociação   (2011)

pautal, nomenclatura   (2011)

pautal, obstáculo 
entrave pautal (2021)USE

pautal, obstáculo não 
entrave não pautal (2021)USE

pautal, política   (2011)

pautal, posição 
nomenclatura pautal (2011)USE

pautal, preferência 
tarifa preferencial (2011)USE

pautal, protecção 
entrave pautal (2021)USE

pautal, redução   (2011)

pautal, repartição de contingente 
contingente pautal (2011)USE

pautal, tecto 
máximo tarifário (2011)USE

pautal, vantagem 
tarifa preferencial (2011)USE

Pautas Aduaneiras e Comércio, Acordo
Geral sobre 

GATT (2021)USE

pavilhão
pavilhão de navio (4821)USE

pavilhão de conveniência
4821 transporte marítimo e fluvialMT
bandeira de conveniênciaUF
direito marítimoBT1

transporte marítimoBT2

pavilhão de navio
4821 transporte marítimo e fluvialMT
nacionalidade dos naviosUF
pavilhãoUF
direito marítimoBT1

transporte marítimoBT2

Pays de la Loire
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

pays, vin de 
vinho regional (6021)USE

paz
0816 equilíbrio internacionalMT
coexistência pacíficaNT1
EurogrupoNT1
força multinacionalNT1
Grupo ContadoraNT1
guerra friaNT1
instauração da pazNT1
manutenção da pazNT1
Parceria para a PazNT1
política de blocosNT1
resolução de diferendosNT1

arbitragem internacionalNT2
cessar-fogoNT2

paz, construção da 
instauração da paz (0816)USE

paz, estabelecimento da 
instauração da paz (0816)USE

paz, instauração da   (0816)

paz, manutenção da   (0816)

paz, movimento para a 
pacifismo (0431)USE

paz, negociação de 
resolução de diferendos (0816)USE

Paz, Parceria para a   (0816)

paz, processo de 
instauração da paz (0816)USE

paz, restabelecimento da 
instauração da paz (0816)USE

paz, salvaguarda da 
manutenção da paz (0816)USE

paz, zona de   (0816)

PDM
plano de urbanização (2846)USE

PE
Parlamento Europeu (1006)USE

PE, comissão   (1006)

PE, comissão parlamentar do 
comissão PE (1006)USE

PE, competência do   (1006)

PE, delegação   (1006)

PE, Mesa do   (1006)

PE, parecer   (1011)

PE, parecer favorável   (1011)

PE, parecer fundamentado 
parecer PE (1011)USE

PE, poderes do 
competência do PE (1006)USE

PE, presidente   (1006)

PE, questor   (1006)

PE, resolução   (1011)

PE, vice-presidente   (1006)

Peace Corps
voluntário internacional (0811)USE

peão
4816 transporte terrestreMT
rede de estradasBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

zona para peõesRT

peça avulsa
6821 indústria mecânicaMT
peças e acessóriosUF
peças sobressalentesUF
material mecânicoBT1
mecânica geralRT

peça, salário à   (4421)

peças e acessórios
peça avulsa (6821)USE

pauta aduaneira comum peças e acessórios
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peças sobressalentes
peça avulsa (6821)USE

PECO
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
Países da Europa Central e OrientalUF
Europa OrientalBT1
BulgáriaNT1
EslováquiaNT1
HungriaNT1
PolóniaNT1
República ChecaNT1
RoméniaNT1

pecuária
5631 actividade agrícolaMT
apiculturaNT1
aviculturaNT1
criação animal em pastoríciaNT1
criação animal intensivaNT1
engordaNT1
estabulaçãoNT1
pastagem de engordaNT1
reprodução animalNT1

inseminação artificialNT2
sericiculturaNT1
zootecniaNT1
abate de animaisRT
aquiculturaRT
gadoRT
pradoRT

pecuniária obrigatória, sanção   (1216)

pecuniária, sanção 
multa (1216)USE

pedagogia
método pedagógico (3206)USE

pedagogia moderna
3206 educaçãoMT
escola abertaUF
escola experimentalUF
escola paralelaUF
escola-pilotoUF
experiência pedagógicaUF
inovação pedagógicaUF
investigação pedagógicaUF
pedagogia novaUF
método pedagógicoBT1
universidade abertaRT

pedagogia nova
pedagogia moderna (3206)USE

pedagógica, experiência 
pedagogia moderna (3206)USE

pedagógica, formação 
formação de professores (3211)USE

pedagógica, inovação 
pedagogia moderna (3206)USE

pedagógica, investigação 
pedagogia moderna (3206)USE

pedagógica, orientação 
orientação escolar (3216)USE

pedagógico, método   (3206)

pediatria
2841 saúdeMT
especialidade médicaBT1

medicinaBT2
ciências médicasBT3

pedido de adesão
adesão à União Europeia (1016)USE

pedido de ajuda
regime de ajuda (0811)USE

pedido de asilo político
asilo político (1231)USE

pedido de contribuição financeira
contribuição financeira (2406)USE

pedido de parecer
parecer (0426)USE

pedido de reembolso
reembolso (2416)USE

pedofilia
Atracção sexual por crianças.SN
1216 direito penalMT
delito sexualBT1

crime contra as pessoasBT2
infracçãoBT3

direitos da criançaRT
pornografia infantilRT
protecção da infânciaRT

pedologia
ciência dos solos (3606)USE

pedonal, zona 
zona para peões (2846)USE

pedopornografia
pornografia infantil (2826)USE

pedra
6831 construção civilMT
materiais de construçãoBT1

indústria da construção civilBT2

pedra de gesso
gesso (6831)USE

pedra preciosa
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
brilhanteUF
diamanteUF
gemaUF
pedrariasUF
produto mineiroBT1

pedrarias
pedra preciosa (6611)USE

pedras, terras e   (6611)

pedreira
exploração mineira (6611)USE

peito, criança de 
primeira infância (2816)USE

peixe
5641 pescaMT
espécie piscícolaUF
recurso haliêuticoBT1
doença dos peixesNT1
peixe de água doceNT1
peixe de água salgadaNT1
óleo de peixeRT
pisciculturaRT
produto à base de peixeRT

peixe, captura de   (5641)

peixe, croquete de 
produto à base de peixe (6026)USE

peixe de água doce
5641 pescaMT
peixeBT1

recurso haliêuticoBT2
pesca de água doceRT

peixe de água salgada
5641 pescaMT
peixeBT1

recurso haliêuticoBT2

peixe, farinha de 
produto à base de peixe (6026)USE

peixe, filetes de 
produto à base de peixe (6026)USE

peixe fresco
5641 pescaMT
produção pesqueiraBT1

indústria pesqueiraBT2

peixe, gordura de 
gordura animal (6016)USE

peixe, óleo de   (6016)

peixe, produto à base de   (6026)

peixes, doença dos   (5641)

pele de animal
6011 produto animalMT
peliçaUF
produto animalBT1
indústria de pelesRT

pele, doença da   (2841)

peles, indústria de   (6841)

peliça
pele de animal (6011)USE

película
chapa fina (6411)USE

película cinematográfica
indústria cinematográfica (3226)USE

Peloponeso
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da GréciaBT1

peças sobressalentes Peloponeso
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pena
sanção penal (1216)USE

pena capital
pena de morte (1216)USE

pena de morte
1216 direito penalMT
pena capitalUF
sanção penalBT1

pena de substituição
1216 direito penalMT
sanção penalBT1

pena, diminuição de   (1216)

pena, execução da   (1216)

pena, prescrição da   (1216)

pena reduzida
diminuição de pena (1216)USE

pena suspensa
suspensão da execução da pe-
na (1216)

USE

pena, suspensão da execução da   (1216)

penal, acção   (1221)

penal, acção em matéria   (1221)

Penal, Código   (1206)

penal, direito   (1216)

penal, direito processual 
processo penal (1221)USE

penal dos menores, responsabilida-
de   (1216)

penal fiscal, direito   (1216)

penal internacional, direito   (1216)

Penal Internacional para a ex-Jugoslávia,
Tribunal 

Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

Penal Internacional para o Ruanda, Tribu-
nal 

Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

Penal Internacional (TPI), Tribu-
nal   (7606)

Penal Internacional, Tribunal   (7606)

penal, jurisdição   (1226)

penal, maioridade 
responsabilidade penal (1216)USE

penal, menoridade 
responsabilidade penal (1216)USE

penal militar, direito   (1216)

penal militar, justiça 
direito penal militar (1216)USE

penal, procedimento   (1221)

penal, processo   (1221)

penal, protecção 
direito à justiça (1236)USE

penal, responsabilidade   (1216)

penal, sanção   (1216)

pendente, proposta 
proposta CE (1011)USE

pendular, migração 
migração alternante (2811)USE

pendular, trabalhador 
migração alternante (2811)USE

pendular, trânsito 
migração alternante (2811)USE

penhor
garantia (1211)USE

penhora
execução por dívidas (1221)USE

penhora de salário
execução por dívidas (1221)USE

penitenciária
estabelecimento prisional (1216)USE

penitenciária, administração   (1216)

penitenciário, direito   (1216)

penitenciário, pessoal   (1216)

penitenciário, regime   (1216)

pensamento, liberdade de 
liberdade de opinião (1236)USE

pensão
indústria hoteleira (2826)USE

pensão alimentar
obrigação alimentar (2806)USE

pensão complementar
2836 protecção socialMT
fundos de pensãoUF
fundos de reformaUF
seguro de velhiceBT1

prestação socialBT2
segurança socialBT3

pensão de invalidez
seguro de invalidez (2836)USE

pensão de órfão
pensão de sobrevivência (2836)USE

pensão de reforma
seguro de velhice (2836)USE

pensão de sobrevivência
2836 protecção socialMT
pensão de órfãoUF
pensão de viuvezUF
subsídio de sobrevivênciaUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
órfãoRT
pessoa viúvaRT

pensão de velhice
seguro de velhice (2836)USE

pensão de viuvez
pensão de sobrevivência (2836)USE

pensão, fundos de 
pensão complementar (2836)USE

pensão, transferência do direito
à   (2836)

pensões, acumulação de   (2836)

penúria
2016 trocas comerciaisMT
escassezUF
abastecimentoBT1
ajuda alimentarRT

penúria alimentar
2841 saúdeMT
nutriçãoBT1
fomeNT1
subalimentaçãoNT1
perda de colheitaRT

peões, passagem para 
zona para peões (2846)USE

peões, via para 
zona para peões (2846)USE

peões, zona para   (2846)

pepino
legume de fruto (6006)USE

pequena cidade
vila (2846)USE

pequena empresa
4011 tipos de empresaMT
pequenas e médias empresasBT1

dimensão da empresaBT2
microempresaNT1

pequena exploração agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
área de exploraçãoBT1

exploração agrícolaBT2

pequena indústria
6806 política e estruturas industriaisMT
indústria artesanalUF
pequenas e médias indústriasBT1

estrutura industrialBT2

Pequena Polónia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

pequena superfície comercial
comércio independente (2036)USE

pena pequena superfície comercial
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Pequenas Antilhas
7216 AméricaMT
CaraíbasBT1
Antígua e BarbudaNT1
Antilhas FrancesasNT1

GuadalupeNT2
MartinicaNT2

Antilhas HolandesasNT1
ilhas do BarlaventoNT2

SabáNT3
Santo EustáquioNT3
São MartinhoNT3

ilhas do SotaventoNT2
BonaireNT3
CuraçauNT3

Antilhas InglesasNT1
AnguilaNT2
ilhas VirgensNT2
MonserratNT2

ArubaNT1
BarbadosNT1
DomínicaNT1
GranadaNT1
ilhas Virgens americanasNT1
Santa LúciaNT1
São Cristóvão e NevisNT1
São Vicente e GranadinasNT1
Trindade e TobagoNT1

pequenas e médias empresas
4011 tipos de empresaMT
CEEIUF
Centro Europeu de Empresa e Ino-
vação

UF

Observatório Europeu das PMEUF
PMEUF
dimensão da empresaBT1
média empresaNT1
pequena empresaNT1

microempresaNT2
pequenas e médias indústriasRT

pequenas e médias indústrias
6806 política e estruturas industriaisMT
PMIUF
estrutura industrialBT1
indústria médiaNT1
pequena indústriaNT1
pequenas e médias empresasRT

pequeno comerciante
pequeno comércio (2036)USE

pequeno comércio
2036 distribuição comercialMT
pequeno comercianteUF
comércio de retalhoBT1

distribuição comercialBT2
empresa individualRT

pequeno comércio independente
comércio independente (2036)USE

pêra
fruto de semente (6006)USE

percentagem de ajuda
condições de ajuda (0811)USE

percentagem de votos
repartição dos votos (0416)USE

perda da nacionalidade
nacionalidade (1231)USE

perda de colheita
5616 sistema de exploração agrícolaMT
má colheitaUF
produtividade agrícolaBT1

resultado da exploração agrícolaBT2
colheitaRT
desastre naturalRT
intempérieRT
penúria alimentarRT
seguro agrícolaRT

perda de emprego
supressão de posto de traba-
lho (4406)

USE

perda de rendimento
prejuízo financeiro (4026)USE

perda do poder paternal
poder paternal (2806)USE

perdão fiscal
2446 fiscalidadeMT
política fiscalBT1

perdas e danos
1211 direito civilMT
responsabilidadeBT1

direito civilBT2
vítimaRT

perecíveis, bens 
bens não duradouros (2026)USE

perecíveis, bens não- 
bens duradouros (2026)USE

perecível, alimento 
produto deteriorável (6026)USE

perecível, género 
produto deteriorável (6026)USE

perene, cultura 
cultura permanente (5621)USE

perene, legume   (6006)

perequação financeira
Mecanismo de transferências financei-
ras com o objectivo de equilibrar a ca-
pacidade orçamental ou os resultados
económicos dos diferentes níveis de
governo de um sistema federal.

SN

2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

compensação financeiraUF
finanças públicasBT1

perfil
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

produto estiradoUF
produto perfiladoUF

tecnologia de materiaisBT1

perfil de busca de informação
difusão selectiva da infor-
mação (3221)

USE

perfil do posto
descrição de funções (4421)USE

perfilado, produto 
perfil (6411)USE

perfume
produto cosmético (6811)USE

perfuração
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
perfuração de poçoUF
exploração de minérioBT1

indústria mineiraBT2

perfuração de poço
perfuração (6611)USE

perfuração, equipamento de   (6611)

perfuração no mar
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
perfuração off-shoreUF
exploração de minérioBT1

indústria mineiraBT2
instalação marítimaRT
petróleoRT
recursos marítimosRT

perfuração off-shore
perfuração no mar (6611)USE

perfuração, plataforma de 
instalação marítima (6616)USE

pergunta escrita
0421 assembleiaMT
pergunta parlamentarBT1

controlo parlamentarBT2
competência da assembleiaBT3

pergunta oral
0421 assembleiaMT
pergunta parlamentarBT1

controlo parlamentarBT2
competência da assembleiaBT3

período de perguntasRT

pergunta parlamentar
0421 assembleiaMT
controlo parlamentarBT1

competência da assembleiaBT2
pergunta escritaNT1
pergunta oralNT1

perguntas, período de   (0426)

perícia médica
2841 saúdeMT
medicinaBT1

ciências médicasBT2
seguroRT

periférica, região   (1616)

Pequenas Antilhas periférica
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periférica, região ultra~ 
região periférica (1616)USE

periférica, unidade 
periférico (3236)USE

periférico
3236 informática e processamento de
dados

MT

unidade periféricaUF
equipamento informáticoBT1

indústria informáticaBT2
ecrãNT1
impressoraNT1
leitor de discosNT1
scannerNT1

perigosa, substância   (5216)

perigosas, acordo sobre o transporte de
mercadorias 

acordo ADN (4821)USE

perigosas, regulamento relativo ao transpor-
te no Reno de matérias 

acordo ADN (4821)USE

perigosas, transporte de mercado-
rias   (4811)

perigosas, transporte de substâncias 
transporte de mercadorias peri-
gosas (4811)

USE

perigoso, detrito   (5216)

perigoso, produto 
substância perigosa (5216)USE

periódica, publicação   (3221)

periódica, regime de habitação   (1211)

periódico
publicação periódica (3221)USE

período de estágio
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

administração do pessoalBT1
estágio de formaçãoRT

período de perguntas
0426 trabalhos parlamentaresMT
reunião parlamentarBT1

processo parlamentarBT2
pergunta oralRT

período de transição CE
1016 construção europeiaMT
medidas transitórias CEUF
período transitório CEUF
alargamento da União EuropeiaBT1

período transitório CE
período de transição CE (1016)USE

períodos de férias, planeamento
dos   (2826)

peritagem científica
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

avaliação científicaUF
investigaçãoBT1

peritagem judiciária
1221 justiçaMT
audiênciaBT1

processo judicialBT2

perito
profissão independente (4411)USE

Permanente CE, Comité   (1006)

permanente, comissão   (0421)

permanente, concurso público 
adjudicação por contrato (2006)USE

permanente, cultura   (5621)

Permanente de Arbitragem, Tribunal 
arbitragem internacional (0816)USE

Permanente do Pacífico Sul, Comissão 
CCPE (7606)USE

permanente, educação   (3206)

permanente, emprego 
trabalho a tempo comple-
to (4406)

USE

permanente, formação 
educação permanente (3206)USE

permanente junto da União Europeia,
representação   (0806)

Permanente ONU, Comité   (7606)

Permanentes, Comité dos Representantes 
Coreper (1006)USE

permissão de pesca
autorização de pesca (5641)USE

permuta de informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

transferência de informaçãoUF
informaçãoBT1
comunicação de dadosRT
internetRT
permuta de publicaçõesRT

permuta de publicações
3221 documentaçãoMT
aquisição de documentosBT1

documentaçãoBT2
permuta de informaçãoRT

perquisição
1221 justiçaMT
processo penalBT1

processo judicialBT2

Pérsico, países do Golfo 
países do Golfo (7226)USE

personalidade jurídica
estatuto jurídico (1211)USE

personalidade, teste de 
teste psicométrico [V4.2] (3611)USE

personalização do poder
0431 vida política e segurança públicaMT
comportamento políticoBT1

vida políticaBT2
chefe de EstadoRT

personalizado, organismo comunitário 
órgão e agência UE (1006)USE

perspectiva a curto prazo
previsão a curto prazo (1631)USE

perspectiva a longo prazo
previsão a longo prazo (1631)USE

perspectiva a médio prazo
previsão a médio prazo (1631)USE

perspectiva a muito longo prazo
prospectiva (1631)USE

perspectiva comunitária
situação CE (1016)USE

perspectiva de emprego
acesso ao emprego (4411)USE

perspectiva económica
previsão económica (1631)USE

perspectivas financeiras
Documento de previsão plurianual que
estabelece, por cada grande categoria
de despesas, limites máximos autoriza-
dos para cada exercício orçamental.

SN

1021 finanças comunitáriasMT
disciplina orçamental CEBT1

elaboração do orçamento comu-
nitário

BT2

adaptação das perspectivas financei-
ras

NT1

revisão das perspectivas financeirasNT1

perspectivas financeiras, adaptação
das   (1021)

perspectivas financeiras, revisão
das   (1021)

pertença à Comunidade Europeia
pertença à União Euro-
peia (1016)

USE

pertença à União Europeia
Vantagens e desvantagens resultantes
da participação de um Estado-Membro
na construção europeia e no aprofunda-
mento do processo de integração, do
ponto de vista desse mesmo Estado.

SN

1016 construção europeiaMT
eurocepticismoUF
pertença à Comunidade EuropeiaUF
relação do Estado-Membro com a
Comunidade

UF

retirada da Comunidade EuropeiaUF
alargamento da União EuropeiaBT1

periférica pertença à União Europeia
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cláusula de saídaNT1
relações intracomunitáriasRT

perturbação electromagnética
5216 degradação do ambienteMT
campo electromagnéticoUF
interferência electromagnéticaUF
poluição electromagnéticaUF
radiação electromagnéticaUF
nocividadeBT1
radiação não ionizanteNT1

Peru
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América do SulBT1

América LatinaBT2
país da APECBT1
países ALACLBT1
países do Pacto AndinoBT1
países OEABT1
países SELABT1

pesada, indústria   (6806)

pesado, fuel 
fuelóleo (6616)USE

pesado, metal   (6816)

pesado, óleo   (6616)

pesado, veículo   (4811)

PESC
A PESC foi instituída e é regida pelo Tí-
tulo V do Tratado da União Europeia.
Substituiu a Cooperação Política Euro-
peia (CPE) e prevê a definição, a prazo,
de uma política comum de defesa que
poderá conduzir oportunamente a uma
defesa comum.

SN

1016 construção europeiaMT
Política de Segurança ComumUF
Política Externa ComumUF
Política Externa e de Segurança Co-
mum

UF

Política Externa EuropeiaUF
cooperação política europeiaBT1

cooperação intergovernamental
UE

BT2

União Política EuropeiaBT3
União EuropeiaBT4

alto-representante para a PESCNT1
política de defesa comumNT1
Centro de Satélites da União Euro-
peia [V4.2]

RT

Instituto de Estudos de Segurança
da União Europeia [V4.2]

RT

política externaRT
política migratória comunitáriaRT
segurança europeiaRT

PESC, alto-representante para a   (1016)

pesca
indústria pesqueira (5641)USE

pesca, acordo de   (5641)

pesca, autorização de   (5641)

pesca, banco de 
local de pesca (5641)USE

pesca, campanha de   (5641)

pesca comunitária
5641 pescaMT
Europa azulUF
política comum da pescaBT1

política da pescaBT2

pesca, controlo da   (5641)

pesca costeira
5641 pescaMT
pesca marítimaBT1

local de pescaBT2
fundo costeiroRT

pesca de água doce
5641 pescaMT
local de pescaBT1
curso de águaRT
peixe de água doceRT
pesca desportivaRT

pesca de alto mar
5641 pescaMT
pesca de mar altoUF
pesca marítimaBT1

local de pescaBT2

pesca de lazer
pesca desportiva (2826)USE

pesca de mar alto
pesca de alto mar (5641)USE

pesca desportiva
2826 vida socialMT
pesca de lazerUF
desportoBT1

tempos livresBT2
pesca de água doceRT

pesca, direitos de   (5641)

pesca, embarcação de   (5641)

pesca, encerramento da 
campanha de pesca (5641)USE

pesca, estrutura de   (5641)

pesca, frota de   (5641)

pesca industrial
5641 pescaMT
indústria pesqueiraBT1

pesca, interdição de 
direitos de pesca (5641)USE

pesca, licença de   (5641)

pesca, limitação de 
direitos de pesca (5641)USE

pesca, limites da 
zona de pesca (5641)USE

pesca, local de   (5641)

pesca marítima
5641 pescaMT
local de pescaBT1
pesca costeiraNT1
pesca de alto marNT1
recursos marítimosRT

pesca, organização da 
política da pesca (5641)USE

pesca, permissão de 
autorização de pesca (5641)USE

pesca, plano de 
quota de pesca (5641)USE

pesca, política comum da   (5641)

pesca, política da   (5641)

pesca, porto de   (5641)

pesca, produto da 
recurso haliêutico (5641)USE

pesca, quota de   (5641)

pesca, recursos da 
recurso haliêutico (5641)USE

pesca, rede de   (5641)

pesca, região dependente da   (1616)

pesca, regulamentação da   (5641)

pesca tradicional
5641 pescaMT
indústria pesqueiraBT1

pesca, zona de   (5641)

pescado desembarcado, quantidade
de   (5641)

pescado rejeitado
5641 pescaMT
captura de peixeBT1

política da pescaBT2

pescador
5641 pescaMT
patrão pescadorUF
indústria pesqueiraBT1

pescador, patrão 
pescador (5641)USE

Pescas do Nordeste Atlântico, Organização
das 

NAFO (7621)USE

pescas, estatísticas das   (5641)

pescas, gestão das   (5641)

pescas, inspecção das 
controlo da pesca (5641)USE

pescas, planeamento das 
gestão das pescas (5641)USE

perturbação electromagnética pescas
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pescas, regime de 
gestão das pescas (5641)USE

peso bruto e tara
pesos e dimensões (4811)USE

peso máximo
pesos e dimensões (4811)USE

peso por eixo
pesos e dimensões (4811)USE

peso total autorizado
pesos e dimensões (4811)USE

pesos e dimensões
4811 organização dos transportesMT
cérceaUF
peso bruto e taraUF
peso máximoUF
peso por eixoUF
peso total autorizadoUF
veículoBT1

meio de transporteBT2

pesos e medidas
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

unidade de medidaUF
regulamentação técnicaBT1
método de investigaçãoRT
norma de comercializaçãoRT

pesqueira, actividade 
indústria pesqueira (5641)USE

pesqueira, economia 
estatísticas das pescas (5641)USE

pesqueira, indústria   (5641)

pesqueira, produção   (5641)

pesquisa
investigação (6416)USE

pesquisa, acção de 
programa de investigação (6416)USE

pesquisa documental
3221 documentaçãoMT
documentaçãoBT1
fonte de informaçãoRT

pesquisa, equipamento de 
aparelho científico (6821)USE

pesquisa mineira
prospecção mineira (6611)USE

pesquisa, motor de   (3226)

pêssego
fruto com caroço (6006)USE

pêssego careca
fruto com caroço (6006)USE

pessoa a cargo
encargo familiar (2806)USE

pessoa activa, produto por   (1626)

pessoa casada
2806 famíliaMT
cônjugeUF
esposaUF
maridoUF
situação familiarBT1
casamentoRT

pessoa colectiva
1211 direito civilMT
estatuto jurídicoBT1

direito civilBT2
imposto sobre as sociedadesRT
nacionalidade de pessoa colectivaRT
sociedadeRT

pessoa colectiva, nacionalidade
de   (1231)

pessoa com mobilidade reduzida
deficiente físico (2826)USE

pessoa deficiente
deficiente (2826)USE

pessoa, dignidade da 
liberdade de autodetermi-
nação (1236)

USE

pessoa divorciada
2806 famíliaMT
situação familiarBT1
divórcioRT
obrigação alimentarRT
pessoa sóRT

pessoa idosa
2816 demografia e populaçãoMT
quarta idadeUF
terceira idadeUF
velhiceUF
velhoUF
distribuição etáriaBT1

composição da populaçãoBT2
dependência das pessoas idosasNT1
ajuda domésticaRT
assistência aos idososRT
cartão sanitárioRT
discriminação com base na idadeRT
facilidades para deficientesRT
gerontologiaRT
solidariedade familiarRT
subsídio de assistência [V4.2]RT
trabalhador idosoRT

pessoa jurídica
estatuto jurídico (1211)USE

pessoa separada
2806 famíliaMT
situação familiarBT1
pessoa sóRT
separação judicialRT

pessoa singular
1211 direito civilMT
estatuto jurídicoBT1

direito civilBT2

pessoa só
2816 demografia e populaçãoMT
família unicelularUF
agregado familiarBT1

composição da populaçãoBT2
pessoa divorciadaRT
pessoa separadaRT
pessoa solteiraRT
pessoa viúvaRT

pessoa solteira
2806 famíliaMT
celibatárioUF
celibatoUF
situação familiarBT1
pessoa sóRT

pessoa viúva
2806 famíliaMT
viúvaUF
viúva de guerraUF
viuvezUF
viúvoUF
situação familiarBT1
pensão de sobrevivênciaRT
pessoa sóRT

pessoais, dados   (3236)

pessoal
Conjunto dos indivíduos que trabalham
no seio de uma empresa.

SN

4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

recursos humanosUF
administração do pessoalBT1

pessoal, adaptabilidade do 
adaptabilidade do trabalha-
dor (4411)

USE

pessoal, administração do   (4421)

pessoal administrativo
profissão administrativa (4006)USE

pessoal, admissão de 
recrutamento (4421)USE

pessoal, arma de uso   (0431)

pessoal, artigo de uso 
objecto pessoal (2026)USE

pessoal, avaliação do   (4421)

pessoal, bagagem 
objecto pessoal (2026)USE

pessoal CE
funcionário europeu (1006)USE

pessoal CE de categoria A
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionário europeuBT1
função pública europeiaBT2

pessoal CE de categoria B
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

pescas pessoal CE de categoria B
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funcionário europeuBT1
função pública europeiaBT2

pessoal CE de categoria C
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionário europeuBT1
função pública europeiaBT2

pessoal CE de categoria D
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionário europeuBT1
função pública europeiaBT2

pessoal científico
profissão científica (6416)USE

pessoal civil
0821 defesaMT
forças armadasBT1

pessoal, computador 
microcomputador (3236)USE

pessoal contratual
0436 poder executivo e administração
pública

MT

pessoal externoUF
pessoal não estatutárioUF
função públicaBT1

organização administrativaBT2

pessoal da legação
profissão diplomática (0806)USE

Pessoal das Comunidades Europeias, Ser-
viço de Selecção do 

EPSO [V4.2] (1006)USE

pessoal de bordo
tripulação (4811)USE

pessoal de enfermagem
2841 saúdeMT
enfermeiroUF
profissão médicaBT1

pessoal de ensino
professor (3216)USE

pessoal de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

investigador científicoUF
política de investigaçãoBT1

pessoal de secretariado
4006 organização de empresasMT
secretáriaUF
secretárioUF
secretário de direcçãoUF
profissão administrativaBT1

pessoal de serviços de segurança
pessoal dos serviços (6846)USE

pessoal de terra
4811 organização dos transportesMT
pessoal dos transportesBT1

organização dos transportesBT2

pessoal de venda
vendedores (2036)USE

pessoal, delegado do 
comissão de trabalhado-
res (4426)

USE

pessoal, desenvolvimento   (2826)

pessoal diplomático
profissão diplomática (0806)USE

pessoal doméstico
pessoal dos serviços (6846)USE

pessoal dos serviços
6846 indústrias diversasMT
empregado domésticoUF
pessoal de serviços de segurançaUF
pessoal domésticoUF
serviços de guardaUF
indústria de serviçosBT1

indústrias diversasBT2
prestação de serviçosRT

pessoal dos serviços de saúde
profissão médica (2841)USE

pessoal dos transportes
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1
condutorNT1
pessoal de terraNT1
tripulaçãoNT1

pessoal, efectivo de 
dimensão da empresa (4011)USE

pessoal, escassez de 
escassez de mão-de-obra (4411)USE

pessoal, estatuto do   (4421)

pessoal externo
pessoal contratual (0436)USE

pessoal, falta de 
escassez de mão-de-obra (4411)USE

pessoal, formação do 
formação em serviço (4406)USE

pessoal, gestão do 
administração do pessoal (4421)USE

pessoal interino
trabalho temporário (4406)USE

pessoal judiciário
1226 organização da justiçaMT
juristaUF
advogadoNT1
funcionário de justiçaNT1

conselheiro jurídicoNT2
notárioNT2
oficial de diligênciasNT2

magistradoNT1
juizNT2
ministério públicoNT2

magistrado não profissionalNT1
polícia judiciáriaNT1

pessoal, licença de conveniência 
licença sem vencimento (4416)USE

pessoal médico
profissão médica (2841)USE

pessoal militar
0821 defesaMT
forças armadasBT1

pessoal, mobilidade do 
mobilidade da mão-de-
obra (4411)

USE

pessoal, movimento de 
administração do pessoal (4421)USE

pessoal não estatutário
pessoal contratual (0436)USE

pessoal, nomeação do   (4421)

pessoal, notação do 
avaliação do pessoal (4421)USE

pessoal, objecto   (2026)

pessoal paramédico
profissão paramédica (2841)USE

pessoal penitenciário
1216 direito penalMT
direito penitenciárioBT1

pessoal, recurso do   (1221)

pessoal, redução do 
supressão de posto de traba-
lho (4406)

USE

pessoal, representação do   (4426)

pessoal, representante do 
comissão de trabalhado-
res (4426)

USE

pessoal técnico
profissão técnica (6806)USE

pessoas colectivas, imposto sobre as 
imposto sobre as socieda-
des (2446)

USE

pessoas, crime contra as   (1216)

pessoas deficientes, discriminação das 
discriminação fundada na defi-
ciência (1236)

USE

pessoas idosas, dependência
das   (2816)

pessoas, livre circulação de   (1231)

pessoas, segurança das 
segurança pública (0431)USE

pessoas, seguro de   (2431)

pessoas, separação de 
separação judicial (2806)USE

pessoas, sequestro de   (1216)

pessoal CE de categoria C pessoas
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pessoas singulares, imposto sobre o
rendimento das   (2446)

pessoas, sociedade de   (4016)

pessoas, tráfico de   (1216)

peste animal
5631 actividade agrícolaMT
peste bovinaUF
peste porcinaUF
doença animalBT1

saúde animalBT2

peste bovina
peste animal (5631)USE

peste porcina
peste animal (5631)USE

pesticida
5626 meios de produção agrícolaMT
fungicidaUF
produto antiparasitasUF
produto fitossanitárioBT1

meios de produção agrícolaBT2
destruição das culturasRT
manutenção das culturasRT
resíduo de pesticidaRT
substância tóxicaRT

pesticida, resíduo de   (5216)

pesticidas, indústria de   (6811)

petição
0421 assembleiaMT
iniciativa popularUF
controlo parlamentarBT1

competência da assembleiaBT2
cidadania europeiaRT

petrodólar
2411 economia monetáriaMT
mercado monetárioBT1
liquidez internacionalRT

petroleiro
barco-cisterna (4821)USE

petróleo
6616 indústria petrolíferaMT
hidrocarbonetoBT1
petróleo brutoNT1
petróleo marítimoNT1
combustível fóssilRT
cooperação euro-árabeRT
matéria plásticaRT
perfuração no marRT
produção de hidrogénioRT
recursos marítimosRT

petróleo bruto
6616 indústria petrolíferaMT
petróleoBT1

hidrocarbonetoBT2

petróleo, extracção de   (6616)

petróleo, jazigo de   (6616)

petróleo marítimo
6616 indústria petrolíferaMT
petróleoBT1

hidrocarbonetoBT2

Petróleo, Organização dos Países Árabes
Exportadores de 

OPAEP (7616+7621)USE

Petróleo, Organização dos Países Exporta-
dores de 

OPEP (7621)USE

petróleo, poluição causada pelo 
poluição pelos hidrocarbone-
tos (5216)

USE

petróleo, produção de   (6616)

petróleo, produto derivado do 
produto petrolífero (6616)USE

petróleo, refinação de   (6616)

petróleo, refinaria de 
refinação de petróleo (6616)USE

petrolífera, companhia 
indústria petrolífera (6616)USE

petrolífera, exploração   (6616)

petrolífera, indústria   (6616)

petrolífera, plataforma 
instalação marítima (6616)USE

petrolífera, política   (6616)

petrolífera, produção 
produção de petróleo (6616)USE

petrolífera, tecnologia   (6616)

petrolífero, carburante não 
combustível de substi-
tuição (6606)

USE

petrolífero, produto   (6616)

petrolífero, terminal 
armazenagem de hidrocarbone-
tos (6616)

USE

petrologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
geologiaBT1

ciências da TerraBT2

petroquímica
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6616 indústria petrolíferaMT
indústria petroquímicaUF
produto petrolíferoNT1

butanoNT2
carburanteNT2

carburante para aviõesNT3
gasóleoNT3
gasolinaNT3

gasolina sem chumboNT4
fuelóleoNT2

óleo mineralNT2
óleo pesadoNT2
parafinaNT2
propanoNT2

indústria químicaRT
químicaRT

petroquímica, indústria 
petroquímica (6616)USE

petroquímico, produto 
produto petrolífero (6616)USE

PEV
política europeia de vizinhança
[V4.2] (1016)

USE

Pfalz, Rheinland 
Renânia-Palatinado (7211)USE

PIB
produto interno bruto (1626)USE

Picardia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

PicardieUF
regiões de FrançaBT1

Picardie
Picardia (7211)USE

picles
produto à base de legu-
mes (6026)

USE

Piemonte
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

pilha
acumulador eléctrico (6826)USE

pilha a combustível
Dispositivo que efectua a transfor-
mação directa da energia química em
energia eléctrica com base numa
reacção de oxidação controlada entre
um electrólito e um combustível, sendo
o hidrogénio o mais frequente, algumas
pilhas funcionam com hidrocarbonetos
e

SN

6606 política energéticaMT
pilha redoxUF
tecnologia energéticaBT1

indústria energéticaBT2

pilha atómica
reactor nuclear (6621)USE

pilha fotovoltaica
6626 energia não poluenteMT
energia solarBT1

energia não poluenteBT2

pilha redox
pilha a combustível (6606)USE

pilha usada
resíduo electrónico (5216)USE

pessoas singulares pilha usada
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piloto
tripulação (4811)USE

piloto de avião
tripulação (4811)USE

Pilsen [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

pílula
contracepção (2806)USE

PIM
1616 regiões e política regionalMT
Programa Integrado MediterrânicoUF
programa de desenvolvimento inte-
grado

BT1

política regional comunitáriaBT2
política regionalBT3

aquiculturaRT
criação de empregoRT
política da pescaRT
política estruturalRT
região mediterrânica CERT

pimentão
legume de fruto (6006)USE

pimento
legume de fruto (6006)USE

pinheiro
conífera (5636)USE

pinheiro-manso
conífera (5636)USE

pintor
profissão artística (2831)USE

pintura
2831 cultura e religiãoMT
aguarelaUF
pintura a óleoUF
belas-artesBT1

artesBT2

pintura a óleo
pintura (2831)USE

pintura de edifícios
técnicas da construção (6831)USE

pipeline, transporte por 
transporte por conduta (4811)USE

piquete de greve
greve (4426)USE

pirâmide de idades
distribuição etária (2816)USE

pirâmide etária
distribuição etária (2816)USE

pirata aéreo
pirataria (1216)USE

pirata do ar
pirataria (1216)USE

pirataria
1216 direito penalMT
desvio de aviãoUF
desvio de embarcaçãoUF
pirata aéreoUF
pirata do arUF
pirataria aéreaUF
pirataria marítimaUF
crime contra os bensBT1

infracçãoBT2
criminalidadeRT
terrorismoRT

pirataria aérea
pirataria (1216)USE

pirataria audiovisual
3226 comunicaçãoMT
política do audiovisualBT1

política da comunicaçãoBT2
direito de autorRT

pirataria informática
3236 informática e processamento de
dados

MT

criminalidade informáticaBT1
direito da informáticaBT2

contrafacçãoRT
direito de autorRT
espionagem industrialRT

pirataria marítima
pirataria (1216)USE

piscícola, espécie 
peixe (5641)USE

piscicultura
5641 pescaMT
aquiculturaBT1
peixeRT

piscina
equipamento desportivo (2826)USE

pista de aterragem
aeroporto (4826)USE

pista para ciclistas
4816 transporte terrestreMT
rede de estradasBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

pistácio
fruto seco (6006)USE

Pitcairn
7226 Ásia-OceâniaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilha de PitcairnUF
OceâniaBT1
PTU do Reino UnidoBT1

Pitcairn, ilha de 
Pitcairn (7226+7241)USE

placa de extensão
3236 informática e processamento de
dados

MT

equipamento informáticoBT1
indústria informáticaBT2

placa de matrícula
matrícula do veículo (4806)USE

placa de sinalização
sinalização (4806)USE

plâncton
5641 pescaMT
recurso haliêuticoBT1

planeamento
planeamento económico (1606)USE

planeamento agrícola
política agrícola (5606)USE

planeamento da educação
3206 educaçãoMT
política da educaçãoBT1

Planeamento da Educação, Instituto Inter-
nacional de 

IIPE (7606)USE

planeamento da produção
6406 produçãoMT
política de produçãoBT1
objectivo de produçãoNT1
planeamento económicoRT
planeamento industrialRT

planeamento das pescas
gestão das pescas (5641)USE

planeamento directivo
planeamento económico (1606)USE

planeamento, direito urbanístico e de 
regulamentação urbanísti-
ca (2846)

USE

planeamento do desenvolvimento
plano de desenvolvimen-
to (1606)

USE

planeamento do emprego
planificação da mão-de-
obra (4406)

USE

planeamento do mercado
2006 política comercialMT
intervenção no mercadoBT1

política comercialBT2
planeamento económicoRT

planeamento dos períodos de férias
2826 vida socialMT
fériasBT1

tempos livresBT2

planeamento dos transportes
4806 política de transportesMT
política dos transportesBT1
planeamento económicoRT

planeamento económico
1606 política económicaMT
planeamentoUF
planeamento directivoUF

piloto planeamento económico
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planeamento indicativoUF
planeamento normativoUF
planeamento nacionalNT1
planeamento regionalNT1
planeamento sectorialNT1
plano de desenvolvimentoNT1
economia orientadaRT
economia planificadaRT
planeamento da produçãoRT
planeamento do mercadoRT
planeamento dos transportesRT
planeamento financeiroRT
plano de financiamentoRT
política estruturalRT
projecto de investimentoRT

planeamento familiar
2806 famíliaMT
programa de planeamento familiarUF
controlo da natalidadeNT1

abortoNT2
aborto ilegalNT3
aborto terapêuticoNT3

contracepçãoNT2
esterilizaçãoNT2

política demográficaRT
saúde genésicaRT

planeamento familiar, programa de 
planeamento familiar (2806)USE

planeamento financeiro
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

política orçamentalBT1
planeamento económicoRT

planeamento hidroeléctrico
Utilizar nos casos em que se trate do
conjunto das obras e estudos necessá-
rios para a implantação de uma central
hidroeléctrica.

SN

6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
central hidroeléctricaUF
indústria eléctricaBT1
implantação de central energéticaRT

planeamento indicativo
planeamento económico (1606)USE

planeamento industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
política industrialBT1
economia industrialRT
planeamento da produçãoRT
região industrialRT

planeamento inter-regional
planeamento regional (1606)USE

planeamento nacional
1606 política económicaMT
plano nacionalUF
planeamento económicoBT1
economia nacionalRT
estimativa orçamentalRT
orçamento do EstadoRT

planeamento normativo
planeamento económico (1606)USE

planeamento regional
1606 política económicaMT
ordenamento regionalUF
planeamento inter-regionalUF
plano regionalUF
planeamento económicoBT1
economia regionalRT
FEDERRT
investimento regionalRT
parque tecnológicoRT
política regionalRT
pólo de crescimentoRT

planeamento sectorial
1606 política económicaMT
planeamento económicoBT1
análise de entradas-saídasRT

planeamento social
política social (2826)USE

planeamento urbano
plano de urbanização (2846)USE

planície
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1

planificação da mão-de-obra
4406 empregoMT
planeamento do empregoUF
política do empregoBT1

planificada, economia   (1621)

planning programming budgeting system
escolha orçamental (2436)USE

plano
3221 documentaçãoMT
plantaUF
documentoBT1
cartografiaRT
urbanismoRT

plano agro-ambiental
5606 política agrícolaMT
plano de desenvolvimento agrícolaBT1

Política Agrícola ComumBT2
desenvolvimento sustentávelRT

plano anticrise
1606 política económicaMT
plano de retomaUF
política conjunturalBT1

política económicaBT2
recessão económicaRT

plano contabilístico
sistema contabilístico (1626)USE

plano contabilístico normalizado
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

plano de acção
programa de acção (4021)USE

plano de acção a favor dos consumidores
protecção do consumidor (2026)USE

Plano de Colombo
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

organização asiáticaBT1
organização intergovernamentalBT1

plano de desenvolvimento
1606 política económicaMT
planeamento do desenvolvimentoUF
programa de desenvolvimentoUF
projecto de desenvolvimentoUF
planeamento económicoBT1

plano de desenvolvimento agrícola
5606 política agrícolaMT
plano de melhoramento agrícolaUF
Política Agrícola ComumBT1
plano agro-ambientalNT1
projecto agrícolaNT1
desenvolvimento integradoRT
jovem agricultorRT
modernização da exploração agrí-
cola

RT

plano de financiamento
2426 financiamento e investimentoMT
programa de financiamentoUF
proposta de financiamentoUF
política de financiamentoBT1

financiamentoBT2
planeamento económicoRT

plano de melhoramento agrícola
plano de desenvolvimento agrí-
cola (5606)

USE

plano de pesca
quota de pesca (5641)USE

plano de reconversão industrial
reconversão industrial (6806)USE

plano de reestruturação
reestruturação industrial (6806)USE

plano de rega
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

plano de retoma
plano anticrise (1606)USE

plano de urbanização
2846 urbanismo e construção civilMT
PDMUF
planeamento urbanoUF
plano director municipalUF
plano-directorUF
urbanismoBT1

plano director municipal
plano de urbanização (2846)USE

plano nacional
planeamento nacional (1606)USE

plano oficial de contabilidade
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

plano, produto   (6411)

planeamento familiar plano
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plano, produto não   (6411)

plano quinquenal
programa de acção (4021)USE

plano regional
planeamento regional (1606)USE

Plano Schuman
história da Europa (0811)USE

plano social
política social (2826)USE

plano, vidro 
vidro (6811)USE

Plano Werner
União Económica e Monetá-
ria (1016)

USE

plano-director
plano de urbanização (2846)USE

plano-quadro
programa de acção (4021)USE

planta
plano (3221)USE

planta aquática
5641 pescaMT
recurso haliêuticoBT1
algaNT1

planta aromática
6006 produto vegetalMT
cânforaUF
especiariasUF
tempêroUF
planta industrialBT1
aromatizanteRT
condimentoRT

planta daninha
5211 meio naturalMT
erva daninhaUF
floraBT1

vida selvagemBT2

planta de fibras
planta têxtil (6006)USE

planta decorativa
jardinagem (5631)USE

planta energética
cultura energética (5631)USE

planta forrageira
6006 produto vegetalMT
luzernaNT1
trevoNT1
alimento para gadoRT
beterraba forrageiraRT
cereal forrageiroRT
cultura forrageiraRT
forragemRT

planta geneticamente modificada
planta transgénica (6411)USE

planta industrial
6006 produto vegetalMT
cana-de-açúcarNT1
lúpuloNT1
planta aromáticaNT1
planta medicinalNT1
tabacoNT1
cultura industrialRT

planta medicinal
6006 produto vegetalMT
planta industrialBT1
medicamentoRT

planta oleaginosa
6006 produto vegetalMT
oleaginosaUF
semente oleaginosaUF
amendoimNT1
azeitonaNT1
coconoteNT1
colzaNT1
girassolNT1
linho oleaginosoNT1
rícinoNT1
sésamoNT1
sojaNT1
cultura oleaginosaRT
fábrica de óleosRT
gordura vegetalRT
oleiculturaRT

planta para combustível
cultura energética (5631)USE

planta têxtil
6006 produto vegetalMT
planta de fibrasUF
algodãoNT1
cânhamoNT1
jutaNT1
linhoNT1
sisalNT1
sumaúmaNT1
cultura industrialRT
fibra têxtilRT
indústria têxtilRT

planta transgénica
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

planta geneticamente modificadaUF
organismo geneticamente modifica-
do

BT1

engenharia genéticaBT2
biotecnologiaBT3

tecnologiaBT4
melhoramento de plantasRT
obtenção vegetalRT
produção vegetalRT
reprodução vegetalRT
sementeRT

planta tropical
6006 produto vegetalMT
cacauNT1

caféNT1
cháNT1
cultura tropicalRT
fruto tropicalRT

planta tuberosa
6006 produto vegetalMT
batataNT1
beterraba forrageiraNT1
beterraba sacarinaNT1
inhameNT1
mandiocaNT1

planta viva
5631 actividade agrícolaMT
produção vegetalBT1

plantação
Designa um terreno cultivado, em geral
uma grande exploração agrícola; para
plantação florestal utilizar "floresta
plantada".

SN

5621 exploração agrícolaMT
técnica de culturaBT1
replantaçãoNT1
floresta plantadaRT
plântulaRT

plantada, floresta   (5636)

plantada, superfície 
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

plantas, cultura das 
produção vegetal (5631)USE

plantas, doenças das 
doença vegetal (5631)USE

plantas, melhoramento de   (5606)

plantas, protecção das 
protecção da flora (5206)USE

plantas, tratamento de 
tratamento fitossanitário (5621)USE

plântula
5626 meios de produção agrícolaMT
viveiroUF
meios de produção agrícolaBT1
plantaçãoRT
produção vegetalRT

plasma, física do   (3606)

plástica, matéria   (6811)

plásticas, artes 
belas-artes (2831)USE

plástico
matéria plástica (6811)USE

plástico, cultura sob   (5621)

plástico, tubo 
tubo (6411)USE

plásticos, indústria de   (6811)

plano plásticos
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plásticos, produção de 
indústria de plásticos (6811)USE

plastificante
Produto destinado a melhorar as pro-
priedades mecânicas e térmicas de de-
terminadas substâncias sólidas, com o
objectivo de melhorar as capacidades
dessas substâncias.

SN

6811 químicaMT
paraquímicaBT1

plataforma continental
Prolongamento submerso do território
sobre o qual o Estado ribeirinho exerce
a soberania e explora os recursos.

SN

5211 meio naturalMT
fundo oceânicoBT1

meio marinhoBT2
meio aquáticoBT3

ambiente físicoBT4
espaço marítimoRT

plataforma de perfuração
instalação marítima (6616)USE

plataforma off-shore
instalação marítima (6616)USE

plataforma petrolífera
instalação marítima (6616)USE

platina
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal preciosoBT1

metalBT2

plebiscito
Processo que permite a um homem
político no poder pedir ao conjunto dos
cidadãos que lhe manifestem a sua
confiança através de um voto.

SN

0416 processo eleitoralMT
sistema eleitoralBT1

pleno emprego
Situação que se verifica num país ou
numa região quando a população activa
tem emprego assegurado ou está toda
empregada.

SN

4406 empregoMT
política do empregoBT1

pluralismo cultural
2831 cultura e religiãoMT
biculturalismoUF
multiculturalismoUF
culturaBT1
bilinguismoRT
política linguística [V4.2]RT

pluralismo dos meios de comunicação
3226 comunicaçãoMT
política da comunicaçãoBT1
direito da informaçãoRT

pluralismo político
democracia (0406)USE

pluridisciplinar, ensino   (3211)

plurinominal, escrutínio 
escrutínio por listas (0416)USE

plutónio
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
matéria radioactivaBT1

energia nuclearBT2

pluviosidade, índice de 
condições atmosféricas (5211)USE

PME
pequenas e médias empre-
sas (4011)

USE

PME, Observatório Europeu das 
pequenas e médias empre-
sas (4011)

USE

PMI
pequenas e médias indús-
trias (6806)

USE

PNB
produto nacional bruto (1626)USE

PNB, contribuição   (1021)

pneu
6811 químicaMT
câmara-de-arUF
pneu radialUF
pneu sem câmara-de-arUF
indústria da borrachaBT1

indústria químicaBT2
equipamento do veículoRT

pneu radial
pneu (6811)USE

pneu sem câmara-de-ar
pneu (6811)USE

pneumática, máquina   (6821)

pneumoconiose
doença profissional (4416)USE

PNUA
7606 Nações UnidasMT
Programa das Nações Unidas para
o Ambiente

UF

sistema das Nações UnidasBT1

PNUCID [V4.2]
7606 Nações UnidasMT
Programa das Nações Unidas para
o Controlo Internacional da Droga

UF

sistema das Nações UnidasBT1

PNUDI
7606 Nações UnidasMT
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Industrial

UF

sistema das Nações UnidasBT1

pó desnatado, leite em   (6016)

pó, leite em   (6016)

pobre
pobreza (1626)USE

pobre, novo 
pobreza (1626)USE

pobre, trabalhador   (4411)

pobres, ajuda aos 
ajuda aos desfavorecidos (2836)USE

pobreza
1626 contabilidade nacionalMT
debilidade económicaUF
indigenteUF
luta contra a pobrezaUF
mendigoUF
novo pobreUF
pobreUF
distribuição do rendimentoBT1

rendimentoBT2
mendicidadeNT1
ajuda aos desfavorecidosRT
categoria social desfavorecidaRT
rendimento mínimo de subsistênciaRT
sem-abrigoRT
subalimentaçãoRT
subproletariadoRT
trabalhador pobreRT

pobreza, luta contra a 
pobreza (1626)USE

POC
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

poço, perfuração de 
perfuração (6611)USE

poda
manutenção das culturas (5621)USE

poder, abuso de   (1211)

poder consultivo
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
Comité Económico e Social Euro-
peu

RT

competência da assembleiaRT
Parlamento EuropeuRT

poder de apreciação
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
comissão de inquéritoRT

poder de compra
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
paridade do poder de compraNT1
ajustamento salarialRT
consumoRT
custo de vidaRT
índice de preçosRT
salário mínimoRT

poder de compra, paridade do   (1626)

poder de controlo
0406 quadro políticoMT
autoridade de controloUF
poder políticoBT1

plásticos poder de controlo
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instância de controloNT1
Comissão CERT
comissão de inquéritoRT
competência da assembleiaRT
Conselho da União EuropeiaRT
controlo administrativoRT
controlo parlamentarRT
Parlamento EuropeuRT

poder de decisão
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
competência do executivoRT
Conselho da União EuropeiaRT
tomada de decisãoRT

poder de execução
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
Comissão CERT
comitologiaRT
competência do executivoRT
poder executivoRT
poder regulamentarRT

poder de iniciativa
0406 quadro políticoMT
direito de iniciativaUF
poder políticoBT1
Comissão CERT
Conselho da União EuropeiaRT
iniciativa legislativaRT

poder de negociação
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
acordo internacionalRT

poder de nomeação
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1

poder de ratificação
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
acordo internacionalRT
competência externa CERT
ratificação de acordoRT

poder de veto
veto (0406)USE

poder, desvio de 
abuso de poder (1211)USE

poder discricionário
0406 quadro políticoMT
poder políticoBT1
administração públicaRT

poder executivo
0406 quadro políticoMT
separação de poderesBT1

filosofia políticaBT2
poder de execuçãoRT
relação legislativo-executivoRT

poder judicial
0406 quadro políticoMT
separação de poderesBT1

filosofia políticaBT2
sistema judiciárioRT

poder legislativo
0406 quadro políticoMT
separação de poderesBT1

filosofia políticaBT2
competência da assembleiaRT
legislaçãoRT
processo legislativoRT

poder local
administração local (0436)USE

poder orçamental
2441 orçamentoMT
autoridade orçamentalUF
tramitação orçamentalBT1
Parlamento EuropeuRT

poder paternal
Poderes que a lei reconhece ao pai e à
mãe sobre a pessoa e os bens dos filhos
menores e não emancipados.

SN

2806 famíliaMT
perda do poder paternalUF
direito da famíliaBT1
direitos da criançaRT

poder paternal, perda do 
poder paternal (2806)USE

poder, personalização do   (0431)

poder político
0406 quadro políticoMT
poder consultivoNT1
poder de apreciaçãoNT1
poder de controloNT1

instância de controloNT2
poder de decisãoNT1
poder de execuçãoNT1
poder de iniciativaNT1
poder de negociaçãoNT1
poder de nomeaçãoNT1
poder de ratificaçãoNT1
poder discricionárioNT1
vetoNT1
competência institucionalRT
concentração de poderesRT
separação de poderesRT

poder regulamentar
0436 poder executivo e administração
pública

MT

competência do executivoBT1
executivoBT2

poder de execuçãoRT

poderes central e local, relações entre os 
relações Estado-região (0431)USE

poderes, concentração de   (0431)

poderes, conflito de   (0431)

poderes constituídos
poderes públicos (0406)USE

poderes, delegação de   (0436)

poderes do Parlamento
competência da assem-
bleia (0421)

USE

poderes do PE
competência do PE (1006)USE

Poderes Locais e Regionais da Europa,
Congresso dos 

CPLRE (7611+7621)USE

poderes públicos
Utilizar para os organismos centrais do
Estado ou da administração local no
seu conjunto.

SN

0406 quadro políticoMT
autoridade públicaUF
autoridadesUF
poderes constituídosUF
instituição políticaBT1
administração públicaRT
parceria público-privado [V4.2]RT

poderes, separação de   (0406)

Podláquia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Podravska [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

poedeira, galinha 
aves de capoeira (5631)USE

poedeiras, aves   (5631)

poeira
5216 degradação do ambienteMT
poluente atmosféricoBT1

poluenteBT2
nocividadeBT3

poeta
profissão literária (2831)USE

Poitou-Charentes
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

polar, região   (5211)

pólder
terra recuperada (5621)USE

poliamida
têxtil sintético (6841)USE

polícia
0431 vida política e segurança públicaMT
polícia nacionalUF
ordem públicaBT1

segurança públicaBT2
polícia de proximidadeNT1
polícia localNT1
polícia regionalNT1

poder de decisão polícia
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Polícia, Academia Europeia de 
Academia Europeia de Polícia
[V4.2] (1016)

USE

polícia, controlo de   (0431)

polícia das fronteiras
força paramilitar (0821)USE

polícia de proximidade
0431 vida política e segurança públicaMT
políciaBT1

ordem públicaBT2
segurança públicaBT3

zona urbana desfavorecidaRT

polícia judiciária
1226 organização da justiçaMT
pessoal judiciárioBT1
direito penalRT
processo penalRT

polícia, jurisdição de 
jurisdição comum (1226)USE

polícia local
0431 vida política e segurança públicaMT
polícia municipalUF
políciaBT1

ordem públicaBT2
segurança públicaBT3

polícia marítima
vigilância marítima (1231)USE

Polícia Militar
força paramilitar (0821)USE

polícia municipal
polícia local (0431)USE

polícia nacional
polícia (0431)USE

polícia regional
0431 vida política e segurança públicaMT
políciaBT1

ordem públicaBT2
segurança públicaBT3

polícia sanitária
controlo sanitário (2841)USE

Polícia, Serviço Europeu de 
Europol (1016)USE

policial, cooperação   (0811)

policial, inquérito 
inquérito judiciário (1221)USE

policial UE, cooperação   (1016)

policultura
Forma de exploração agrícola caracteri-
zada pelo cultivo, no mesmo terreno e
em simultâneo, de vários produtos
agrícolas.

SN

5621 exploração agrícolaMT
sistema de cultivoBT1

poliéster
matéria plástica (6811)USE

polietileno
matéria plástica (6811)USE

poligamia
2806 famíliaMT
situação familiarBT1

polímero
6811 químicaMT
matéria plásticaBT1

indústria de plásticosBT2
indústria química de baseBT3

indústria químicaBT4

polímero especial
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

novos materiaisBT1

polimetálico, nódulo 
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

Polinésia
7226 Ásia-OceâniaMT
OceâniaBT1
HawaiiNT1
ilhas CookNT1
NiueNT1
Nova ZelândiaNT1
Polinésia FrancesaNT1
SamoaNT1
Samoa OrientaisNT1
TokelauNT1
TongaNT1
TuvaluNT1
Wallis e FutunaNT1

Polinésia Francesa
7226 Ásia-OceâniaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilhas MarquesasUF
TahitiUF
PolinésiaBT1

OceâniaBT2
PTU francesesBT1

polipropileno
matéria plástica (6811)USE

politécnica, escola 
ensino superior (3211)USE

politécnico, instituto 
ensino superior (3211)USE

política aduaneira
política pautal (2011)USE

política aduaneira comum
política pautal comum (2011)USE

política, agitação   (0431)

política agrária
5606 política agrícolaMT
política fundiáriaUF

política agrícolaBT1
contribuição predialRT
política de desenvolvimentoRT

política agrícola
5606 política agrícolaMT
desenvolvimento agrícolaUF
planeamento agrícolaUF
agricultura sustentávelNT1
ajuda à agriculturaNT1
controlos de qualidade dos produ-
tos agrícolas

NT1

direito ruralNT1
economia agrícolaNT1
investigação agronómicaNT1

estação experimentalNT2
exploração-pilotoNT2
melhoramento de plantasNT2

legislação fitossanitáriaNT1
controlo fitossanitárioNT2

legislação veterináriaNT1
inspecção veterináriaNT2

mecanização agrícolaNT1
mercado agrícolaNT1

mercado agrícola comunitárioNT2
organismo de representação agríco-
la

NT1

política agráriaNT1
política agrícola nacionalNT1
política agrícola regionalNT1

agricultura de montanhaNT2
agricultura mediterrânicaNT2
zona agrícola com condicionantes
ambientais

NT2

zona agrícola desfavorecidaNT2
reforma agráriaNT1
situação da agriculturaNT1
cooperação agrícolaRT
organismo de intervençãoRT
política das estruturas agrícolasRT
política estruturalRT
preço agrícolaRT
trocas agrícolasRT

Política Agrícola Comum
5606 política agrícolaMT
Europa verdeUF
mercado comum agrícolaUF
PACUF
organização comum de mercadoNT1

ajuda complementar aos produtosNT2
ajuda por hectareNT2
Comité Agrícola CENT2

plano de desenvolvimento agrícolaNT1
plano agro-ambientalNT2
projecto agrícolaNT2

política monetária agrícolaNT1
manutenção de preços agrícolasNT2
montante compensatório monetá-
rio

NT2

taxa representativaNT2
reforma da PACNT1

Polícia Política Agrícola Comum
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modelo agrícola europeuNT2
FEOGART
imposto compensatórioRT
mercado agrícola comunitárioRT
política agrícola regionalRT
política comunitáriaRT
política da produção agrícolaRT
política das estruturas agrícolasRT
política de apoioRT
política regional comunitáriaRT
preço agrícolaRT
preferência comunitáriaRT
regularização do mercadoRT

política agrícola nacional
5606 política agrícolaMT
política agrícolaBT1

política agrícola regional
5606 política agrícolaMT
política agrícolaBT1
agricultura de montanhaNT1
agricultura mediterrânicaNT1
zona agrícola com condicionantes
ambientais

NT1

zona agrícola desfavorecidaNT1
cooperação regionalRT
Política Agrícola ComumRT
política regionalRT
política regional comunitáriaRT
região económicaRT

política agromonetária
política monetária agríco-
la (5606)

USE

política alimentar
2841 saúdeMT
nutriçãoBT1

política, alternância   (0431)

política, arbitragem   (0431)

política bancária
2416 instituições financeiras e créditoMT
actividade bancáriaBT1
desregulamentaçãoRT

política cambial
2411 economia monetáriaMT
controlo cambialNT1
convertibilidade monetáriaNT1
mercado cambialNT1

divisaNT2
mercado livreNT2
mercado regulamentadoNT2

restrição cambialNT1
taxa de câmbioNT1

paridade cambialNT2
taxa flutuanteNT2

taxa de conversãoNT1
euroRT
política cambial únicaRT
relações monetáriasRT

política cambial única
1016 construção europeiaMT

União Económica e MonetáriaBT1
União EuropeiaBT2

política cambialRT

política carbonífera
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
indústria carboníferaBT1
política energéticaRT

política, ciência   (3611)

política científica
política de investigação (6416)USE

política, cisão   (0411)

política, coabitação   (0431)

política, coligação   (0431)

política comercial
2006 política comercialMT
regime de trocasUF
acesso ao mercadoNT1
alargamento do mercadoNT1
comércio de EstadoNT1
comércio equitativoNT1
comércio externoNT1
comércio internoNT1
controlo de transacçõesNT1
intervenção no mercadoNT1

apoio do mercadoNT2
compra de intervençãoNT3
existências conjunturaisNT3
existências de intervençãoNT3
retirada do mercadoNT3

fiscalização do mercadoNT2
planeamento do mercadoNT2
protecção do mercadoNT2

liberalização do mercadoNT1
organismo de intervençãoNT1
organização do mercadoNT1
preferências generalizadasNT1
promoção das trocasNT1

câmara de comércio e indústriaNT2
regulamentação comercialNT1

horário de abertura do comércioNT2
licença comercialNT2
tráfico ilícitoNT2

regularização do mercadoNT1
acordo comercialRT
cláusula de protecçãoRT
cooperação comercialRT
oferta e procuraRT
política pautalRT

política comercial comum
2006 política comercialMT
acordo preferencialNT1
comércio extracomunitárioNT1
comércio intracomunitárioNT1
exclusão do tratamento CENT1
mecanismo complementar das tro-
cas

NT1

NimexeNT1

preferência comunitáriaNT1
GATTRT
organização comum de mercadoRT
política comunitáriaRT
política pautal comumRT
preferências generalizadasRT
processo anti-subvençãoRT
tarifa preferencialRT
união aduaneiraRT

política comum da pesca
5641 pescaMT
política da pescaBT1
pesca comunitáriaNT1
águas comunitáriasRT
FEOGART
política comunitáriaRT

política comum de preços
2451 preçosMT
preço comumUF
preço comunitárioUF
política de preçosBT1
organização comum de mercadoRT

política comum dos transportes
4806 política de transportesMT
política dos transportesBT1
política comunitáriaRT

política comunitária
1016 construção europeiaMT
actividade comunitáriaBT1

aprofundamento da União Euro-
peia

BT2

política comunitária - política nacio-
nal

NT1

Política Agrícola ComumRT
política comercial comumRT
política comum da pescaRT
política comum dos transportesRT
política comunitária da investi-
gação

RT

política comunitária do ambienteRT
política comunitária do empregoRT
política industrial comunitáriaRT
política portuária comumRT
política regional comunitáriaRT
política social europeiaRT

política comunitária - política nacional
Impacto de uma política comunitária
sobre uma política nacional e vice-ver-
sa.

SN

1016 construção europeiaMT
política nacional - política comu-
nitária

UF

política comunitáriaBT1
actividade comunitáriaBT2

aprofundamento da União Euro-
peia

BT3

política comunitária da investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

programa comum de investigaçãoUF
política de investigaçãoBT1

política agrícola nacional política comunitária da investigação
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CRESTNT1
despesa de investigação CERT
política comunitáriaRT

política comunitária do ambiente
5206 política ambientalMT
política do ambienteBT1
política comunitáriaRT

política comunitária do emprego
4406 empregoMT
política do empregoBT1
Comité do EmpregoNT1
direito de estabelecimentoNT1
estratégia europeia de empregoNT1
livre circulação de trabalhadoresNT1
livre prestação de serviçosNT1
reconhecimento das qualificações
profissionais

NT1

política comunitáriaRT

política comunitária em matéria de mi-
gração

política migratória comunitá-
ria (2811)

USE

política comunitária, política nacional - 
política comunitária - política
nacional (1016)

USE

política conjuntural
1606 política económicaMT
política económicaBT1
plano anticriseNT1

política, cooperação   (0811)

política, corrente 
tendência política (0411)USE

política, crise   (0431)

política cultural
2831 cultura e religiãoMT
comemoraçãoNT1
criação artísticaNT1
difusão da culturaNT1
excepção culturalNT1
indústria culturalNT1
manifestação culturalNT1

manifestação cultural europeiaNT2
mecenatoNT1
museuNT1
património culturalNT1

bandeiraNT2
bem culturalNT2
comércio de arteNT2
hinoNT2
local de interesse históricoNT2
monumentoNT2
obra de arteNT2
património arquitectónicoNT2
usos e costumesNT2

promoção culturalNT1
propriedade literária e artísticaNT1
protecção do patrimónioNT1

relações culturaisNT1
intercâmbio de jovensNT2

cooperação culturalRT
equipamento socioculturalRT
organização culturalRT
política da educaçãoRT
prémio culturalRT

política da comunicação
3226 comunicaçãoMT
comunicaçãoUF
desenvolvimento das comuni-
cações

UF

comunicação de massasNT1
controlo da comunicaçãoNT1

censuraNT2
desinformaçãoNT2
monopólio da informaçãoNT2

pluralismo dos meios de comuni-
cação

NT1

política do audiovisualNT1
espaço audiovisual europeuNT2
livre circulação de programasNT2
pirataria audiovisualNT2
tarifa das comunicaçõesNT2

tarifa postalNT3
relações públicasNT1
harmonização das normasRT

política da concorrência
4031 concorrênciaMT
concorrênciaNT1

concorrência internacionalNT2
livre-concorrênciaNT1
ajuda às empresasRT
auxílio estatalRT
concentração económicaRT
propriedade industrialRT

política da construção
2846 urbanismo e construção civilMT
ajuda à construçãoNT1
custo da construçãoNT1
especulação imobiliáriaNT1
licença de construçãoNT1
mercado imobiliárioNT1
promoção imobiliáriaNT1
regulamentação da construçãoNT1
segurança dos edifíciosNT1

política da educação
3206 educaçãoMT
educação nacionalUF
acesso à educaçãoNT1
alfabetizaçãoNT1
custo da educaçãoNT1
democratização da educaçãoNT1
duração dos estudosNT1

abandono escolarNT2
educação comparadaNT1
equivalência de diplomasNT1
escolarizaçãoNT1
estatísticas da educaçãoNT1
EurydiceNT1

intercâmbio escolarNT1
legislação escolarNT1
orçamento para a educaçãoNT1
planeamento da educaçãoNT1
qualidade do ensinoNT1
reconhecimento dos diplomasNT1
reconhecimento dos estudosNT1
selecção de alunosNT1
cooperação em matéria de edu-
cação

RT

organização do ensinoRT
política culturalRT
subsídio de estudosRT

política da empresa
4006 organização de empresasMT
competitividadeNT1
cooperação entre empresasNT1

acordo empresarialNT2
criação de empresasNT1
cultura organizacional [V4.2]NT1
deslocalização [V4.2]NT1
direcção de empresaNT1

governo das empresasNT2
economia de negóciosNT1
implantação de actividadeNT1
modernização da empresaNT1
responsabilidade social das empre-
sas [V4.2]

NT1

rótulo socialNT1
transferência de empresaNT1
actividade da empresaRT
ajuda às empresasRT
empresaRT
externalizaçãoRT
gestão financeiraRT
política de investimentoRT
política de produçãoRT
política industrialRT
relações públicasRT

política da habitação
2846 urbanismo e construção civilMT
construção imobiliáriaUF
atribuição de casaNT1
melhoria do habitatNT1
necessidade de alojamentoNT1

política da juventude
2826 vida socialMT
política socialBT1
jovemRT
programa comunitárioRT

política da pesca
5641 pescaMT
organização da pescaUF
acordo de pescaNT1
captura de peixeNT1

captura acessóriaNT2
captura autorizadaNT2
captura por espécieNT2
captura totalNT2
pescado rejeitadoNT2

política comunitária do ambiente política da pesca
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quantidade de pescado desembar-
cado

NT2

gestão das pescasNT1
conservação dos recursos haliêu-
ticos

NT2

investigação haliêuticaNT1
política comum da pescaNT1

pesca comunitáriaNT2
quota de pescaNT1
regulamentação da pescaNT1

autorização de pescaNT2
campanha de pescaNT2
controlo da pescaNT2
direitos de pescaNT2
licença de pescaNT2
rede de pescaNT2

zona de pescaNT1
zona de capturaNT2

espaço marítimoRT
PIMRT
política estruturalRT

política da produção agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
agrupamento de produtoresNT1
campanha agrícolaNT1
localização da produçãoNT1
nomenclatura dos produtos agríco-
las

NT1

produção agrícola alternativaNT1
utilização alternativa de produtos
agrícolas

NT2

reconversão da produçãoNT1
prémio de abateNT2
reconversão de gadoNT2
reconversão leite-carneNT2
reconversão para horticulturaNT2
subsídio de arranqueNT2

restituição à produçãoNT1
suspensão de cultivoNT1
independência alimentarRT
meios de produção agrícolaRT
Política Agrícola ComumRT
política de apoioRT
prevenção de riscosRT
utilização da terraRT

política das estruturas agrícolas
5611 produção e estruturas agrícolasMT
abandono de exploração agrícolaNT1
afectação da terraNT1
divulgação agrícolaNT1

conselheiro agrícolaNT2
emparcelamentoNT1
estrutura agrícolaNT1
modernização da exploração agrí-
cola

NT1

subsídio de instalaçãoNT1

sucessão da exploração agrícolaNT1
desenvolvimento ruralRT
FEOGA orientaçãoRT
política agrícolaRT
Política Agrícola ComumRT
política regional comunitáriaRT
produtividade agrícolaRT

política das exportações
2006 política comercialMT
regime das exportaçõesUF
controlo das exportaçõesNT1
direito nivelador à exportaçãoNT1
diversificação das exportaçõesNT1
financiamento das exportaçõesNT1

crédito à exportaçãoNT2
financiamento compensatórioNT2
isenção de imposições nas expor-
tações

NT2

restituição à exportaçãoNT2
subvenção à exportaçãoNT2

receita de exportaçãoNT1
direitos de exportaçãoRT
exportaçãoRT
indústria para exportaçãoRT
licença de exportaçãoRT
preço à exportaçãoRT
restrição à exportaçãoRT

política das importações
2006 política comercialMT
regime autónomo das importaçõesUF
regime das importaçõesUF
crédito à importaçãoNT1
direito nivelador à importaçãoNT1
fiscalização das importaçõesNT1
restituição à importaçãoNT1
substituição das importaçõesNT1
direitos de importaçãoRT
licença de importaçãoRT
preço à importaçãoRT
proteccionismoRT
restrição à importaçãoRT

política das telecomunicações
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2

política de ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
ajuda alimentarNT1
ajuda ao desenvolvimentoNT1
ajuda ao estrangeiroNT1
ajuda bilateralNT1
ajuda de emergênciaNT1
ajuda económicaNT1
ajuda em génerosNT1
ajuda financeiraNT1
ajuda multilateralNT1
ajuda privadaNT1
ajuda sanitáriaNT1
assistência em formaçãoNT1
cooperanteNT1
donativoNT1

FEDNT1
origem da ajudaNT1
regime de ajudaNT1

ajuda não reembolsávelNT2
avaliação da ajudaNT2
beneficiário da ajudaNT2
condições de ajudaNT2
coordenação das ajudasNT2
financiamento da ajudaNT2
país dadorNT2
programa de ajudaNT2
repartição da ajudaNT2
suspensão da ajudaNT2
utilização da ajudaNT2

ajuda internacionalRT
desenvolvimento económicoRT
política de desenvolvimentoRT

política de ajuda à família
política familiar (2806)USE

política de ambiente da empresa
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

política de apoio
1606 política económicaMT
concessão de subvençãoUF
política de intervençãoBT1

política económicaBT2
apoio económicoRT
manutenção de preços agrícolasRT
Política Agrícola ComumRT
política da produção agrícolaRT
regime de ajudaRT

política de armamento
0821 defesaMT
abastecimento de armasNT1
armazenamento de armasNT1
comércio de armasNT1
harmonização do armamentoNT1
indústria de armamentoNT1
política europeia de armamentoNT1
controlo de armamentoRT

política de austeridade
Controlo dos custos: redução das des-
pesas públicas, controlo dos rendimen-
tos e dos preços.

SN

1606 política económicaMT
política económicaBT1
inflaçãoRT
política salarialRT
recessão económicaRT
redução dos saláriosRT

política de blocos
0816 equilíbrio internacionalMT
pazBT1
relações Leste-OesteRT

política de comercialização
comercialização (2031)USE

política de consumo
política dos consumido-
res (2026)

USE

política da produção agrícola política de consumo
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política de cooperação
0811 política de cooperaçãoMT
cooperação aduaneiraNT1
cooperação afro-árabeNT1
cooperação agrícolaNT1
cooperação ambientalNT1
cooperação científicaNT1

intercâmbio científicoNT2
cooperação comercialNT1
cooperação culturalNT1
cooperação económicaNT1
cooperação em matéria de edu-
cação

NT1

cooperação euro-árabeNT1
cooperação financeiraNT1
cooperação industrialNT1

acordo de complementaridadeNT2
cooperação internacionalNT1

cooperação europeiaNT2
integração europeiaNT3

história da EuropaNT4
movimento contra a EuropaNT4
movimento europeuNT4
promoção da ideia europeiaNT4

símbolo europeuNT5
visão da EuropaNT5

cooperação judiciáriaNT1
espaço judiciário europeuNT2

cooperação jurídicaNT1
cooperação militarNT1
cooperação policialNT1

InterpolNT2
cooperação políticaNT1

integração políticaNT2
aproximação de políticasNT3

cooperação regionalNT1
cooperação Sul-SulNT1
cooperação técnicaNT1
cooperação transfronteiriçaNT1
país associadoNT1
país membroNT1
país não associadoNT1
país terceiroNT1
parceria euro-mediterrânicaNT1

política de crédito
2416 instituições financeiras e créditoMT
duração do créditoUF
montante do créditoUF
política de descontoUF
volume do créditoUF
controlo do créditoNT1
custo do créditoNT1

bonificação de juroNT2
juroNT2

desconto bancárioNT1
garantia de créditoNT1
redescontoNT1

taxa de descontoNT1
banco centralRT
controlo de liquidezRT
financiamento industrialRT
inflaçãoRT
instituição de créditoRT
política económicaRT
política monetáriaRT
solvibilidade financeiraRT

política de crescimento
política de desenvolvimen-
to (1606)

USE

política de defesa
0821 defesaMT
defesa nacionalUF
programa militarUF
base militarNT1
ciência militarNT1
defesa estratégicaNT1
despesas de defesaNT1
dissuasãoNT1
estacionamento de forçasNT1
estatísticas de defesaNT1
orçamento para a defesaNT1
política europeia de defesaNT1

força de reacção rápidaNT2
rearmamentoNT1
segredo militarNT1
Acordo SALTRT
cooperação militarRT
relações internacionaisRT

política de defesa comum
Política que tem por objectivo reduzir
os riscos que põem em causa os valores
comuns e os interesses fundamentais
da União e dos seus Estados-Membros
e contribuir para a manutenção e o re-
forço da paz.

SN

1016 construção europeiaMT
defesa comumUF
PESCBT1

cooperação política europeiaBT2
cooperação intergovernamental
UE

BT3

União Política EuropeiaBT4
União EuropeiaBT5

política europeia de defesaRT

política de desconto
política de crédito (2416)USE

política de desenvolvimento
1606 política económicaMT
estratégia de desenvolvimentoUF
política de crescimentoUF
política económicaBT1
desenvolvimento sustentávelNT1

prioridade económicaNT1
banco de desenvolvimentoRT
crescimento económicoRT
desenvolvimento económicoRT
industrializaçãoRT
obstáculo ao desenvolvimentoRT
política agráriaRT
política de ajudaRT
subdesenvolvimentoRT

política de distribuição
distribuição comercial (2036)USE

política de financiamento
2426 financiamento e investimentoMT
financiamentoBT1
autofinanciamentoNT1
financiamento da empresaNT1

capital de arranqueNT2
modo de financiamentoNT1
plano de financiamentoNT1
financiamento industrialRT
instituição financeiraRT

política de industrialização
industrialização (6806)USE

política de informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

acesso à informaçãoNT1
confidencialidadeNT2

segredo de EstadoNT3
difusão restritaNT2
fosso digital [V4.2]NT2

centralização da informaçãoNT1
direito da informaçãoNT1
indústria da informaçãoNT1
sociedade da informaçãoNT1
ciência da informaçãoRT

política de intervenção
Intervenção do Estado em certos secto-
res económicos ou sociais.

SN

1606 política económicaMT
intervenção do EstadoUF
intervencionismoUF
política económicaBT1
política de apoioNT1
auxílio estatalRT
direito público económicoRT
economia concertadaRT
Estado-providênciaRT
intervenção financeiraRT
intervenção no mercadoRT
mecanismo de intervenção monetá-
ria

RT

organização comum de mercadoRT
política de investimentoRT

política de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

política científicaUF
política tecnológicaUF
promoção da investigaçãoUF
COSTNT1
EurekaNT1

política de cooperação política de investigação
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investigação e desenvolvimentoNT1
orçamento consagrado à investi-
gação

NT1

organismo de investigaçãoNT1
pessoal de investigaçãoNT1
política comunitária da investi-
gação

NT1

CRESTNT2
profissão científicaNT1
programa de investigaçãoNT1
progresso científicoNT1
projecto de investigaçãoNT1
relação indústria-investigaçãoNT1
cooperação científicaRT
economia do conhecimento [V4.2]RT
intercâmbio científicoRT
parque tecnológicoRT
política de produçãoRT
política industrialRT

política de investimento
2426 financiamento e investimentoMT
investimentoBT1
garantia do investimentoNT1
projecto de investimentoNT1
promoção do investimentoNT1
regulamentação do investimentoNT1
rendimento do investimentoNT1
ajuda ao investimentoRT
banco de investimentoRT
crédito ao investimentoRT
política da empresaRT
política de intervençãoRT
política económicaRT
política estruturalRT
política industrialRT
sociedade de investimentoRT

política de mercado livre
controlo de liquidez (2411)USE

política de natalidade
2816 demografia e populaçãoMT
política demográficaBT1

demografiaBT2
controlo da natalidadeRT
família numerosaRT
política familiarRT

política de preços
2451 preçosMT
regime dos preçosUF
controlo de preçosNT1

bloqueio de preçosNT2
tributação de preçosNT2

disparidade de preçosNT1
estabilização de preçosNT1
fixação de preçosNT1

preço fixadoNT2
preço livreNT2
tabela de preçosNT2

formação de preçosNT1
harmonização de preçosNT1
indexação de preçosNT1
índice de preçosNT1

manutenção de preçosNT1
política comum de preçosNT1
publicidade de preçosNT1
regulamentação de preçosNT1
desregulamentaçãoRT
política económicaRT

política de produção
6406 produçãoMT
gestão da produçãoUF
gestão industrialUF
orientação da produçãoUF
reestruturação da produçãoUF
aumento de produçãoNT1
capacidade de produçãoNT1

economia de escalaNT2
excedente de produçãoNT2
produção deficitáriaNT2
superproduçãoNT2

diversificação da produçãoNT1
especialização da produçãoNT1
factor de produçãoNT1
melhoria da produçãoNT1
modo de produçãoNT1
organização da produçãoNT1

manutenção de equipamentosNT2
operação de manutençãoNT2
produção contínuaNT2
produção em cadeiaNT2
produção em massaNT2
subcontrataçãoNT2

externalizaçãoNT3
planeamento da produçãoNT1

objectivo de produçãoNT2
quota de produçãoNT1
repartição da produçãoNT1
técnica de produçãoNT1
ajuda à produçãoRT
economia industrialRT
norma de produçãoRT
política da empresaRT
política de investigaçãoRT
política económicaRT
produtividadeRT

política de rendimentos
Política de repartição e de distribuição
dos rendimentos. Não confundir com
política salarial.

SN

1606 política económicaMT
política económicaBT1
estabilização de rendimentosNT1
garantia de rendimentoNT1
política salarialRT
redistribuição do rendimentoRT
rendimentoRT

política de saúde
2841 saúdeMT
política sanitáriaUF
protecção da saúdeUF
saúdeUF
custo da saúdeNT1
despesas de saúdeNT1

despesas de hospitalizaçãoNT2

despesas farmacêuticasNT2
estatísticas da saúdeNT1
organização da saúdeNT1

cartão sanitárioNT2
cuidados de saúdeNT2

cuidados de enfermagemNT3
cuidados médicos ao domicílioNT3
cuidados paliativosNT3

direito médicoNT2
direitos do doenteNT3

erro médicoNT4
testamento vitalNT4

farmáciaNT2
gerontologiaNT2
internamento hospitalarNT2

internamento psiquiátricoNT3
legislação farmacêuticaNT2

controlo dos medicamentosNT3
nomenclatura farmacêuticaNT3

material médico-cirúrgicoNT2
medicina escolarNT2
prevenção das doençasNT2

vacinaçãoNT3
prevenção de acidentesNT2
primeiros socorrosNT2
protecção materno-infantilNT2
saúde mentalNT2
saúde públicaNT2

higiene públicaNT3
legislação sanitáriaNT3

controlo sanitárioNT4
risco sanitárioNT3
saúde genésicaNT3

telemedicinaNT2
transfusão de sangueNT2
transplantação de orgãosNT2
transporte de doentesNT2

serviço de saúdeNT1
centro de saúdeNT2
estabelecimento hospitalarNT2
estabelecimento psiquiátricoNT2

sistema de saúdeNT1
assistência médica convencionadaNT2
cuidados médicos gratuitosNT2
medicina privadaNT2
medicina socialNT2
serviço nacional de saúdeNT2

educação sanitáriaRT

Política de Segurança Comum
PESC (1016)USE

política de turismo
2826 vida socialMT
turismoBT1

tempos livresBT2
estatísticas do turismoNT1
desenvolvimento regionalRT
região turísticaRT

política de vistos
1231 direito internacionalMT

política de investimento política de vistos
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entrada de estrangeirosBT1
direito dos estrangeirosBT2

direito internacional privadoBT3
cooperação policial UERT

política deflacionista
deflação (1606)USE

política demográfica
2816 demografia e populaçãoMT
demografiaBT1
política de natalidadeNT1
planeamento familiarRT

política, direita   (0411)

política, discriminação   (1236)

política do ambiente
5206 política ambientalMT
gestão do ambienteUF
custo da poluiçãoNT1
direito do ambienteNT1

norma ambientalNT2
norma biológicaNT3

responsabilidade por danos am-
bientais

NT2

economia do ambienteNT1
educação ambientalNT1
gestão do espaçoNT1
gestão dos recursosNT1

avaliação de recursosNT2
exploração dos recursosNT2

esgotamento dos recursosNT3
exploração dos fundos mari-
nhos

NT3

exploração marítimaNT3
sobreexploração dos recursosNT3

substituição dos recursosNT2
impacto ambientalNT1
instrumento económico para o
ambiente

NT1

autorização de poluir negociávelNT2
consignação de produto poluenteNT2
imposto ambientalNT2

investigação ecológicaNT1
estatísticas do ambienteNT2

luta contra o desperdícioNT1
política comunitária do ambienteNT1
prevenção de riscosNT1

risco industrialNT2
risco naturalNT2

qualidade do ambienteNT1
vigilância do ambienteNT1
ambiente físicoRT
desenvolvimento sustentávelRT
ecologiaRT
movimento ecologistaRT
política florestalRT

política do audiovisual
3226 comunicaçãoMT
comunicação audiovisualUF
política da comunicaçãoBT1

espaço audiovisual europeuNT1
livre circulação de programasNT1
pirataria audiovisualNT1
tarifa das comunicaçõesNT1

tarifa postalNT2

política do emprego
4406 empregoMT
política do trabalhoUF
acesso à profissãoNT1
combate ao desempregoNT1

trabalho partilhadoNT2
conversão de empregoNT1
criação de empregoNT1

iniciativa local para o empregoNT2
emprego reservadoNT1
inserção profissionalNT1

reinserção profissionalNT2
licença de trabalhoNT1
manutenção do empregoNT1
planificação da mão-de-obraNT1
pleno empregoNT1
política comunitária do empregoNT1

Comité do EmpregoNT2
direito de estabelecimentoNT2
estratégia europeia de empregoNT2
livre circulação de trabalhadoresNT2
livre prestação de serviçosNT2
reconhecimento das qualificações
profissionais

NT2

reconversão profissionalNT1
segurança do empregoNT1
empresa de interesse públicoRT
mercado do trabalhoRT
organização do tempo de trabalhoRT

política do Estado
política governamental (0436)USE

política do governo
política governamental (0436)USE

política do trabalho
política do emprego (4406)USE

política dos consumidores
Política que tem por objectivo defender
os interesses específicos dos consumi-
dores, reconhecendo-lhes um determi-
nado número de direitos fundamentais
e que visa reduzir as desigualdades, lu-
tar contra as práticas desleais, promo-
ver a saúde e a segurança e melhorar o
nível de vida em geral.

SN

2026 consumoMT
política de consumoUF
consumidorBT1

política dos tempos livres
tempos livres (2826)USE

política dos transportes
4806 política de transportesMT
desenvolvimento dos transportesUF
direito dos transportesNT1
economia dos transportesNT1
eixo comunitárioNT1

estatísticas dos transportesNT1
infra-estrutura do transporteNT1

obras de engenharia civilNT2
túnelNT3

ligação através do canal da ManchaNT1
mercado dos transportesNT1
mobilidade sustentávelNT1
planeamento dos transportesNT1
política comum dos transportesNT1
segurança dos transportesNT1

acidente de transporteNT2
segurança aéreaNT2
segurança marítimaNT2
segurança rodoviáriaNT2

transporte sob controlo aduaneiroNT1
desregulamentaçãoRT
organização dos transportesRT

política, doutrina 
ideologia política (0406)USE

política e civil, educação 
educação cívica (3211)USE

política, economia 
ciência económica (3611)USE

política económica
1606 política económicaMT
escolha económicaUF
orientação económicaUF
afectação de recursosNT1
convergência económicaNT1

critério de convergênciaNT2
deflaçãoNT1
desregulamentaçãoNT1
integração económicaNT1

globalizaçãoNT2
integração industrialNT2

liberalismo económicoNT1
política conjunturalNT1

plano anticriseNT2
política de austeridadeNT1
política de desenvolvimentoNT1

desenvolvimento sustentávelNT2
prioridade económicaNT2

política de intervençãoNT1
política de apoioNT2

política de rendimentosNT1
estabilização de rendimentosNT2
garantia de rendimentoNT2

política estruturalNT1
ajustamento estruturalNT2
infra-estrutura económicaNT2

proteccionismoNT1
reconversão económicaNT1

política deflacionista política económica
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relançamento económicoNT1
acordo económicoRT
conjuntura económicaRT
cooperação económicaRT
coordenação das políticas UEMRT
desenvolvimento económicoRT
política de créditoRT
política de investimentoRT
política de preçosRT
política de produçãoRT
política energéticaRT
política financeiraRT
política industrialRT
política monetáriaRT
política orçamentalRT

política energética
6606 política energéticaMT
agro-energiaNT1
armazenagem de energiaNT1

reserva estratégicaNT2
balanço energéticoNT1

aprovisionamento energéticoNT2
consumo de energiaNT2
disponibilidades energéticasNT2
oferta energéticaNT2
preço da energiaNT2
procura energéticaNT2
produção de energiaNT2
rendimento energéticoNT2
utilização da energiaNT2

Carta Europeia da EnergiaNT1
central desactivadaNT1
combustível de substituiçãoNT1

álcool combustívelNT2
carburolNT2
etanolNT2
metanolNT2

crise energéticaNT1
direito da energiaNT1

direito nuclearNT2
distribuição de energiaNT1
diversificação energéticaNT1
economia de energiaNT1

hora de VerãoNT2
recuperação de energiaNT2

implantação de central energéticaNT1
independência energéticaNT1
investigação energéticaNT1
localização das fontes de energiaNT1
rede energéticaNT1
transporte de energiaNT1
utilização pacífica da energiaNT1
energia não poluenteRT
política carboníferaRT
política económicaRT
política nuclearRT
política petrolíferaRT
recursos energéticosRT
tecnologia energéticaRT

política espacial
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

investigação espacialNT1
instalação espacialNT2

ciência do espaçoRT
indústria aeroespacialRT
transporte espacialRT
utilização do espaçoRT

política, esquerda   (0411)

política estrangeira comum
cooperação política euro-
peia (1016)

USE

política estrangeira europeia
cooperação política euro-
peia (1016)

USE

política estrutural
1606 política económicaMT
política sectorialUF
política económicaBT1
ajustamento estruturalNT1
infra-estrutura económicaNT1
ajuda sectorialRT
fundos estruturaisRT
PIMRT
planeamento económicoRT
política agrícolaRT
política da pescaRT
política de investimentoRT
política industrialRT
política regionalRT

política europeia, cooperação   (1016)

política europeia de armamento
0821 defesaMT
cooperação europeia em matéria
de armamento

UF

OCCARUF
Organismo Conjunto de Coope-
ração em matéria de Armamento

UF

política de armamentoBT1

política europeia de defesa
0821 defesaMT
política de defesaBT1
força de reacção rápidaNT1
política de defesa comumRT
segurança europeiaRT

política europeia de vizinhança [V4.2]
1016 construção europeiaMT
PEVUF
relações da União EuropeiaBT1

Política Europeia, União   (1016)

política externa
0816 equilíbrio internacionalMT
negócios estrangeirosUF
relações externasUF
imperialismoNT1
isolacionismoNT1
não-alinhamentoNT1
neutralidadeNT1
cooperação internacionalRT
PESCRT

Política Externa Comum
PESC (1016)USE

Política Externa e de Segurança Comum
PESC (1016)USE

Política Externa Europeia
PESC (1016)USE

política familiar
2806 famíliaMT
política de ajuda à famíliaUF
famíliaBT1
protecção da famíliaNT1
licença socialRT
política de natalidadeRT
prestação familiarRT
subsídio de maternidadeRT
subsídio parental [V4.2]RT

política, filiação   (0411)

política, filosofia   (0406)

política financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
reforma financeiraUF
livre circulação de capitaisBT1
instituição financeiraRT
política económicaRT

política fiscal
2446 fiscalidadeMT
controlo fiscalNT1
convenção fiscalNT1
cooperação fiscal europeiaNT1
dedução fiscalNT1

franquia fiscalNT2
direito fiscalNT1

direito fiscal internacionalNT2
distribuição da carga fiscalNT1

matéria colectávelNT2
dupla tributaçãoNT1
estímulo fiscalNT1
harmonização fiscalNT1
isenção fiscalNT1
monopólio fiscalNT1
perdão fiscalNT1
reforma fiscalNT1
orçamento do EstadoRT

política florestal
5636 florestaMT
programa florestalUF
investigação florestalNT1
legislação florestalNT1
ordenamento florestalNT1

arborizaçãoNT2
política florestal europeiaNT1

EFICSNT2
propriedade florestalNT1

floresta estatalNT2
floresta privadaNT2

protecção da florestaNT1
guarda-florestalNT2

silviculturaNT1
silvicultura sustentávelNT2

certificação florestalNT3

política energética política florestal
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superfície arborizadaNT1
política do ambienteRT
protecção da floraRT
utilização da terraRT

política florestal europeia
5636 florestaMT
política florestalBT1
EFICSNT1

política, formação 
partido político (0411)USE

política fundiária
política agrária (5606)USE

política, geografia   (3606)

política governamental
0436 poder executivo e administração
pública

MT

política do EstadoUF
política do governoUF
competência do executivoBT1

executivoBT2
democratizaçãoNT1
programa de governoNT1
relação Igreja-EstadoNT1
controlo parlamentarRT

política, grupo de reflexão   (0411)

política, ideologia   (0406)

política, imprensa   (3226)

política, independência 
independência nacional (0806)USE

política industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
desenvolvimento industrialNT1
estatísticas industriaisNT1
financiamento industrialNT1

crédito industrialNT2
investimento industrialNT2

implantação industrialNT1
concentração industrialNT2
zona franca industrialNT2

industrializaçãoNT1
infra-estrutura industrialNT1

edifício industrialNT2
equipamento industrialNT2
fábrica prontaNT2

modernização industrialNT1
parque tecnológicoNT1
planeamento industrialNT1
política industrial comunitáriaNT1

espaço industrial europeuNT2
preço de fábricaNT1

preço incluindo portesNT2
projecto industrialNT1
relações interindustriaisNT1
reorganização industrialNT1

reconversão industrialNT2
reestruturação industrialNT2

revolução industrialNT1
ajuda às empresasRT
cooperação industrialRT
cooperação regionalRT
economia industrialRT
estímulo fiscalRT
política da empresaRT
política de investigaçãoRT
política de investimentoRT
política económicaRT
política estruturalRT
propriedade industrialRT

política industrial comunitária
6806 política e estruturas industriaisMT
estratégia industrial europeiaUF
política industrialBT1
espaço industrial europeuNT1
política comunitáriaRT

política, instituição   (0406)

política, integração   (0811)

política interna
0436 poder executivo e administração
pública

MT

competência do executivoBT1
executivoBT2

política internacional
0806 política internacionalMT
assuntos internacionaisUF
ajuda internacionalNT1
missão de inquéritoNT1
nova ordem económicaNT1
relações bilateraisNT1
relações diplomáticasNT1

diplomacia parlamentarNT2
protecção diplomáticaNT2
protocolo diplomático [V4.2]NT2
representação diplomáticaNT2

consuladoNT3
embaixadaNT3
imunidade diplomáticaNT3
observadorNT3
profissão diplomáticaNT3
representação permanente junto
da União Europeia

NT3

relações económicasNT1
relações interalemãsNT1
relações internacionaisNT1
relações Leste-OesteNT1
relações multilateraisNT1
relações Norte-SulNT1
reunião internacionalNT1

cimeiraNT2
conferência internacionalNT2

conferência europeiaNT3
Conferência ONUNT3

reunião ministerialNT2
sanção económicaNT1
sanção internacionalNT1
sanção militarNT1
visita oficialNT1

política, liberdade 
direitos políticos (1236)USE

política, licença para actividade   (0416)

política linguística [V4.2]
Conjunto de medidas administrativas
ou jurídicas adoptadas para promover
uma ou várias línguas num dado territó-
rio.

SN

3611 ciências humanasMT
linguísticaBT1

ciências sociaisBT2
cultura regionalRT
grupo linguísticoRT
pluralismo culturalRT

política, maioria   (0431)

política marítima
Relativa aos transportes e aos portos
marítimos.

SN

4821 transporte marítimo e fluvialMT
transporte marítimoBT1

política migratória
2811 migraçõesMT
migraçãoBT1
ajuda ao regressoNT1
controlo das migraçõesNT1

migração ilegalNT2
integração de migrantesNT1
política migratória comunitáriaNT1
direito de residênciaRT
direito dos estrangeirosRT
estrangeiroRT

política migratória comunitária
Migração em, de ou para países da UE.SN
2811 migraçõesMT
política comunitária em matéria de
migração

UF

política migratóriaBT1
migraçãoBT2

livre circulação de pessoasRT
PESCRT

política, minoria   (0431)

política monetária
2411 economia monetáriaMT
reforma monetáriaUF
situação monetáriaUF
ajustamento monetárioNT1

desvalorizaçãoNT2
revalorizaçãoNT2

banco centralNT1
controlo de liquidezNT1
emissão de moedaNT1
coordenação das políticas UEMRT
deflaçãoRT
inflaçãoRT
pacto de estabilidadeRT
política de créditoRT
política económicaRT
política monetária únicaRT
relações monetáriasRT
zona monetáriaRT

política florestal europeia política monetária
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política monetária agrícola
5606 política agrícolaMT
medida agrimonetáriaUF
política agromonetáriaUF
Política Agrícola ComumBT1
manutenção de preços agrícolasNT1
montante compensatório monetá-
rio

NT1

taxa representativaNT1
direito nivelador agrícolaRT
instrumento financeiro comunitá-
rio

RT

reserva orçamental CERT

política monetária única
1016 construção europeiaMT
União Económica e MonetáriaBT1

União EuropeiaBT2
política monetáriaRT

política, moralidade da vida   (0431)

política, motivação   (0431)

política nacional - política comunitária
política comunitária - política
nacional (1016)

USE

política nacional, política comunitária -
   (1016)

política nuclear
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
abandono da energia nuclearUF
abandono do nuclearUF
programa nuclearUF
indústria nuclearBT1
investigação nuclearNT1
política energéticaRT

política, oposição   (0431)

política orçamental
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

disciplina orçamentalUF
orientação de política orçamentalUF
reforma orçamentalUF
autonomia financeiraNT1
classificação orçamentalNT1
equilíbrio orçamentalNT1
escolha orçamentalNT1
inscrição orçamentalNT1
massa orçamentalNT1
orçamentoNT1
planeamento financeiroNT1
programa de estabilidadeNT1
coordenação das políticas UEMRT
execução do orçamentoRT
financiamento do orçamentoRT
política económicaRT

política orçamental, orientação de 
política orçamental (2436)USE

política, participação   (0431)

política pautal
2011 política aduaneiraMT

política aduaneiraUF
acordo pautalNT1
contingente pautalNT1
franquia aduaneiraNT1
harmonização alfandegáriaNT1
isenção pautalNT1
negociação pautalNT1

Dillon RoundNT2
Kennedy RoundNT2
Tokyo RoundNT2
Trade Expansion ActNT2
Uruguai RoundNT2

redução pautalNT1
reembolso dos direitos aduaneirosNT1
restabelecimento dos direitos
aduaneiros

NT1

supressão dos direitos aduaneirosNT1
suspensão dos direitos aduaneirosNT1
tarifa preferencialNT1
união aduaneiraNT1
zona de comércio livreNT1
Organização Mundial das Alfânde-
gas

RT

política comercialRT
proteccionismoRT

política pautal comum
2011 política aduaneiraMT
política aduaneira comumUF
imposto compensatórioNT1
Pauta Aduaneira ComumNT1

TaricNT2
território aduaneiro CENT1
trânsito comunitárioNT1
cláusula de protecçãoRT
entrave pautalRT
política comercial comumRT

política petrolífera
6616 indústria petrolíferaMT
indústria petrolíferaBT1
política energéticaRT

política portuária
4821 transporte marítimo e fluvialMT
administração portuáriaNT1
instalação portuáriaNT1
política portuária comumNT1
tráfego portuárioNT1

política portuária comum
4821 transporte marítimo e fluvialMT
política portuáriaBT1
política comunitáriaRT

política, propaganda   (0431)

política, reforma   (0431)

política regional
1616 regiões e política regionalMT
desenvolvimento regionalNT1
desenvolvimento ruralNT1
disparidade regionalNT1
integração regionalNT1

ordenamento do territórioNT1
política regional comunitáriaNT1

programa de desenvolvimento
integrado

NT2

PIMNT3
programa operacionalNT2
Quadro Comunitário de ApoioNT2
região elegívelNT2

relação regiões - União EuropeiaNT1
administração localRT
administração regionalRT
ajuda regionalRT
assembleia regionalRT
cooperação regionalRT
economia regionalRT
finanças regionaisRT
planeamento regionalRT
política agrícola regionalRT
política estruturalRT

Política Regional, Comité de 
política regional comunitá-
ria (1616)

USE

política regional comunitária
1616 regiões e política regionalMT
Comité de Política RegionalUF
política regionalBT1
programa de desenvolvimento inte-
grado

NT1

PIMNT2
programa operacionalNT1
Quadro Comunitário de ApoioNT1
região elegívelNT1
coesão económica e socialRT
desenvolvimento integradoRT
FEDERRT
FSERT
fundos estruturaisRT
iniciativa comunitáriaRT
Política Agrícola ComumRT
política agrícola regionalRT
política comunitáriaRT
política das estruturas agrícolasRT

política, representação   (0431)

política, responsabilidade   (0431)

política salarial
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

ajustamento salarialNT1
bloqueio dos saláriosNT1
fixação de salárioNT1

escala de saláriosNT2
indexação salarialNT2

igualdade das remuneraçõesNT1
mensalidadeNT1
redução dos saláriosNT1
salário domésticoNT1
salário mínimoNT1
política de austeridadeRT
política de rendimentosRT

política sanitária
política de saúde (2841)USE

política monetária agrícola política sanitária
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política sectorial
política estrutural (1606)USE

política, situação   (0431)

política social
2826 vida socialMT
planeamento socialUF
plano socialUF
combate à delinquênciaNT1
combate ao crimeNT1
condição femininaNT1
custo socialNT1
deficienteNT1

autonomia dos deficientesNT2
deficiente físicoNT2
deficiente mentalNT2
facilidades para deficientesNT2
integração dos deficientesNT2

direito socialNT1
dumping socialNT2

guarda de criançasNT1
integração socialNT1
orçamento socialNT1
pacto socialNT1
política da juventudeNT1
política social europeiaNT1

Acordo Social CENT2
Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Traba-
lhadores

NT2

Carta Social EuropeiaNT2
espaço social europeuNT2
Orçamento Social EuropeuNT2

protecção da infânciaNT1
reinserção socialNT1
rendimento mínimo de subsistênciaNT1
trabalhador socialNT1
ajuda socialRT
cuidados médicos gratuitosRT

política social europeia
2826 vida socialMT
política socialBT1
Acordo Social CENT1
Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalha-
dores

NT1

Carta Social EuropeiaNT1
espaço social europeuNT1
Orçamento Social EuropeuNT1
Europa dos cidadãosRT
FSERT
método aberto de coordenação
[V4.2]

RT

política comunitáriaRT

política, sociologia   (3611)

política tecnológica
política de investigação (6416)USE

política, tendência   (0411)

política, teoria 
filosofia política (0406)USE

política, união 
coligação política (0431)USE

política urbanística
urbanismo (2846)USE

política, vida   (0431)

política, violência   (0431)

políticas, aproximação de   (0811)

políticas fiscais, harmonização das 
harmonização fiscal (2446)USE

políticas UEM, coordenação das   (1016)

político, asilo   (1231)

político, centro   (0411)

político, comportamento   (0431)

político, direito 
direito constitucional (1206)USE

político, escândalo 
moralidade da vida políti-
ca (0431)

USE

político, estatuto   (0816)

político, exilado 
refugiado político (0431)USE

político, grupo   (0421)

político, homem   (0431)

político, militante   (0411)

político, movimento 
movimento de opinião (0431)USE

político, mudança de regime   (0406)

político, opositor 
opositor de opinião (0431)USE

político, partido   (0411)

político, pedido de asilo 
asilo político (1231)USE

político, pluralismo 
democracia (0406)USE

político, poder   (0406)

político, preso   (0431)

político, princípio 
filosofia política (0406)USE

político, programa   (0411)

político, rapto   (0431)

político, refugiado   (0431)

político, regime   (0406)

político, secretariado   (0411)

político, sistema 
regime político (0406)USE

políticos, direitos   (1236)

politização, des~   (0431)

poliuretano
matéria plástica (6811)USE

polivalente, trabalhador   (4411)

polivinilo, cloreto de 
matéria plástica (6811)USE

pólo de crescimento
1611 crescimento económicoMT
pólo de expansãoUF
pólo económicoUF
desenvolvimento económicoBT1
desenvolvimento industrialRT
desenvolvimento regionalRT
planeamento regionalRT
zona franca industrialRT

pólo de expansão
pólo de crescimento (1611)USE

pólo económico
pólo de crescimento (1611)USE

Pólo Norte
Árctico (5211)USE

Pólo Sul
Antárctida (5211)USE

Polónia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
países ComeconBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países do Pacto de VarsóviaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
PECOBT1

Europa OrientalBT2
grupo de VisegradoRT
regiões da Polónia [V4.2]RT

Polónia, Grande 
Grande Polónia [V4.2] (7211)USE

Polónia, Pequena 
Pequena Polónia [V4.2] (7211)USE

Polónia, regiões da 
regiões da Polónia [V4.2] (7211)USE

polpa de fruta
produto à base de frutos (6026)USE

polpa de legumes
produto à base de legu-
mes (6026)

USE

poluente
5216 degradação do ambienteMT
micropoluenteUF
produto poluenteUF

política sectorial poluente
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nocividadeBT1
poluente atmosféricoNT1

gás de combustãoNT2
gás de efeito de estufaNT2
poeiraNT2
poluente estratosféricoNT2

poluente da águaNT1
resíduo de pesticidaNT1

poluente atmosférico
5216 degradação do ambienteMT
fumoUF
poluente do arUF
poluenteBT1

nocividadeBT2
gás de combustãoNT1
gás de efeito de estufaNT1
poeiraNT1
poluente estratosféricoNT1
segurança no trabalhoRT

poluente, consignação de produ-
to   (5206)

poluente da água
5216 degradação do ambienteMT
poluenteBT1

nocividadeBT2

poluente do ar
poluente atmosférico (5216)USE

poluente, energia   (6606)

poluente, energia não   (6626)

poluente estratosférico
5216 degradação do ambienteMT
CFCUF
clorofluorcarbonosUF
clorofluorocarbonetosUF
clorofluorocarbonosUF
gás prejudicial para a camada de
ozono

UF

poluente atmosféricoBT1
poluenteBT2

nocividadeBT3

poluente, produto 
poluente (5216)USE

poluente, taxa sobre produto 
imposto ambiental (5206)USE

poluente, tecnologia pouco   (6411)

poluente térmico
5216 degradação do ambienteMT
nocividadeBT1
energia térmicaRT
poluição térmicaRT
segurança nuclearRT

poluente, veículo não   (5206)

poluentes, emissão de 
poluição (5216)USE

poluição
Utilizar os termos específicos.SN
5216 degradação do ambienteMT
contaminaçãoUF
emissão de poluentesUF
acidificaçãoNT1
poluição acidentalNT1
poluição atmosféricaNT1

efeito de estufaNT2
poluição automóvelNT1
poluição costeiraNT1
poluição da águaNT1

eutrofizaçãoNT2
poluição dos cursos de águaNT2
poluição marítimaNT2

poluição de origem telúricaNT1
poluição do soloNT1
poluição dos alimentosNT1
poluição estratosféricaNT1
poluição industrialNT1
poluição localNT1
poluição orgânicaNT1
poluição pela agriculturaNT1
poluição pelos hidrocarbonetosNT1
poluição pelos metaisNT1
poluição pelos naviosNT1
poluição químicaNT1
poluição radioactivaNT1
poluição sonoraNT1
poluição térmicaNT1
poluição transfronteiriçaNT1
custo da poluiçãoRT

poluição acidental
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
acidente nuclearRT
prevenção de riscosRT

poluição acústica
poluição sonora (5216)USE

poluição atmosférica
5216 degradação do ambienteMT
qualidade do arUF
poluiçãoBT1
efeito de estufaNT1
atmosferaRT

poluição automóvel
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
circulação urbanaRT
gás de combustãoRT

poluição causada pelo petróleo
poluição pelos hidrocarbone-
tos (5216)

USE

poluição, combate à 
luta contra a poluição (5206)USE

poluição, controlo da   (5206)

poluição costeira
5216 degradação do ambienteMT

poluiçãoBT1
direito do marRT
mar territorialRT

poluição, custo da   (5206)

poluição da água
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
eutrofizaçãoNT1
poluição dos cursos de águaNT1
poluição marítimaNT1
águaRT
gestão das águasRT
protecção das águasRT

poluição de origem telúrica
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
curso de águaRT

poluição do litoral
luta contra a poluição (5206)USE

poluição do solo
5216 degradação do ambienteMT
poluição subterrâneaUF
poluiçãoBT1
ciência dos solosRT

poluição dos alimentos
5216 degradação do ambienteMT
contaminação dos alimentosUF
poluiçãoBT1
aditivo alimentarRT
intoxicação alimentarRT
produto fitossanitárioRT
protecção do consumidorRT

poluição dos cursos de água
5216 degradação do ambienteMT
poluição da águaBT1

poluiçãoBT2
curso de águaRT

poluição electromagnética
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

poluição estratosférica
5216 degradação do ambienteMT
degradação da camada de ozonoUF
destruição da camada de ozonoUF
deterioração da camada de ozonoUF
diminuição da camada de ozonoUF
poluiçãoBT1

poluição, índice de 
nível de poluição (5206)USE

poluição industrial
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
risco industrialRT

poluição local
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1

poluição, luta contra a   (5206)

poluente atmosférico poluição
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poluição marítima
5216 degradação do ambienteMT
escoamento para o marUF
poluição da águaBT1

poluiçãoBT2
direito do marRT
imersão de resíduosRT

poluição, nível de   (5206)

poluição orgânica
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1

poluição pela agricultura
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
fertilizante químicoRT
resíduo agrícolaRT

poluição pelo chumbo
poluição pelos metais (5216)USE

poluição pelo mercúrio
poluição pelos metais (5216)USE

poluição pelos hidrocarbonetos
5216 degradação do ambienteMT
maré negraUF
poluição causada pelo petróleoUF
poluiçãoBT1

poluição pelos metais
5216 degradação do ambienteMT
poluição pelo chumboUF
poluição pelo mercúrioUF
poluiçãoBT1
metalRT

poluição pelos navios
5216 degradação do ambienteMT
derramamento nos maresUF
desgaseificaçãoUF
desgasificaçãoUF
lavagem de tanquesUF
poluiçãoBT1
direito do marRT

poluição, prevenção da   (5206)

poluição química
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
indústria químicaRT

poluição radioactiva
5216 degradação do ambienteMT
contaminação radioactivaUF
poluiçãoBT1
acidente nuclearRT
efluente radiactivoRT
radioactividadeRT
resíduo radioactivoRT
segurança nuclearRT

poluição, redução da 
luta contra a poluição (5206)USE

poluição sonora
Utilizar para o fenómeno considerado
de forma geral e não relativamente a
uma fonte identificada de perturbações
acústicas.

SN

5216 degradação do ambienteMT
poluição acústicaUF
poluiçãoBT1
protecção contra o ruídoRT
ruídoRT

poluição subterrânea
poluição do solo (5216)USE

poluição térmica
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
poluente térmicoRT

poluição transfronteiriça
5216 degradação do ambienteMT
poluiçãoBT1
direito territorialRT

poluição, vigilância dos riscos de 
vigilância do ambiente (5206)USE

poluída, região 
zona poluída (5216)USE

poluída, zona   (5216)

poluidor-pagador
princípio do poluidor-paga-
dor (5206)

USE

poluidor-pagador, princípio do   (5206)

poluir negociável, autorização
de   (5206)

pomar
5621 exploração agrícolaMT
utilização da terraBT1
arboriculturaRT
fruticulturaRT

Pomerânia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Pomerânia, Cujávia- 
Cujávia-Pomerânia
[V4.2] (7211)

USE

Pomerânia Ocidental [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Pomurska [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

Ponape
Estados Federados da Microné-
sia (7226+7231)

USE

ponta, indústria de   (6806)

ponta, tecnologia de 
nova tecnologia (6411)USE

ponte
obras de engenharia civil (4806)USE

ponte hidráulica
equipamento de elevação (6821)USE

pontifical, bula 
acto pontifício (3221)USE

pontifício, acto   (3221)

pont-l'évêque
queijo de pasta mole (6016)USE

ponto de venda
2036 distribuição comercialMT
lojaUF
comércio de retalhoBT1

distribuição comercialBT2

pontos, carta de condução por 
carta de condução (4806)USE

população activa
Conjunto de pessoas que exercem ou
que procuram activamente exercer uma
actividade remunerada.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
força de trabalhoUF
mão-de-obraBT1
desempregadoNT1
população activa ocupadaNT1
população em idade de trabalharNT1
população activa agrícolaRT

população activa agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
agricultorNT1
agricultoraNT1
chefe de exploração agrícolaNT1
jovem agricultorNT1
mão-de-obra agrícolaNT1
população activaRT
população ruralRT

população activa empregada
população activa ocupada (4411)USE

população activa empregue
população activa ocupada (4411)USE

população activa ocupada
População activa menos os desempre-
gados.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
população activa empregadaUF
população activa empregueUF
população activaBT1

mão-de-obraBT2

população autóctone
2816 demografia e populaçãoMT
aborígeneUF
esquimóUF
indígenaUF
índioUF

poluição marítima população autóctone
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composição da populaçãoBT1
grupo étnicoRT
protecção das minoriasRT

população, composição da   (2816)

população, concentração da   (2816)

população, crescimento da   (2816)

população, dinâmica da   (2816)

população, distribuição geográfica
da   (2816)

população em idade de trabalhar
4411 mercado do trabalhoMT
idade de admissão no trabalhoUF
população activaBT1

mão-de-obraBT2

população, envelhecimento da 
envelhecimento demográfi-
co (2816)

USE

população, estrutura da 
composição da população (2816)USE

população, evacuação da   (0431)

população, excesso de   (2816)

População, Fundo das Nações Unidas para
as Actividades em Matéria de 

FNUMP (7606)USE

população mundial
2816 demografia e populaçãoMT
análise demográficaBT1

demografiaBT2

população não activa
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
desempregoRT

população, previsão da 
previsão demográfica (2816)USE

população, protecção da 
protecção civil (0431)USE

população, recenseamento da   (2816)

população rural
2816 demografia e populaçãoMT
distribuição geográfica da popu-
lação

BT1

agregado familiar agrícolaNT1
aglomerado ruralRT
classe ruralRT
colectividade ruralRT
meio ruralRT
população activa agrícolaRT

população, saúde da 
saúde pública (2841)USE

população, substituição da 
substituição das gerações (2816)USE

população, transferência de   (2811)

população urbana
2816 demografia e populaçãoMT
distribuição geográfica da popu-
lação

BT1

colectividade urbanaRT
meio urbanoRT
urbanizaçãoRT
zona urbanaRT

populacional, aglomerado   (2846)

populacional, densidade   (2816)

populacional, dimensão 
estatísticas demográficas (2816)USE

popular, arte   (2831)

popular, banco   (2416)

popular, cultura   (2831)

popular, democracia   (0406)

Popular do Bangladeche, República 
Bangladeche (7226)USE

Popular do Iémen, antiga República De-
mocrática e   (7226+7231+7236)

Popular e Democrática da Coreia, Repúbli-
ca 

Coreia do Norte (7226)USE

Popular e Socialista, Jamahira Árabe Líbia 
Líbia (7221+7231+7236)USE

popular, festa 
cultura popular (2831)USE

popular, iniciativa 
petição (0421)USE

popular, universidade 
universidade aberta (3211)USE

populismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
grupo de interessesRT
opinião públicaRT

porcelana
cerâmica (6846)USE

porcina, espécie 
suíno (5626)USE

porcina, peste 
peste animal (5631)USE

porco
suíno (5626)USE

porco, carne de 
carne de suíno (6011)USE

pornografia
2826 vida socialMT
problema socialBT1
pornografia infantilNT1

pornografia infantil
2826 vida socialMT

pedopornografiaUF
pornografiaBT1

problema socialBT2
pedofiliaRT
protecção da infânciaRT

pornografia, pedo~ 
pornografia infantil (2826)USE

porridge
flocos de cereais (6026)USE

porta-a-porta, venda 
venda a domicílio (2031)USE

porta-aviões
0821 defesaMT
força navalBT1

armamentoBT2

porta-barcaças, navio   (4821)

portador de doença, insecto 
luta contra os insectos (5206)USE

portadora, mãe   (2806)

portagem
4806 política de transportesMT
direitos de portagemUF
portagem rodoviáriaUF
taxa de infra-estruturaBT1

custo do transporteBT2

portagem, direitos de 
portagem (4806)USE

portagem rodoviária
portagem (4806)USE

portaria
1206 fontes e ramos do direitoMT
legislaçãoBT1

fonte do direitoBT2
autorização legislativaRT

portátil, telefone 
telefone móvel (3226)USE

porta-vozes, junta de 
conferência dos presidentes
[V4.2] (0421)

USE

porte de arma
arma de uso pessoal (0431)USE

porte de arma, autorização de 
arma de uso pessoal (0431)USE

porte de arma, uso e 
arma de uso pessoal (0431)USE

portes, preço incluindo   (6806)

porto
instalação portuária (4821)USE

porto de desembarque, entrega 
preço CIF (4806)USE

porto de embarque, entrega 
preço FOB (4806)USE

população porto de embarque
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porto de pesca
5641 pescaMT
estrutura de pescaBT1

porto de recreio
instalação portuária (4821)USE

porto fluvial
instalação portuária (4821)USE

porto franco
zona franca (2011)USE

porto marítimo
instalação portuária (4821)USE

Porto Rico
7216 AméricaMT
Grandes AntilhasBT1

CaraíbasBT2

Porto, vinho do 
vinho reforçado (6021)USE

portuária, administração   (4821)

portuária comum, política   (4821)

portuária, instalação   (4821)

portuária, política   (4821)

portuário, tráfego   (4821)

portuários, encargos 
frete (4806)USE

Portugal
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
República PortuguesaUF
Estado-Membro UEBT1
Europa MeridionalBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
países UEOBT1
regiões de PortugalRT

Portugal, Banco de 
banco central (2411)USE

Portugal, regiões de   (7211)

Portugal, Telecom 
correios e telecomuni-
cações (3226)

USE

Português, Timor 
Timor Leste (7226+7231)USE

Portuguesa, Guiné 
Guiné-Bissau (7221+7231)USE

Portuguesa, Países Africanos de Língua
Oficial 

África lusófona (7221)USE

Portuguesa, República 
Portugal (7206+7231+7236)USE

pós, metalurgia dos   (6816)

pós-comunismo
Utilizar para as economias de países
que desde 1989 rejeitaram o comunis-
mo e adoptaram um sistema alternati-
vo.

SN

1621 estrutura económicaMT
economia em transiçãoBT1

reforma económicaBT2
regime económicoBT3

comunismoRT

pós-eleitoral, acordo 
coligação política (0431)USE

posição comum
Utilizar para a concertação entre os Es-
tados-membros no Conselho, no con-
texto da cooperação política europeia
e, desde a entrada em vigor do Tratado
da União, no âmbito da cooperação
instituída nos domínios da justiça e as-
suntos internos e da política

SN

1016 construção europeiaMT
cooperação intergovernamental UEBT1

União Política EuropeiaBT2
União EuropeiaBT3

posição dominante
4031 concorrênciaMT
abuso de posição dominanteUF
empresa em posição dominanteUF
restrição de concorrênciaBT1

posição dominante, abuso de 
posição dominante (4031)USE

posição dominante, empresa em 
posição dominante (4031)USE

posição pautal
nomenclatura pautal (2011)USE

posição pautal, especificação da 
especialização pautal (2011)USE

pós-industrial, economia   (1621)

pós-industrial, sociedade 
economia pós-industrial (1621)USE

positiva, discriminação 
igualdade de tratamento (1236)USE

pós-natal, mortalidade 
mortalidade infantil (2816)USE

pós-natal, subsídio 
subsídio de maternidade (2836)USE

pós-secundário, ensino 
ensino superior (3211)USE

possibilidades do mercado de trabalho
acesso ao emprego (4411)USE

possibilidades, igualdade de 
igualdade de tratamento (1236)USE

postal, encomenda 
serviço postal (3226)USE

postal, franquia 
tarifa postal (3226)USE

postal, serviço   (3226)

postal, tarifa   (3226)

Postal Universal, União 
UPU (7606)USE

posto alfandegário
alfândega (2011)USE

posto de trabalho, supressão de   (4406)

posto de venda
4031 concorrênciaMT
acordo verticalBT1

acordos e práticas concertadasBT2
vendaRT

posto emissor de rádio
aparelho de rádio (3226)USE

posto emissor-receptor de rádio
aparelho de rádio (3226)USE

posto fronteiriço
alfândega (2011)USE

posto, perfil do 
descrição de funções (4421)USE

postos de trabalho, diminuição dos 
supressão de posto de traba-
lho (4406)

USE

postos de trabalho, reconversão de 
conversão de emprego (4406)USE

postos de trabalho, rotação dos 
humanização do trabalho (4416)USE

pós-universitário, ensino   (3211)

potassa
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
minério não metálicoBT1

produto mineiroBT2

potássico, adubo 
fertilizante químico (5626)USE

potássio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

potássio, cloreto de 
sal químico (6811)USE

potável, água   (5211)

potência, reactor de 
reactor nuclear (6621)USE

potencial de desenvolvimento
1611 crescimento económicoMT
desenvolvimento económicoBT1

potencial de produção
capacidade de produção (6406)USE

potro
equino (5626)USE

porto de pesca potro
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poupança
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
comportamento do consumidorRT
investimentoRT
juroRT

poupança forçada
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1

pousada
indústria hoteleira (2826)USE

pousio, terra em   (5621)

povoamento colonial
migração de povoamento (2811)USE

povoamento, migração de   (2811)

povoamento, sub~   (2816)

povos, autodeterminação dos 
autodeterminação (0806)USE

Povos, Carta Africana dos Direitos do
Homem e dos   (1236)

PPBS
escolha orçamental (2436)USE

PPP
parceria público-privado
[V4.2] (0436)

USE

PQID
programa comunitário (1016)USE

pradaria
prado (5621)USE

prado
5621 exploração agrícolaMT
ervagemUF
pastagemUF
pastoUF
pradariaUF
utilização da terraBT1
pastagem de engordaRT
pecuáriaRT

Praga [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

praga (parasita)
destruição das culturas (5216)USE

praia
litoral (5211)USE

prancha
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

produto laminadoUF
produto planoBT1

tecnologia de materiaisBT2

prata
6816 metalurgia e siderurgiaMT

metal preciosoBT1
metalBT2

prática comercial abusiva
restrição de concorrência (4031)USE

prática comercial desleal
restrição de concorrência (4031)USE

prática comercial discriminatória
restrição de concorrência (4031)USE

prática comercial restritiva
restrição de concorrência (4031)USE

prática da comunicação
4406 empregoMT
formação profissionalBT1

prática da negociação
4406 empregoMT
formação profissionalBT1

prática da redacção
Utilizar para a redacção administrativa.SN
4406 empregoMT
formação profissionalBT1

prática dos caçadores de cabeças
recrutamento de trabalhadores
de empresas concorren-
tes (4421)

USE

práticas concertadas, acção contra as 
regulamentação de acordos e
práticas concertadas (4031)

USE

práticas concertadas, acordos e   (4031)

práticas concertadas, autorização de
acordos e   (4031)

práticas concertadas, declaração de
acordos e   (4031)

práticas concertadas em matéria de preços,
acordos e 

acordo de preços (4031)USE

práticas concertadas entre produtores,
acordos e 

acordos e práticas concerta-
das (4031)

USE

práticas concertadas internacionais,
acordos e   (4031)

práticas concertadas, isenção de autori-
zação de acordos e   (4031)

práticas concertadas, regulamentação
de acordos e   (4031)

práticas de dumping
dumping (4031)USE

práticas ilícitas, acordos e   (4031)

prato congelado
alimento preparado (6026)USE

prato cozinhado
alimento preparado (6026)USE

prazo, contrato a 
trabalho temporário (4406)USE

prazo, crédito a curto   (2416)

prazo, crédito a longo   (2416)

prazo, crédito a médio   (2416)

prazo de edição
3226 comunicaçãoMT
ediçãoBT1

indústria da comunicaçãoBT2

prazo de pagamento
4026 gestão contabilísticaMT
pagamentoBT1

gestão contabilísticaBT2

prazo de validade
duração de vida do produ-
to (2026)

USE

prazo, depósito a 
depósito bancário (2416)USE

prazo, financiamento a curto   (2426)

prazo, financiamento a longo   (2426)

prazo, financiamento a médio   (2426)

prazo, financiamento a muito cur-
to   (2406)

prazo, mercado a   (2421)

prazo, perspectiva a curto 
previsão a curto prazo (1631)USE

prazo, perspectiva a longo 
previsão a longo prazo (1631)USE

prazo, perspectiva a médio 
previsão a médio prazo (1631)USE

prazo, perspectiva a muito longo 
prospectiva (1631)USE

prazo, previsão a curto   (1631)

prazo, previsão a longo   (1631)

prazo, previsão a médio   (1631)

prazo processual
prescrição de acção (1221)USE

pré-acondicionamento
pré-embalagem (2031)USE

pré-acondicionamento em massa
pré-embalagem (2031)USE

pré-acondicionamento em volume
pré-embalagem (2031)USE

pré-adesão, ajuda de 
adesão à União Europeia (1016)USE

pré-adesão, estratégia de   (1016)

Pré-Adesão, Instrumento Estrutural de 
ISPA (1021)USE

poupança Pré-Adesão
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precariedade do emprego
segurança do emprego (4406)USE

precário, emprego 
segurança do emprego (4406)USE

precaução, princípio da   (6416)

preciosa, pedra   (6611)

precioso, metal   (6816)

precisão, aparelho de   (6821)

precisão, indústria de instrumentos de 
mecânica de precisão (6821)USE

precisão, instrumento de 
aparelho de precisão (6821)USE

precisão, mecânica de   (6821)

precisão, óptica de 
indústria óptica (6821)USE

preço à entrada
preço à importação (2451)USE

preço à exportação
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
dumpingRT
política das exportaçõesRT

preço à importação
2451 preçosMT
preço à entradaUF
preço de mercadoBT1
política das importaçõesRT

preço agrícola
Preços estabelecidos no quadro da
política agrícola comum. Relativamente
aos preços nacionais, empregar os
preços dos produtos agrícolas.

SN

2451 preçosMT
preço agrícola CEUF
preço agrícola comunitárioUF
preço de campanhaUF
preço de baseNT1
preço de desencadeamentoNT1
preço de intervençãoNT1
preço de objectivoNT1
preço de orientaçãoNT1
preço de referênciaNT1
preço de retirada do mercadoNT1
preço de sustentaçãoNT1
preço franco-fronteiraNT1
preço indicativoNT1
preço mínimo garantidoNT1
preço mistoNT1
preço-comportaNT1
preço-limiarNT1
limiar de garantiaRT
manutenção de preços agrícolasRT
política agrícolaRT
Política Agrícola ComumRT

preço agrícola CE
preço agrícola (2451)USE

preço agrícola comunitário
preço agrícola (2451)USE

preço agrícola preferencial
preço de sustentação (2451)USE

preço alimentar
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
despesas alimentaresRT

preço CIF
Compreende, além do custo da merca-
doria, o do transporte até ao porto de
destino, seguros incluídos.

SN

4806 política de transportesMT
entrega CAFUF
entrega CIFUF
entrega porto de desembarqueUF
freteBT1

tarifa de transporteBT2
custo do transporteBT3

transporte marítimoRT

preço comum
política comum de preços (2451)USE

preço comunitário
política comum de preços (2451)USE

preço da energia
6606 política energéticaMT
custo da energiaUF
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2

preço da terra
5616 sistema de exploração agrícolaMT
propriedade rústicaBT1
preço do terrenoRT
propriedade fundiáriaRT
utilização da terraRT

preço de base
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1

preço de campanha
preço agrícola (2451)USE

preço de compra
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
compraRT

preço de consumo
2451 preçosMT
preço no consumidorUF
preço de mercadoBT1

preço de custo
2451 preçosMT
preçosBT1
cálculo de custosRT
custo de produçãoRT

preço de desencadeamento
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1

preço de estacionamento
4806 política de transportesMT
taxa de infra-estruturaBT1

custo do transporteBT2

preço de fábrica
6806 política e estruturas industriaisMT
preço industrialUF
política industrialBT1
preço incluindo portesNT1

preço de intervenção
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
manutenção de preços agrícolasRT

preço de mercado
2451 preçosMT
preço à exportaçãoNT1
preço à importaçãoNT1
preço alimentarNT1
preço de compraNT1
preço de consumoNT1
preço de ofertaNT1
preço de retalhoNT1
preço de vendaNT1
preço no mercado mundialNT1
preço no produtorNT1
preço por grossoNT1
preços dos produtos agrícolasNT1
formação de preçosRT

preço de objectivo
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1

preço de oferta
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1

preço de orientação
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
direito nivelador agrícolaRT

preço de promoção
preço reduzido (2451)USE

preço de referência
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1

preço de retalho
Utilizar em oposição a preços por
grosso, ou então utilizar preços no
consumidor.

SN

2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
comércio de retalhoRT
venda a retalhoRT

preço de retirada do mercado
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
retirada do mercadoRT

precariedade do emprego preço de retirada do mercado
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preço de sustentação
2451 preçosMT
preço agrícola preferencialUF
preço agrícolaBT1

preço de venda
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
vendaRT

preço dentro do intervalo de variação
2451 preçosMT
preçosBT1
tarifa com margens fixas de va-
riação

RT

preço diferenciado
preço discriminatório (2451)USE

preço discriminatório
2451 preçosMT
preço diferenciadoUF
preçosBT1
preço preferencialNT1
acordo de preçosRT
acordos e práticas concertadasRT
restrição de concorrênciaRT

preço do arrendamento rural
5616 sistema de exploração agrícolaMT
renda de terraUF
arrendamento ruralBT1

regime de exploração agrícolaBT2

preço do terreno
2846 urbanismo e construção civilMT
urbanismoBT1
preço da terraRT

preço dos produtos de base
2451 preçosMT
preçosBT1
mercado de produtos de baseRT
produto de baseRT
reservas de estabilizaçãoRT

preço especial
preço reduzido (2451)USE

preço fixado
Preço fixado pelo Estado.SN
2451 preçosMT
preço únicoUF
fixação de preçosBT1

política de preçosBT2

preço FOB
Preço de venda que inclui o conjunto
dos custos até ao carregamento no na-
vio.

SN

4806 política de transportesMT
entrega FOBUF
entrega porto de embarqueUF
freteBT1

tarifa de transporteBT2
custo do transporteBT3

transporte marítimoRT

preço franco-fronteira
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1

preço garantido
2451 preçosMT
garantia de preçosUF
preçosBT1

preço gatilho
2451 preçosMT
preçosBT1
indústria siderúrgicaRT

preço incluindo portes
Preço fixado para o local de venda.SN
6806 política e estruturas industriaisMT
preço de fábricaBT1

política industrialBT2

preço indicativo
2451 preçosMT
preço indicativo à produçãoUF
preço indicativo do mercadoUF
preço agrícolaBT1
direito nivelador agrícolaRT

preço indicativo à produção
preço indicativo (2451)USE

preço indicativo do mercado
preço indicativo (2451)USE

preço industrial
preço de fábrica (6806)USE

preço inferior
preço mínimo (2451)USE

preço livre
2451 preçosMT
liberalização dos preçosUF
liberdade dos preçosUF
fixação de preçosBT1

política de preçosBT2
concorrênciaRT
livre-concorrênciaRT

preço máximo
2451 preçosMT
preço superiorUF
preço tectoUF
preçosBT1

preço médio
2451 preçosMT
preçosBT1

preço médio na produção
preço no produtor (2451)USE

preço mínimo
2451 preçosMT
preço inferiorUF
preçosBT1
FEOGA garantiaRT

preço mínimo garantido
2451 preçosMT

preço agrícolaBT1
manutenção de preços agrícolasRT

preço misto
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
açúcarRT

preço mundial
preço no mercado mun-
dial (2451)

USE

preço no consumidor
preço de consumo (2451)USE

preço no mercado mundial
2451 preçosMT
cotação mundialUF
preço mundialUF
preço de mercadoBT1
restituição à exportaçãoRT

preço no produtor
2451 preçosMT
preço médio na produçãoUF
preço de mercadoBT1

preço por grosso
2451 preçosMT
preço de mercadoBT1
comércio por grossoRT
venda por grossoRT

preço preestabelecido
2451 preçosMT
preçosBT1

preço preferencial
2451 preçosMT
preço discriminatórioBT1

preçosBT2

preço reduzido
2451 preçosMT
descontoUF
desconto sobre os preçosUF
preço de promoçãoUF
preço especialUF
tarifa de promoçãoUF
tarifa especialUF
tarifa reduzidaUF
preçosBT1
venda com descontoRT
venda com prejuízoRT

preço regulamentado
regulamentação de preços (2451)USE

preço representativo
2451 preçosMT
preçosBT1

preço representativo de mercado
2451 preçosMT
preçosBT1

preço sem taxas incluídas
2451 preçosMT
preço tax-freeUF

preço de sustentação preço sem taxas incluídas
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preçosBT1
IVART
venda isenta de impostosRT

preço superior
preço máximo (2451)USE

preço, suplemento de 
suplemento tarifário (2451)USE

preço tax-free
preço sem taxas incluídas (2451)USE

preço tecto
preço máximo (2451)USE

preço único
preço fixado (2451)USE

preço unitário
2451 preçosMT
preçosBT1
venda a retalhoRT

preço-comporta
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
direito nivelador agrícolaRT

preço-limiar
2451 preçosMT
preço agrícolaBT1
direito nivelador agrícolaRT

preços
2451 preçosMT
preço de custoNT1
preço dentro do intervalo de va-
riação

NT1

preço discriminatórioNT1
preço preferencialNT2

preço dos produtos de baseNT1
preço garantidoNT1
preço gatilhoNT1
preço máximoNT1
preço médioNT1
preço mínimoNT1
preço preestabelecidoNT1
preço reduzidoNT1
preço representativoNT1
preço representativo de mercadoNT1
preço sem taxas incluídasNT1
preço unitárioNT1
suplemento tarifárioNT1
competitividadeRT
custo do transporteRT

preços, acordo de   (4031)

preços, acordos e práticas concertadas em
matéria de 

acordo de preços (4031)USE

preços, afixação dos 
publicidade de preços (2451)USE

preços agrícolas, manutenção
de   (5606)

preços, aumento de   (2451)

preços, baixa de   (2451)

preços, bloqueio de   (2451)

preços, congelamento dos 
bloqueio de preços (2451)USE

preços, controlo de   (2451)

preços de liquidação, venda a 
venda com desconto (2031)USE

preços, desconto sobre os 
preço reduzido (2451)USE

preços, diminuição de 
baixa de preços (2451)USE

preços, disparidade de   (2451)

preços dos produtos agrícolas
Empregar relativamente aos preços
agrícolas no plano nacional. No quadro
da PAC, empregar preço agrícola.

SN

2451 preçosMT
preço de mercadoBT1

preços, estabilização de   (2451)

preços, evolução dos 
flutuação de preços (2451)USE

preços, fixação de   (2451)

preços, fixação monopolística dos 
monopólio (4031)USE

preços, flutuação de   (2451)

preços, formação de   (2451)

preços, garantia de 
preço garantido (2451)USE

preços, harmonização de   (2451)

preços, indexação de   (2451)

preços, indicador dos 
índice de preços (2451)USE

preços, índice de   (2451)

preços, liberalização dos 
preço livre (2451)USE

preços, liberdade dos 
preço livre (2451)USE

preços, lista de 
tabela de preços (2451)USE

preços, majoração dos 
aumento de preços (2451)USE

preços, manutenção de   (2451)

preços, mecanismo de 
formação de preços (2451)USE

preços, nível dos 
índice de preços (2451)USE

preços, política comum de   (2451)

preços, política de   (2451)

preços preferenciais, venda a 
venda com desconto (2031)USE

preços, proposta de 
fixação de preços (2451)USE

preços, publicidade de   (2451)

preços, queda de 
baixa de preços (2451)USE

preços reduzidos, venda a 
venda com desconto (2031)USE

preços, regime dos 
política de preços (2451)USE

preços, regulamentação de   (2451)

preços, tabela de   (2451)

preços, tarifa de 
tabela de preços (2451)USE

preços, tributação de   (2451)

preços, variação dos 
flutuação de preços (2451)USE

predial, banco   (5616)

predial, contribuição   (2446)

predial, crédito 
crédito imobiliário (2416)USE

prédio de habitação
habitação (2846)USE

pré-embalado, produto 
produto embalado (2031)USE

pré-embalagem
Acondicionamento de um produto,
sem a presença do comprador, de for-
ma a que a quantidade do produto em
causa tenha um valor determinado, em
volume ou em massa, decidido anterior-
mente.

SN

2031 comercializaçãoMT
pré-acondicionamentoUF
pré-acondicionamento em massaUF
pré-acondicionamento em volumeUF
acondicionamentoBT1

preempção, direito de 
direito de preferência (1211)USE

pré-escola
escola infantil (3211)USE

pré-escolar, educação   (3211)

preestabelecido, preço   (2451)

pré-fabricada, construção   (6831)

prefabricada, fábrica 
fábrica pronta (6806)USE

prefabricado, edifício 
construção pré-fabricada (6831)USE

preço superior prefabricado
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preferência aduaneira, suspensão da 
suspensão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

preferência comunitária
Tratamento de favor concedido às
mercadorias produzidas na Comunida-
de Europeia, com o fim de encorajar
um Estado-membro a abastecer-se
junto dos seus parceiros de preferência
ao mercado mundial.

SN

2006 política comercialMT
política comercial comumBT1
Política Agrícola ComumRT

preferência, direito de   (1211)

preferência pautal
tarifa preferencial (2011)USE

preferenciais, venda a preços 
venda com desconto (2031)USE

preferencial, acordo   (2006)

preferencial, preço   (2451)

preferencial, preço agrícola 
preço de sustentação (2451)USE

preferencial, tarifa   (2011)

preferencial, taxa de juro de crédito 
bonificação de juro (2416)USE

preferências generalizadas
Regime aduaneiro preferencial concedi-
do pelos países industrializados aos
países em vias de desenvolvimento e
no qual a Comunidade Europeia parti-
cipa.

SN

2006 política comercialMT
preferências pautais generalizadasUF
sistema de preferências generaliza-
das

UF

SPGUF
política comercialBT1
acordo pautalRT
CNUCEDRT
contingente pautalRT
GATTRT
país em desenvolvimentoRT
política comercial comumRT
produto originárioRT
tarifa preferencialRT

preferências generalizadas, sistema de 
preferências generaliza-
das (2006)

USE

preferências pautais generalizadas
preferências generaliza-
das (2006)

USE

pré-gravação
suporte gravado (3226)USE

Pré-História
3611 ciências humanasMT
HistóriaBT1

ciências sociaisBT2

prejudicial CE, reenvio   (1221)

prejudicial para a camada de ozono, gás 
poluente estratosférico (5216)USE

prejudicial, questão   (1221)

prejuízo
dano (1211)USE

prejuízo financeiro
4026 gestão contabilísticaMT
perda de rendimentoUF
resultado de exploraçãoBT1

contabilidadeBT2
falênciaRT

prejuízo, venda com   (2031)

prémio
prémio salarial (4421)USE

prémio à construção
ajuda à construção (2846)USE

prémio à modernização
ajuda à modernização (1606)USE

prémio à produção
orientação agrícola (5611)USE

prémio cultural
2826 vida socialMT
certame culturalUF
prémio europeuUF
prémio literárioUF
vida socialBT1
política culturalRT

prémio de abandono
suspensão de cultivo (5611)USE

prémio de abate
5611 produção e estruturas agrícolasMT
reconversão da produçãoBT1

política da produção agrícolaBT2
abate de animaisRT

prémio de antiguidade
prémio salarial (4421)USE

prémio de armazenagem
5611 produção e estruturas agrícolasMT
ajuda à armazenagemUF
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

prémio de não comercialização
5611 produção e estruturas agrícolasMT
produto retirado do mercadoUF
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

prémio de orientação agrícola
orientação agrícola (5611)USE

prémio de seguro
2431 segurosMT
apólice de segurosBT1

seguroBT2

prémio europeu
prémio cultural (2826)USE

prémio, fixação do 
prémio salarial (4421)USE

prémio literário
prémio cultural (2826)USE

Prémio Nobel
distinção honorífica (2826)USE

prémio para o emprego
ajuda ao emprego (1606)USE

prémio salarial
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

bonificação salarialUF
décimo terceiro mêsUF
fixação do prémioUF
prémioUF
prémio de antiguidadeUF
regime dos prémiosUF
remuneração do trabalhoBT1

prémios, regime dos 
prémio salarial (4421)USE

pré-natal, mortalidade 
mortalidade infantil (2816)USE

pré-natal, subsídio 
subsídio de maternidade (2836)USE

preparação alimentar
alimento preparado (6026)USE

preparação farmacêutica
produto farmacêutico (2841)USE

preparado, alimento   (6026)

pré-profissional, formação 
formação profissional (4406)USE

pré-reforma
reforma antecipada (4406)USE

prescrição da pena
1216 direito penalMT
amnistiaUF
indultoUF
libertaçãoUF
reabilitaçãoUF
execução da penaBT1

sanção penalBT2

prescrição de acção
1221 justiçaMT
prazo processualUF
admissibilidadeBT1

processo judicialBT2

presença dos alunos
frequência escolar (3216)USE

preservativo
contracepção (2806)USE

presidência do Conselho da CE
presidência do Conselho da
União Europeia (1006)

USE

preferência aduaneira presidência do Conselho da CE
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presidência do Conselho da União Euro-
peia

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

presidência do Conselho da CEUF
Conselho da União EuropeiaBT1

instituição comunitáriaBT2

presidencial, eleição   (0416)

presidencial, regime   (0406)

presidente
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

estrutura institucionalBT1

presidente da assembleia
0421 assembleiaMT
mesa da assembleiaBT1

composição da assembleiaBT2
presidente PERT

presidente da Comissão
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Comissão CEBT1
instituição comunitáriaBT2

Presidente da República
chefe de Estado (0406)USE

presidente do Conselho
chefe de governo (0436)USE

presidente do Parlamento Europeu
presidente PE (1006)USE

presidente PE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

presidente do Parlamento EuropeuUF
Mesa do PEBT1

Parlamento EuropeuBT2
instituição comunitáriaBT3

presidente da assembleiaRT

presidente, vice-   (1006)

presidentes, conferência dos 
conferência dos presidentes
[V4.2] (0421)

USE

Presidentes e dos Questores, Conferência
dos 

Mesa do PE (1006)USE

preso
1216 direito penalMT
prisioneiroUF
reclusoUF
direito penitenciárioBT1
trabalho do reclusoNT1

preso político
0431 vida política e segurança públicaMT
violência políticaBT1

segurança públicaBT2

Pretov, região de 
região de Pretov [V4.2] (7211)USE

press release
comunicado de imprensa (3221)USE

pressão, aparelho de 
equipamento de pressão (6821)USE

pressão demográfica
excesso de população (2816)USE

pressão económico, grupo de 
grupo de interesse económi-
co (4016)

USE

pressão, equipamento de   (6821)

pressão, grupo de 
grupo de interesses (0431)USE

pressão, recipiente sob 
equipamento de pressão (6821)USE

pressurizada, reactor a água 
reactor nuclear (6621)USE

pressurizado, equipamento 
equipamento de pressão (6821)USE

prestação complementar
abono complementar (2836)USE

prestação de contas
fecho de contas (4026)USE

prestação de serviços
2031 comercializaçãoMT
acto de comércioBT1
assistência em escalaRT
indústria de serviçosRT
livre prestação de serviçosRT
pessoal dos serviçosRT
serviço de interesse geralRT
serviçosRT
sociedade de serviçosRT

prestação de serviços, contrato
de   (2006)

prestação de serviços, liberdade de 
livre prestação de ser-
viços (4406)

USE

prestação de serviços, livre   (4406)

prestação familiar
2836 protecção socialMT
abono de famíliaUF
subsídio de chefe de famíliaUF
subsídio de família monoparentalUF
subsídio de rendaUF
subsídio de salário únicoUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
política familiarRT

prestação não contributiva
Prestação concedida a pessoas necessi-
tadas, sem recursos económicos pró-
prios suficientes para a sua subsistência,
ainda que nunca tenham cotizado ou
não o tenham feito durante tempo sufi-
ciente para adquirirem o direito a pres-
tações contributivas pela realização de
actividades profissionais.

SN

2836 protecção socialMT
prestação socialBT1

segurança socialBT2

prestação social
2836 protecção socialMT
segurança socialBT1
abono complementarNT1
pensão de sobrevivênciaNT1
prestação familiarNT1
prestação não contributivaNT1
seguro de acidente de trabalhoNT1
seguro de desempregoNT1
seguro de doençaNT1
seguro de invalidezNT1
seguro de velhiceNT1

acumulação de pensõesNT2
pensão complementarNT2
transferência do direito à pensãoNT2

subsídio de assistência [V4.2]NT1
subsídio de maternidadeNT1
subsídio parental [V4.2]NT1
subsídio por morteNT1

prestações de invalidez
seguro de invalidez (2836)USE

prestações, venda a 
venda a crédito (2031)USE

Prestel
videotexto interactivo (3226)USE

presunção de inocência
direitos da defesa (1221)USE

presunto
produto à base de carne (6026)USE

prevenção anti-sísmica
5206 política ambientalMT
protecção do ambienteBT1
sismoRT
sismologiaRT

prevenção da delinquência
combate à delinquência (2826)USE

prevenção da fraude
fraude (1216)USE

prevenção da poluição
5206 política ambientalMT
luta contra a poluiçãoBT1
biodegradabilidadeNT1
dispositivo antipoluiçãoNT1

prevenção das doenças
2841 saúdeMT
despistagem de doençasUF

presidência do Conselho da União Europeia prevenção das doenças
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medecina preventivaUF
profilaxiaUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
vacinaçãoNT1

prevenção de acidentes
2841 saúdeMT
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
acidente de transporteRT

prevenção de acidentes domésticos
acidente doméstico (2826)USE

prevenção de conflitos
0816 equilíbrio internacionalMT
conflito internacionalBT1

prevenção de incêndios
5206 política ambientalMT
combate a fogos florestaisUF
combate ao incêndioUF
protecção contra o fogoUF
protecção do ambienteBT1
incêndioRT
produto inflamávelRT
protecção da florestaRT

prevenção de riscos
5206 política ambientalMT
gestão dos riscosUF
prevenção dos riscos naturaisUF
política do ambienteBT1
risco industrialNT1
risco naturalNT1
acidente nuclearRT
cindínicaRT
política da produção agrícolaRT
poluição acidentalRT
princípio da precauçãoRT

prevenção dos riscos naturais
prevenção de riscos (5206)USE

Prevenção e de Controlo das Doenças,
Centro Europeu de 

Centro Europeu de Prevenção e
de Controlo das Doenças
[V4.2] (1006)

USE

prevenção sanitária
controlo sanitário (2841)USE

preventiva, destilação 
destilação (6036)USE

preventiva do mercado, retirada 
retirada do mercado (2006)USE

preventiva, medecina 
prevenção das doenças (2841)USE

previdência, sistema de 
segurança social (2836)USE

previdência social
segurança social (2836)USE

previsão a curto prazo
1631 análise económicaMT
perspectiva a curto prazoUF

previsão económicaBT1

previsão a longo prazo
1631 análise económicaMT
perspectiva a longo prazoUF
previsão económicaBT1

previsão a médio prazo
1631 análise económicaMT
perspectiva a médio prazoUF
previsão económicaBT1

previsão da população
previsão demográfica (2816)USE

previsão demográfica
2816 demografia e populaçãoMT
previsão da populaçãoUF
análise demográficaBT1

demografiaBT2

previsão económica
1631 análise económicaMT
perspectiva económicaUF
projecção económicaUF
previsão a curto prazoNT1
previsão a longo prazoNT1
previsão a médio prazoNT1
prospectivaNT1

previsão meteorológica
meteorologia (3606)USE

previsão tecnológica
prospectiva tecnológica (6411)USE

previsional, gestão   (4021)

primado do direito
1206 fontes e ramos do direitoMT
aplicação da leiBT1

leiBT2
legislaçãoBT3

fonte do direitoBT4
Estado de DireitoRT
primado do direito comunitárioRT

primado do direito comunitário
O direito comunitário tem preeminên-
cia sobre toda e qualquer disposição de
ordem jurídica dos Estados-membros
que esteja em contradição com as suas
próprias disposições.

SN

1011 direito comunitárioMT
direito comunitário - direito nacio-
nal

BT1

ordem jurídica comunitáriaBT2
interpretação do direitoRT
primado do direitoRT

primária, eleição   (0416)

primária, escola 
ensino primário (3211)USE

primário, ensino   (3211)

primário, sector   (1621)

primários, cuidados 
clínica geral (2841)USE

primaveril da carpa, viremia 
doença dos peixes (5641)USE

primeira fase da UEM
1016 construção europeiaMT
calendário da UEMBT1

União Económica e MonetáriaBT2
União EuropeiaBT3

primeira guerra mundial
0816 equilíbrio internacionalMT
guerraBT1

conflito internacionalBT2

primeira infância
2816 demografia e populaçãoMT
bebéUF
criança de peitoUF
recém-nascidoUF
distribuição etáriaBT1

composição da populaçãoBT2

Primeira Instância CE, Tribunal
de   (1006)

Primeira Instância das Comunidades Euro-
peias, Tribunal de 

Tribunal de Primeira Instância
CE (1006)

USE

Primeira Instância, Tribunal de 
jurisdição comum (1226)USE

primeiro emprego
4411 mercado do trabalhoMT
mercado do trabalhoBT1
inserção profissionalRT

primeiro-ministro
chefe de governo (0436)USE

primeiros socorros
2841 saúdeMT
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
acidente de transporteRT
ajuda aos sinistradosRT
desastre de origem humanaRT
desastre naturalRT
medicina de urgênciaRT

primitiva, religião   (2831)

Principado das Astúrias
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AstúriasUF
Comunidade Autónoma do Princi-
pado das Astúrias

UF

Principado de AsturiasUF
regiões de EspanhaBT1

Principado de Asturias
Principado das Astúrias (7211)USE

principal, área agrícola   (5616)

principal, residência 
residência (2816)USE

prevenção de acidentes principal
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Príncipe, ilhas de São Tomé e 
São Tomé e Prínci-
pe (7221+7231)

USE

Príncipe, São Tomé e   (7221+7231)

princípio da complementaridade
1021 finanças comunitáriasMT
complementaridade da ajudaUF
complementaridade dos financia-
mentos

UF

regime de financiamento comunitá-
rio

BT1

financiamento comunitárioBT2
taxa de intervençãoNT1
auxílio estatalRT
co-financiamentoRT

princípio da igualdade
igualdade de tratamento (1236)USE

princípio da liberdade dos mares
liberdade dos mares (1231)USE

princípio da não-discriminação
igualdade de tratamento (1236)USE

princípio da necessidade
princípio da proporcionalida-
de (1011)

USE

princípio da precaução
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

método de investigaçãoBT1
investigaçãoBT2

prevenção de riscosRT
segurança dos alimentosRT

princípio da proporcionalidade
Princípio conforme ao protocolo de
Amesterdão, segundo o qual a Co-
missão propõe medidas, de acordo com
o objectivo visado, deixando uma mar-
gem de actuação tão ampla quanto
possível no plano nacional.

SN

1011 direito comunitárioMT
princípio da necessidadeUF
competência comunitáriaBT1

ordem jurídica comunitáriaBT2

princípio da subsidiariedade
Nos domínios que não sejam das suas
atribuições exclusivas, a Comunidade
intervém apenas, de acordo com o
princípio de subsidiariedade, se e na
medida em que os objectivos de acção
encarada não possam ser suficientemen-
te realizados pelos Estados-membros,

SN

1011 direito comunitárioMT
competência comunitáriaBT1

ordem jurídica comunitáriaBT2
governaçãoRT

princípio de comunitarização
A comunitarização consiste em transfe-
rir um domínio que, no quadro institu-
cional da União, depende do âmbito
intergovernamental (segundo e terceiro
pilares) para o âmbito comunitário
(primeiro pilar).

SN

1011 direito comunitárioMT

comunitarizaçãoUF
competência comunitáriaBT1

ordem jurídica comunitáriaBT2

princípio de reciprocidade
direito dos estrangeiros (1231)USE

princípio de reconhecimento mútuo
1011 direito comunitárioMT
Cassis de DijonUF
direito comunitário - direito nacio-
nal

BT1

ordem jurídica comunitáriaBT2
certificado comunitárioRT
entrave não pautalRT
harmonização das normasRT
normalizaçãoRT
reconhecimento dos diplomasRT

princípio do poluidor-pagador
Princípio segundo o qual o responsável
pela poluição assume os custos das
medidas contra a poluição que provo-
cou.

SN

5206 política ambientalMT
poluidor-pagadorUF
luta contra a poluiçãoBT1
imposto ambientalRT
indemnizaçãoRT
responsabilidade por danos ambien-
tais

RT

princípio geral de Direito
1206 fontes e ramos do direitoMT
fonte do direitoBT1

princípio político
filosofia política (0406)USE

prioridade económica
1606 política económicaMT
acção prioritáriaUF
política de desenvolvimentoBT1

política económicaBT2
região prioritáriaRT

prioritária, acção 
prioridade económica (1606)USE

prioritária, região   (1616)

prioritária, zona 
região prioritária (1616)USE

prisão
estabelecimento prisional (1216)USE

prisão de alta segurança
estabelecimento prisional (1216)USE

prisional, estabelecimento   (1216)

prisioneiro
preso (1216)USE

prisioneiro de guerra
0816 equilíbrio internacionalMT
vítima de guerraBT1

privação da liberdade
encarceramento (1216)USE

privação de direitos
1216 direito penalMT
degradação cívicaUF
sanção penalBT1
direitos cívicosRT

privada, ajuda   (0811)

privada, direito ao respeito da vida 
protecção da vida privada (1236)USE

privada, empresa   (4011)

privada, floresta   (5636)

privada, medicina   (2841)

privada, propriedade   (1211)

privada, protecção da vida   (1236)

privada, rádio 
meios de comunicação priva-
dos (3226)

USE

privada, segurança 
segurança e vigilância (6846)USE

privada, televisão 
meios de comunicação priva-
dos (3226)

USE

privadas, existências   (2036)

privado, banco   (2416)

privado, direito   (1206)

privado, direito internacional   (1231)

privado, ECU   (2406)

privado, ensino   (3211)

privado, investimento   (2426)

privado, sector 
empresa privada (4011)USE

privado, seguro   (2431)

privado, stock 
existências privadas (2036)USE

privados, meios de comuni-
cação   (3226)

privatização
1211 direito civilMT
desnacionalizaçãoUF
propriedade de bensBT1
empresa públicaRT

privilégio parlamentar
Direitos especiais concedidos à assem-
bleia legislativa ou aos seus membros
para prevenir toda e qualquer ingerên-
cia no livre exercício do poder legislati-
vo e para assegurar o seu bom funcio-
namento.

SN

0421 assembleiaMT
parlamentarBT1
estatuto do eleitoRT

privilégios acessórios
vantagem acessória (4421)USE

Príncipe privilégios acessórios
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problema social
2826 vida socialMT
mal-estar socialUF
acidente domésticoNT1
alcoolismoNT1
analfabetismoNT1
criança da ruaNT1
criminalidadeNT1

crime organizadoNT2
máfiaNT3

delinquênciaNT1
delinquência juvenilNT2
holiganismoNT2
vandalismoNT2

descontentamento da juventudeNT1
exclusão socialNT1
extremismoNT1
mutilação sexualNT1
pornografiaNT1

pornografia infantilNT2
prostituiçãoNT1
sem-abrigoNT1
suicídioNT1
tabagismoNT1
toxicomaniaNT1
uso de estimulantesNT1
violênciaNT1

violência domésticaNT2
violência juvenilNT2

violência na escolaNT3

problema urbano
2846 urbanismo e construção civilMT
urbanismoBT1

procedimento cautelar
Processo judicial de urgência intentado
para impedir uma situação contrária à
lei através de uma providência cautelar.

SN

1221 justiçaMT
processo de urgênciaUF
processo especialBT1

processo judicialBT2

procedimento dos comités CE
comitologia (1011)USE

procedimento judiciário
procedimento penal (1221)USE

procedimento Notenboom
tramitação orçamental (2441)USE

procedimento penal
1221 justiçaMT
procedimento judiciárioUF
instrução judicialBT1

processo penalBT2
processo judicialBT3

processamento de dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

processamento informáticoUF
tratamento de dadosUF
tratamento de imagemUF

tratamento dos dadosUF
tratamento electrónico dos dadosUF
base de dadosNT1

centro distribuidor de bases de
dados

NT2

codificaçãoNT1
criptografiaNT2

comunicação de dadosNT1
dados pessoaisNT1
memorização de dadosNT1
protecção dos dadosNT1
recolha de dadosNT1

telecarregamentoNT2
teledetecçãoNT2

registo de dadosNT1
computadorRT
documento electrónicoRT

processamento electrónico de dados
GED (3221)USE

processamento informático
processamento de dados (3236)USE

processo, abandono do 
processo judicial (1221)USE

processo administrativo
0436 poder executivo e administração
pública

MT

direito administrativoBT1

processo aduaneiro
formalidade aduaneira (2011)USE

processo anti-dumping
legislação anti-dumping (4031)USE

processo anti-subvenção
Processo iniciado contra um Estado-
membro em caso de prática comercial
desleal.

SN

4031 concorrênciaMT
direito da concorrênciaBT1
política comercial comumRT
queixa à ComissãoRT

processo CE de infracção
1011 direito comunitárioMT
violação do direito comunitárioBT1

aplicação do direito comunitárioBT2
direito comunitárioBT3

acção por incumprimentoRT

processo civil
No que respeita ao civil, comercial e
social.

SN

1221 justiçaMT
processo judicialBT1
direito civilRT
jurisdição civilRT

processo, controlo de 
automatização (6411)USE

processo criminal
processo penal (1221)USE

processo de adjudicação
adjudicação por contrato (2006)USE

Processo de Barcelona
parceria euro-mediterrâni-
ca (0811)

USE

processo de co-decisão
1011 direito comunitárioMT
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
processo de conciliaçãoNT1

processo de concertação
1011 direito comunitárioMT
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
colaboração orçamentalRT
Parlamento EuropeuRT

processo de conciliação
1011 direito comunitárioMT
processo de co-decisãoBT1

elaboração do direito comunitárioBT2
direito comunitárioBT3

processo de consulta
1011 direito comunitárioMT
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
Parlamento EuropeuRT

processo de cooperação
1011 direito comunitárioMT
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
Acto Único EuropeuRT

processo de decisão
tomada de decisão (4021)USE

processo de decisão, transparência
do   (1006)

processo de intervenção do FEDER
FEDER (1021)USE

processo de negociação
negociação internacional (0806)USE

processo de paz
instauração da paz (0816)USE

processo de urgência
procedimento cautelar (1221)USE

processo disciplinar
0436 poder executivo e administração
pública

MT

acção disciplinarUF
direito disciplinarUF
inquérito disciplinarUF
direito administrativoBT1
direito do trabalhoRT

processo eléctrico
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

electróliseUF
processo tecnológicoBT1

tecnologia de materiaisBT2
electrometalurgiaRT
energia eléctricaRT

problema social processo eléctrico
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processo eleitoral uniforme
sistema eleitoral europeu (0416)USE

processo especial
1221 justiçaMT
processo judicialBT1
procedimento cautelarNT1
questão prejudicialNT1

processo físico
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

arrefecimentoUF
criogeniaUF
dissoluçãoUF
evaporaçãoUF
hidrogenaçãoUF
liquefacçãoUF
refrigeraçãoUF
solidificaçãoUF
técnica do frioUF
vaporizaçãoUF
processo tecnológicoBT1

tecnologia de materiaisBT2

processo geral
processo judicial (1221)USE

processo judicial
1221 justiçaMT
abandono do processoUF
processo geralUF
término do processoUF
admissibilidadeNT1

interesse em agirNT2
interesse colectivoNT3

prescrição de acçãoNT2
arbitragemNT1
audiênciaNT1

peritagem judiciáriaNT2
testemunhoNT2

controlo jurisdicional [V4.2]NT1
direitos da defesaNT1
injunçãoNT1
processo civilNT1
processo especialNT1

procedimento cautelarNT2
questão prejudicialNT2

processo penalNT1
acusaçãoNT2
capturaNT2
detenção provisóriaNT2
guarda à vistaNT2
inquérito judiciárioNT2
instrução judicialNT2

procedimento penalNT3
perquisiçãoNT2

processos judiciais em atrasoNT1
provaNT1
jurisdição administrativaRT
jurisdição comumRT

processo legislativo
0426 trabalhos parlamentaresMT
método legislativoUF
técnica legislativaUF

vaivém legislativoUF
emendaNT1
iniciativa legislativaNT1

projecto de leiNT2
proposta de leiNT2

parecerNT1
promulgação da leiNT1
publicação da leiNT1
redacção legislativaNT1
revisão da leiNT1
votação da leiNT1

aprovação da leiNT2
assembleiaRT
competência da assembleiaRT
legislaçãoRT
poder legislativoRT

processo parlamentar
0426 trabalhos parlamentaresMT
exame parlamentarUF
adiamentoNT1
audição públicaNT1
regimento da assembleiaNT1
reunião parlamentarNT1

debate parlamentarNT2
declaração de votoNT2
documento de sessãoNT2

relatório de comissão parlamen-
tar

NT3

ordem do diaNT2
período de perguntasNT2

sessão legislativaNT1
votação parlamentarNT1

disciplina de votoNT2
quórumNT2
votação nominalNT2
voto bloqueadoNT2
voto electrónicoNT2
voto por delegaçãoNT2

competência da assembleiaRT
tramitação orçamentalRT

processo penal
1221 justiçaMT
direito processual penalUF
processo criminalUF
processo judicialBT1
acusaçãoNT1
capturaNT1
detenção provisóriaNT1
guarda à vistaNT1
inquérito judiciárioNT1
instrução judicialNT1

procedimento penalNT2
perquisiçãoNT1
direito penalRT
jurisdição penalRT
polícia judiciáriaRT

processo por fermentação
bioprocesso (6411)USE

processo químico
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

carburaçãoUF
combustãoUF
desacidificaçãoUF
dessulfuraçãoUF
reacção químicaUF
processo tecnológicoBT1

tecnologia de materiaisBT2

processo tecnológico
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologia de materiaisBT1
processo eléctricoNT1
processo físicoNT1
processo químicoNT1

processo, término do 
processo judicial (1221)USE

processos aduaneiros, harmonização dos 
harmonização alfandegá-
ria (2011)

USE

processos judiciais em atraso
1221 justiçaMT
processo judicialBT1

processual, capacidade   (1221)

processual penal, direito 
processo penal (1221)USE

processual, prazo 
prescrição de acção (1221)USE

procriação medicamente assistida
reprodução artificial (2806)USE

procura de bens de consumo
2026 consumoMT
consumoBT1
inquérito ao consumoRT

procura de emprego
4411 mercado do trabalhoMT
busca de empregoUF
candidato a um empregoUF
candidatura a um empregoUF
mercado do trabalhoBT1

procura de energia
procura energética (6606)USE

procura de mão-de-obra
necessidade de mão-de-
obra (4411)

USE

procura energética
6606 política energéticaMT
necessidades energéticasUF
procura de energiaUF
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2

procura, monopólio de 
monopólio de compra (4031)USE

procura, oferta e   (2016)

processo eleitoral uniforme procura
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procuração
mandato (1211)USE

procuração, voto por   (0416)

Procurador da República
ministério público (1226)USE

Procurador da República, delegado do 
ministério público (1226)USE

produção
6406 produçãoMT
nível de produçãoUF
volume de produçãoUF
estatísticas de produçãoNT1
existências excedentáriasNT1
produção comunitáriaNT1

existências comunitáriasNT2
produção mundialNT1

existências mundiaisNT2
produção nacionalNT1
custo de produçãoRT
produção agrícolaRT

produção agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
produção ruralUF
produtividade agrícolaBT1

resultado da exploração agrícolaBT2
agrupamento de produtoresRT
produçãoRT
quota agrícolaRT

produção agrícola alternativa
Reorientação da produção encorajando
os produtos de substituição ou os pro-
dutos que oferecem um escoamento
mais fácil.

SN

5611 produção e estruturas agrícolasMT
cultura agrícola alternativaUF
produção agrícola de substituiçãoUF
política da produção agrícolaBT1
utilização alternativa de produtos
agrícolas

NT1

produção agrícola de substituição
produção agrícola alternati-
va (5611)

USE

produção agrícola, estrutura da 
estrutura agrícola (5611)USE

produção agrícola, excesso de 
excedente agrícola (5611)USE

produção agrícola, meios de   (5626)

produção agrícola, política da   (5611)

produção agrícola, regulamentação
da   (5611)

produção, ajuda à   (1606)

produção alimentar
6031 agro-alimentarMT
agroalimentarBT1
legislação alimentarRT

produção animal
5631 actividade agrícolaMT
animal de caçaNT1
animal de criaçãoNT1

animal de tracçãoNT2
animal para abateNT2

animal domésticoNT1
animal reprodutorNT1
aves de capoeiraNT1

aves mortasNT2
aves poedeirasNT2
aves vivasNT2

coelhoNT1
gado vivoNT1
produção leiteiraNT1
gadoRT
produção pesqueiraRT
produto animalRT
protecção dos animaisRT
recursos animaisRT

produção aquícola
5641 pescaMT
aquiculturaBT1

produção artesanal
6806 política e estruturas industriaisMT
produto artesanalUF
produto fabricado à mãoUF
artesanatoBT1

estrutura industrialBT2
artesãoRT
empresa artesanalRT
empresa familiarRT
empresa individualRT

produção assistida por computador
3236 informática e processamento de
dados

MT

informática industrialBT1
informática aplicadaBT2

informáticaBT3

produção audiovisual
3226 comunicaçãoMT
indústria dos programasBT1

indústria da comunicaçãoBT2
co-produção audiovisualNT1
criação artísticaRT
excepção culturalRT

produção, aumento de   (6406)

produção, bens de   (2026)

produção, capacidade de   (6406)

produção cerealífera
cultura de cereais (5631)USE

produção cinematográfica
3226 comunicaçãoMT
filme cinematográficoUF
indústria cinematográficaBT1

indústria da comunicaçãoBT2
criação artísticaRT
excepção culturalRT

produção comunitária
6406 produçãoMT
produçãoBT1
existências comunitáriasNT1

produção, conta de 
conta (4026)USE

produção contínua
6406 produçãoMT
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2

produção, controlo de   (6411)

produção, cooperativa agrícola de 
cooperativa agrícola (5616)USE

produção, cooperativa de 
cooperativa (4016)USE

produção, crescimento da 
aumento de produção (6406)USE

produção, custo de   (4026)

produção de adubos
indústria de adubos (6811)USE

produção de borracha
indústria da borracha (6811)USE

produção de corantes
indústria de corantes (6811)USE

produção de couro
indústria do couro (6841)USE

produção de energia
6606 política energéticaMT
produção energéticaUF
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2
produção de petróleoRT

produção de hidrogénio
6811 químicaMT
hidrogénio líquidoUF
indústria químicaBT1
gás naturalRT
hidrogénioRT
petróleoRT

produção de legumes
cultura de legumes e horta-
liça (5631)

USE

produção de legumes frescos
cultura de legumes e horta-
liça (5631)

USE

produção de leite
produção leiteira (5631)USE

produção de madeira
5636 florestaMT
economia florestalBT1
indústria da madeiraRT

produção de petróleo
6616 indústria petrolíferaMT
produção petrolíferaUF

procuração produção de petróleo
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indústria petrolíferaBT1
produção de energiaRT

produção de plásticos
indústria de plásticos (6811)USE

produção de roupa
indústria do vestuário (6841)USE

produção de uva
viticultura (5631)USE

produção deficitária
6406 produçãoMT
capacidade de produçãoBT1

política de produçãoBT2

produção, desenvolvimento da 
aumento de produção (6406)USE

produção, diversificação da   (6406)

produção electromecânica
indústria electrotécnica (6826)USE

produção em cadeia
6406 produçãoMT
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2
trabalho em cadeiaRT

produção em massa
6406 produçãoMT
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2

produção energética
produção de energia (6606)USE

produção, especialização da   (6406)

produção, estatísticas de   (6406)

produção excedentária
excedente de produção (6406)USE

produção, excedente de   (6406)

produção, factor de   (6406)

produção farmacêutica
indústria farmacêutica (2841)USE

produção florícola
floricultura (5631)USE

produção forrageira
cultura forrageira (5631)USE

produção frutícola
fruticultura (5631)USE

produção, gestão da 
política de produção (6406)USE

produção, índice de 
estatísticas de produção (6406)USE

produção industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
produto industrialNT1

produto de substituiçãoNT2
produto manufacturadoNT2

produto recicladoNT2
produto semimanufacturadoNT2

produto novoNT1
subprodutoNT1
economia industrialRT
empresa industrialRT

produção, inspecção da 
controlo de produção (6411)USE

produção interna
produção nacional (6406)USE

produção leiteira
5631 actividade agrícolaMT
produção de leiteUF
produção animalBT1
exploração leiteiraRT
indústria de lacticíniosRT

produção, limitação da 
quota de produção (6406)USE

produção, localização da   (5611)

produção, meios de 
bens de produção (2026)USE

produção, melhoria da   (6406)

produção metálica
indústria mecânica (6821)USE

produção metalúrgica
indústria metalúrgica (6816)USE

produção mineira
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
indústria mineiraBT1

produção, modo de   (6406)

produção mundial
6406 produçãoMT
produçãoBT1
existências mundiaisNT1
economia internacionalRT

produção nacional
6406 produçãoMT
produção internaUF
produçãoBT1
economia nacionalRT

produção, nível de 
produção (6406)USE

produção, norma de   (6411)

produção, objectivo de   (6406)

produção, organização da   (6406)

produção, orientação da 
política de produção (6406)USE

produção pesqueira
A utilizar para os documentos sobre
produtos provenientes da pesca. Não
confundir com "recursos haliêuticos",
que designam os recursos existentes.

SN

5641 pescaMT
indústria pesqueiraBT1

peixe frescoNT1
produção animalRT

produção petrolífera
produção de petróleo (6616)USE

produção, planeamento da   (6406)

produção, política de   (6406)

produção, potencial de 
capacidade de produção (6406)USE

produção, preço indicativo à 
preço indicativo (2451)USE

produção, preço médio na 
preço no produtor (2451)USE

produção, prémio à 
orientação agrícola (5611)USE

produção química
indústria química (6811)USE

produção, quota de   (6406)

produção, reconversão da   (5611)

produção, redução da 
quota de produção (6406)USE

produção, reestruturação da 
política de produção (6406)USE

produção, relação capital- 
produtividade (4026)USE

produção, repartição da   (6406)

produção, restituição à   (5611)

produção, restrição da 
quota de produção (6406)USE

produção rural
produção agrícola (5616)USE

produção, sobrecapacidade de 
capacidade de produção (6406)USE

produção, super~   (6406)

produção, técnica de   (6406)

produção têxtil
indústria têxtil (6841)USE

produção vegetal
5631 actividade agrícolaMT
cultura das plantasUF
cultura vegetalUF
arboriculturaNT1
cultura alimentarNT1
cultura de cereaisNT1
cultura de cogumelosNT1
cultura de legumes e hortaliçaNT1
cultura energéticaNT1
cultura forrageiraNT1
cultura industrialNT1
cultura oleaginosaNT1
cultura tropicalNT1
doença vegetalNT1

produção de plásticos produção vegetal
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floriculturaNT1
fruticulturaNT1
jardinagemNT1
legumes e frutos temporãosNT1
obtenção vegetalNT1
oleiculturaNT1
planta vivaNT1
reprodução vegetalNT1
viticulturaNT1
botânicaRT
estrutura agrícolaRT
melhoramento de plantasRT
planta transgénicaRT
plântulaRT

produção, volume de 
produção (6406)USE

produções agrícolas, localização das 
localização da produção (5611)USE

produtividade
4026 gestão contabilísticaMT
eficáciaUF
relação capital-produçãoUF
relação capital-trabalhoUF
análise de custo-eficáciaBT1

análise de custosBT2
gestão contabilísticaBT3

avaliação comparativaRT
círculo de qualidadeRT
política de produçãoRT
produtividade do trabalhoRT

Produtividade, Agência Europeia para
a   (7621)

produtividade agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
resultado da exploração agrícolaBT1
perda de colheitaNT1
produção agrícolaNT1
produtividade da terraNT1
rendimento agrícolaNT1
política das estruturas agrícolasRT
produtividade do trabalhoRT

produtividade da terra
5616 sistema de exploração agrícolaMT
produtividade agrícolaBT1

resultado da exploração agrícolaBT2
agricultura intensivaRT
melhoramento do soloRT

produtividade do trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

rendimento-tipoUF
estudo do trabalhoBT1

organização do trabalhoBT2
norma de produçãoRT
produtividadeRT
produtividade agrícolaRT
salário à peçaRT

Produtividade, Organização Asiática de 
OAP (7616+7621)USE

produtivo, capital 
bens de produção (2026)USE

produto à base de açúcar
6026 produto alimentarMT
produto alimentar complexoBT1
melaçoNT1
xaropeNT1
açúcarRT
indústria do açúcarRT

produto à base de cacau
produto de confeitaria (6026)USE

produto à base de carne
6026 produto alimentarMT
baconUF
carne de conservaUF
charcutariaUF
coxas de rãUF
extracto de carneUF
fiambreUF
foie grasUF
pasta de carneUF
pasta de fígadoUF
presuntoUF
produto transformado à base de
carne

UF

salsichaUF
toucinhoUF
produto alimentar complexoBT1
carneRT
indústria de carneRT

produto à base de cereais
6026 produto alimentarMT
produto cerealíferoUF
produto transformado à base de
cereais

UF

produto alimentar complexoBT1
farinha de cereaisNT1
flocos de cereaisNT1
malteNT1
massa alimentíciaNT1
pãoNT1
sêmeaNT1
sêmolaNT1
cerealRT

produto à base de frutos
6026 produto alimentarMT
compotaUF
marmeladaUF
mosto de frutaUF
mosto de uvasUF
polpa de frutaUF
produto alimentar complexoBT1
frutoRT
sumo de frutaRT

produto à base de legumes
6026 produto alimentarMT
chucruteUF
concentrado de tomateUF
piclesUF
polpa de legumesUF
produto alimentar complexoBT1
legumeRT
sumo de legumesRT

produto à base de leite
lacticínio (6016)USE

produto à base de ovo
6026 produto alimentarMT
produto alimentar complexoBT1
ovoRT

produto à base de peixe
6026 produto alimentarMT
caviarUF
croquete de peixeUF
farinha de peixeUF
filetes de peixeUF
ovasUF
surimiUF
produto alimentar complexoBT1
óleo de peixeRT
peixeRT

produto a granel
2031 comercializaçãoMT
acondicionamentoBT1

produto acabado
produto manufacturado (6806)USE

produto acondicionado
produto embalado (2031)USE

produto, acordo de 
acordo relativo aos produtos de
base (2021)

USE

produto, afinação do 
concepção do produto (6411)USE

produto agrícola
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

5631 actividade agrícolaMT
subproduto agrícolaNT1
ajuda complementar aos produtosRT
nomenclatura dos produtos agríco-
las

RT

StabexRT
taxa de auto-abastecimentoRT

produto agro-alimentar
produto alimentar (6026)USE

produto alimentar
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6026 produto alimentarMT
alimentoUF
produto agro-alimentarUF
produto biológicoNT1
produto deteriorávelNT1
produto frescoNT1

produto alimentar complexo
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6026 produto alimentarMT
alimento para criançasNT1

leite maternoNT2
alimento preparadoNT1

produção produto alimentar complexo
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amidoNT1
complemento alimentarNT1
condimentoNT1
gelatinaNT1
produto à base de açúcarNT1

melaçoNT2
xaropeNT2

produto à base de carneNT1
produto à base de cereaisNT1

farinha de cereaisNT2
flocos de cereaisNT2
malteNT2
massa alimentíciaNT2
pãoNT2
sêmeaNT2
sêmolaNT2

produto à base de frutosNT1
produto à base de legumesNT1
produto à base de ovoNT1
produto à base de peixeNT1
produto de confeitariaNT1
produto dietéticoNT1
sucedâneo de alimentosNT1
transformação de alimentosRT

produto amiláceo
amido (6026)USE

produto animal
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6011 produto animalMT
produto de criação de gadoUF
produto de origem animalUF
carcaçaNT1
carneNT1

carne de aves de capoeiraNT2
carne de búfaloNT2
carne de caçaNT2
carne de caprinoNT2
carne de cavaloNT2
carne de coelhoNT2
carne de ovinoNT2
carne de suínoNT2
carne de vacaNT2

carne de vitelaNT3
carne frescaNT2
carne limpaNT2
miudezasNT2

lãNT1
matéria de origem animalNT1
melNT1
ovoNT1
pele de animalNT1
sedaNT1
gordura animalRT
produção animalRT

produto antiparasitas
pesticida (5626)USE

produto artesanal
produção artesanal (6806)USE

produto biológico
6026 produto alimentarMT
produto ecológicoUF
produto orgânicoUF
produto alimentarBT1
agricultura biológicaRT
produto dietéticoRT

produto cerealífero
produto à base de cereais (6026)USE

produto concentrado
6026 produto alimentarMT
alimento concentradoUF
alimento condensadoUF
produto condensadoUF
alimento transformadoBT1
leite concentradoRT

produto, concepção do   (6411)

produto condensado
produto concentrado (6026)USE

produto congelado
6026 produto alimentarMT
alimento congeladoUF
alimento transformadoBT1
congelaçãoRT

produto cosmético
6811 químicaMT
cosméticoUF
perfumeUF
produto de belezaUF
produto de toucadorUF
sabãoUF
indústria cosméticaBT1

paraquímicaBT2
artigo de toucadorRT

produto da pesca
recurso haliêutico (5641)USE

produto de base
2021 comércio internacionalMT
comércio internacionalBT1
matéria-primaNT1
acordo relativo aos produtos de
base

RT

mercado de produtos de baseRT
preço dos produtos de baseRT

produto de beleza
produto cosmético (6811)USE

produto de confeitaria
6026 produto alimentarMT
biscoitoUF
bombomUF
chocolateUF
produto à base de cacauUF
rebuçadoUF
produto alimentar complexoBT1
açúcarRT
cacauRT
indústria de confeitariaRT
indústria pasteleiraRT

produto de couro
couro (6841)USE

produto de criação de gado
produto animal (6011)USE

produto de grande consumo
2026 consumoMT
bens de consumoBT1

bens e serviçosBT2

produto de limpeza
6811 químicaMT
detergenteUF
paraquímicaBT1

produto de origem animal
produto animal (6011)USE

produto de substituição
6806 política e estruturas industriaisMT
produto industrialBT1

produção industrialBT2
combustível de substituiçãoRT
sucedâneo de alimentosRT

produto de toucador
produto cosmético (6811)USE

produto defeituoso
2026 consumoMT
falta de conformidadeUF
vício ocultoUF
segurança do produtoBT1

protecção do consumidorBT2
consumidorBT3

responsabilidade do produtorRT

produto, denominação do   (2026)

produto derivado do petróleo
produto petrolífero (6616)USE

produto, desenvolvimento do 
concepção do produto (6411)USE

produto desidratado
6026 produto alimentarMT
alimento desidratadoUF
alimento transformadoBT1
desidrataçãoRT
leite em póRT

produto deteriorável
6026 produto alimentarMT
alimento deteriorávelUF
alimento perecívelUF
género perecívelUF
mercadoria deteriorávelUF
produto alimentarBT1
acordo ATPRT
armazenagemRT
conservação dos alimentosRT
higiene alimentarRT
legislação alimentarRT
transporte de mercadoriasRT

produto dietético
6026 produto alimentarMT
alimento dietéticoUF
produto alimentar complexoBT1
produto biológicoRT

produto amiláceo produto dietético
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produto dual
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologia dualBT1
tecnologiaBT2

controlo das exportaçõesRT
tecnologia nuclearRT

produto, duração de vida do   (2026)

produto, duração do 
duração de vida do produ-
to (2026)

USE

produto ecológico
produto biológico (6026)USE

produto em cerâmica
cerâmica (6846)USE

produto em conserva
6026 produto alimentarMT
conservaUF
alimento transformadoBT1
indústria de conservasRT

produto em madeira
6836 indústria da madeiraMT
indústria da madeiraBT1
carvão de madeiraNT1
celuloseNT1
contraplacadoNT1
cortiçaNT1
fibra de madeiraNT1
madeira aglomeradaNT1
madeira para combustãoNT1
madeira para construçãoNT1
madeira tropicalNT1
resíduo de madeiraNT1
resinaNT1
árvoreRT
florestaRT

produto embalado
2031 comercializaçãoMT
produto acondicionadoUF
produto pré-embaladoUF
acondicionamentoBT1

produto energético
6606 política energéticaMT
indústria energéticaBT1

produto entrançado
fio (6411)USE

produto estirado
perfil (6411)USE

produto fabricado à mão
produção artesanal (6806)USE

produto farmacêutico
2841 saúdeMT
desinfectanteUF
especialidade farmacêuticaUF
preparação farmacêuticaUF
indústria farmacêuticaBT1
hormonaNT1

medicamentoNT1
antibióticoNT2
medicamento de venda livreNT2
medicamento genéricoNT2

produto homeopáticoNT1
substância psicotrópicaNT1

estimulanteNT2
estupefacienteNT2
tranquilizanteNT2

vacinaNT1
vitaminaNT1
despesas farmacêuticasRT
farmacologiaRT
legislação farmacêuticaRT
medicinaRT

produto fitofarmacêutico
produto fitossanitário (5626)USE

produto fitossanitário
5626 meios de produção agrícolaMT
produto fitofarmacêuticoUF
meios de produção agrícolaBT1
herbicidaNT1
insecticidaNT1
pesticidaNT1
legislação fitossanitáriaRT
poluição dos alimentosRT
tratamento fitossanitárioRT

produto fresco
6026 produto alimentarMT
alimento frescoUF
produto alimentarBT1
carne frescaRT
fruto frescoRT
legume frescoRT
queijo frescoRT

produto fumado
6026 produto alimentarMT
alimento fumadoUF
alimento transformadoBT1

produto homeopático
2841 saúdeMT
produto farmacêuticoBT1

indústria farmacêuticaBT2

produto industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
produção industrialBT1
produto de substituiçãoNT1
produto manufacturadoNT1
produto recicladoNT1
produto semimanufacturadoNT1

produto inflamável
5216 degradação do ambienteMT
substância perigosaBT1

nocividadeBT2
armazenagemRT
prevenção de incêndiosRT

produto instantâneo
6026 produto alimentarMT
cacau solúvelUF

café solúvelUF
chá solúvelUF
alimento transformadoBT1

produto interno bruto
Valor total dos bens e serviços finais
gerados por unidade de tempo dentro
das fronteiras de um país.

SN

1626 contabilidade nacionalMT
PIBUF
agregado económicoBT1

contabilidade nacionalBT2

produto irradiado
6026 produto alimentarMT
alimento ionizadoUF
alimento irradiadoUF
alimento transformadoBT1
irradiação dos alimentosRT

produto lácteo
lacticínio (6016)USE

produto laminado
prancha (6411)USE

produto, lançamento de um   (2031)

produto liofilizado
Produto alimentar tratado pelo método
da congelação rápida a menos de 60
graus e a seguir por desidratação total.

SN

6026 produto alimentarMT
alimento liofilizadoUF
alimento transformadoBT1
leite em póRT
liofilizaçãoRT

produto manufacturado
6806 política e estruturas industriaisMT
produto acabadoUF
produto industrialBT1

produção industrialBT2
indústria transformadoraRT

produto, marca de 
marca (6416)USE

produto metálico
6816 metalurgia e siderurgiaMT
produto metalúrgicoUF
indústria metalúrgicaBT1

produto metalúrgico
produto metálico (6816)USE

produto mineiro
Utilizar nos documentos relativos ao
conjunto dos produtos, ou então utili-
zar um descritor mais específico.

SN

6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
mineralUF
minérioUF
material betuminosoNT1
minério metálicoNT1

minério de ferroNT2
minério não ferrosoNT2

bauxiteNT3
minério não metálicoNT1

amiantoNT2

produto dual produto mineiro
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enxofreNT2
fosfatoNT2
potassaNT2
salNT2

pedra preciosaNT1
terras e pedrasNT1
metalRT
mineralogiaRT
recurso mineralRT
SysminRT

produto nacional
Somatório que agrupa o conjunto dos
produtos dos diferentes ramos da eco-
nomia nacional durante um determina-
do período de tempo.

SN

1626 contabilidade nacionalMT
agregado económicoBT1

contabilidade nacionalBT2
produto nacional brutoNT1
rendimento nacionalNT1

produto nacional bruto
Total da produção de bens e serviços
num país.

SN

1626 contabilidade nacionalMT
PNBUF
produto nacionalBT1

agregado económicoBT2
contabilidade nacionalBT3

indicador económicoRT

produto não plano
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologia de materiaisBT1
barraNT1
fioNT1
lingoteNT1
tiraNT1
tuboNT1

produto novo
6806 política e estruturas industriaisMT
produção industrialBT1

produto nuclear
combustível nuclear (6621)USE

produto orgânico
produto biológico (6026)USE

produto, origem do 
produto originário (2021)USE

produto originário
Mercadoria produzida num determina-
do país. No que se refere a um produto
manufacturado, quando vários países
intervieram no processo de fabrico, a
origem do mesmo é a do país onde teve
lugar a última transformação.

SN

2021 comércio internacionalMT
origem das mercadoriasUF
origem do produtoUF
regulamento de origemUF
GATTBT1

comércio internacionalBT2

certificado de origemNT1
acordo relativo aos produtos de
base

RT

livre-práticaRT
país terceiroRT
preferências generalizadasRT
restrição à importaçãoRT
tarifa preferencialRT

produto per capita
1626 contabilidade nacionalMT
contabilidade nacionalBT1
distribuição etáriaRT
distribuição por sexosRT

produto perfilado
perfil (6411)USE

produto perigoso
substância perigosa (5216)USE

produto petrolífero
6616 indústria petrolíferaMT
alcatrãoUF
produto derivado do petróleoUF
produto petroquímicoUF
petroquímicaBT1
butanoNT1
carburanteNT1

carburante para aviõesNT2
gasóleoNT2
gasolinaNT2

gasolina sem chumboNT3
fuelóleoNT1
óleo mineralNT1
óleo pesadoNT1
parafinaNT1
propanoNT1

produto petroquímico
produto petrolífero (6616)USE

produto plano
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologia de materiaisBT1
chapaNT1
chapa finaNT1
pranchaNT1

produto poluente
poluente (5216)USE

produto poluente, consignação
de   (5206)

produto poluente, taxa sobre 
imposto ambiental (5206)USE

produto por pessoa activa
1626 contabilidade nacionalMT
contabilidade nacionalBT1

produto pré-embalado
produto embalado (2031)USE

produto proteico
6016 produto agrícola transformadoMT
albuminaUF

proteína animalNT1
proteína de sínteseNT1
proteína do leiteNT1
proteína vegetalNT1

produto, qualidade do   (2026)

produto químico
6811 químicaMT
agente químicoUF
nomenclatura químicaUF
substância químicaUF
indústria químicaBT1
armazenagemRT
composto químicoRT
elemento químicoRT
material de embalagemRT
químicaRT

produto químico inorgânico
6811 químicaMT
produto químico mineralUF
composto químicoBT1

produto químico mineral
produto químico inorgâni-
co (6811)

USE

produto químico orgânico
6811 químicaMT
composto orgânicoUF
composto químicoBT1
ácido orgânicoNT1

produto reciclado
6806 política e estruturas industriaisMT
produto industrialBT1

produção industrialBT2

produto reconstituído
6026 produto alimentarMT
alimento reconstituídoUF
alimento transformadoBT1

produto refractário
materiais refractários (6831)USE

produto refrigerado
6026 produto alimentarMT
alimento refrigeradoUF
alimento transformadoBT1

produto regional bruto
1626 contabilidade nacionalMT
contabilidade nacionalBT1
indicador económicoRT

produto, responsabilidade do 
responsabilidade do produ-
tor (1211)

USE

produto, responsabilidade por facto de 
responsabilidade do produ-
tor (1211)

USE

produto retirado do mercado
prémio de não comerciali-
zação (5611)

USE

produto salgado
6026 produto alimentarMT

produto nacional produto salgado
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alimento em salmouraUF
alimento salgadoUF
bacalhauUF
salmouraUF
alimento transformadoBT1

produto seco
6026 produto alimentarMT
alimento secoUF
ameixa secaUF
figo secoUF
fruta secaUF
passaUF
uva secaUF
alimento transformadoBT1

produto, segurança do   (2026)

produto semiacabado
produto semimanufactura-
do (6806)

USE

produto semimanufacturado
6806 política e estruturas industriaisMT
produto semiacabadoUF
produto industrialBT1

produção industrialBT2
indústria transformadoraRT

produto sensível
2021 comércio internacionalMT
GATTBT1

comércio internacionalBT2
acordo relativo aos produtos de
base

RT

contingente pautalRT

produto siderúrgico
6816 metalurgia e siderurgiaMT
indústria siderúrgicaBT1
açoNT1
aços especiaisNT1
ferro fundidoNT1

produto, sub~   (6806)

produto têxtil
6841 indústria do couro e têxtilMT
artigo de sedaUF
artigo têxtilUF
panoUF
seda artificialUF
seda naturalUF
tecidoUF
tecido de decoraçãoUF
indústria têxtilBT1
fibra têxtilNT1
têxtil naturalNT1
têxtil sintéticoNT1

produto tóxico
substância tóxica (5216)USE

produto transformado à base de carne
produto à base de carne (6026)USE

produto transformado à base de cereais
produto à base de cereais (6026)USE

produto ultracongelado
6026 produto alimentarMT
alimento ultracongeladoUF
alimento transformadoBT1
ultracongelaçãoRT

produto veterinário
2841 saúdeMT
indústria farmacêuticaBT1
medicamento para uso veterinárioNT1
medicina veterináriaRT

produtor
agricultor (5616)USE

produtor, ajuda ao 
ajuda à produção (1606)USE

produtor, preço no   (2451)

produtor, responsabilidade do   (1211)

produtora de energia, central 
central energética (6621)USE

produtores, acordo entre 
acordo empresarial (4006)USE

produtores, acordos e práticas concertadas
entre 

acordos e práticas concerta-
das (4031)

USE

produtores, agrupamento de   (5611)

produtores, associação de 
agrupamento de produto-
res (5611)

USE

produtores, co-responsabilidade
dos   (5611)

produtores, organização de 
agrupamento de produto-
res (5611)

USE

produtos agrícolas, controlos de quali-
dade dos   (5606)

produtos agrícolas, indústria de transfor-
mação de 

agro-indústria (6031)USE

produtos agrícolas, nomenclatura
dos   (5611)

produtos agrícolas, preços dos   (2451)

produtos agrícolas, transformação de 
agro-indústria (6031)USE

produtos agrícolas, utilização alternativa
de   (5611)

produtos, ajuda complementar
aos   (5606)

produtos alimentares, segurança dos 
segurança dos alimentos (2841)USE

produtos alimentares, transformação dos 
transformação de alimen-
tos (6036)

USE

produtos, comércio por   (2016)

produtos de base, acordo relativo
aos   (2021)

produtos de base, mercado de   (2006)

produtos de base, preço dos   (2451)

produtos de luxo, indústria de   (6846)

produtos industriais, controlo de quali-
dade dos   (6411)

produtos, livre circulação de 
livre circulação de mercado-
rias (2021)

USE

produtos mineiros, sistema de ajuda aos 
Sysmin (1016)USE

Produtos Químicos, Agência Europeia
dos 

Agência Europeia dos Produtos
Químicos [V4.2] (1006)

USE

produtos, rastreabilidade dos 
rastreabilidade (6416)USE

produzidos em regiões demarcadas, vinhos
de qualidade 

vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

professor
3216 organização do ensinoMT
corpo docenteUF
pessoal de ensinoUF
meio escolarBT1

vida escolarBT2

professores, associação de 
sindicato de funcionários públi-
cos (4426)

USE

professores, formação de   (3211)

professores, trocas de 
intercâmbio escolar (3206)USE

profilaxia
prevenção das doenças (2841)USE

profissão, acesso à   (4406)

profissão administrativa
4006 organização de empresasMT
pessoal administrativoUF
empregado de escritórioNT1
pessoal de secretariadoNT1
quadro administrativoNT1

profissão aduaneira
2011 política aduaneiraMT
agente aduaneiroUF
despachante oficialUF
alfândegaBT1

regulamentação aduaneiraBT2

profissão, antiguidade na 
antiguidade (4421)USE

profissão artística
2831 cultura e religiãoMT
actorUF

produto seco profissão artística
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artistaUF
bailarinoUF
cantorUF
cineastaUF
escultorUF
fotógrafoUF
músicoUF
pintorUF
trabalhador culturalUF
artesBT1

profissão bancária
2416 instituições financeiras e créditoMT
actividade bancáriaBT1

profissão científica
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

cientistaUF
pessoal científicoUF
política de investigaçãoBT1
profissão técnicaRT

profissão comercial
2036 distribuição comercialMT
agente comercialUF
comercianteUF
empregado do comércioUF
distribuição comercialBT1
corretorNT1
representante de comércioNT1
vendedoresNT1

profissão diplomática
0806 política internacionalMT
adidoUF
agente diplomáticoUF
cônsulUF
diplomataUF
embaixadorUF
pessoal da legaçãoUF
pessoal diplomáticoUF
representante diplomáticoUF
representação diplomáticaBT1

relações diplomáticasBT2
política internacionalBT3

profissão financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
cambistaUF
intermediário financeiroUF
mercado financeiroBT1

profissão hoteleira
2826 vida socialMT
indústria hoteleiraBT1

turismoBT2
tempos livresBT3

profissão independente
4411 mercado do trabalhoMT
conselheiroUF
consultorUF
especialistaUF
free lanceUF
peritoUF
profissional independenteUF
trabalhador independenteUF

estatuto profissionalBT1
actividade não assalariadaRT
ordem profissionalRT
rendimento não salarialRT

profissão liberal
4411 mercado do trabalhoMT
profissional liberalUF
estatuto profissionalBT1
direito de estabelecimentoRT
funcionário de justiçaRT
livre prestação de serviçosRT
ordem profissionalRT
profissão médicaRT
profissão paramédicaRT
rendimento não salarialRT
sociedade civil profissionalRT

profissão literária
2831 cultura e religiãoMT
autorUF
escritorUF
poetaUF
artesBT1

profissão médica
2841 saúdeMT
pessoal dos serviços de saúdeUF
pessoal médicoUF
cirurgiãoNT1
dentistaNT1
médicoNT1
parteiraNT1
pessoal de enfermagemNT1
profissão médica paralelaNT1
profissão paramédicaNT1

farmacêuticoNT2
veterinárioNT1
ensino médicoRT
medicina dentáriaRT
medicina paralelaRT
profissão liberalRT

profissão médica paralela
Utilizar para as pessoas que tratam
doentes através de processos não reco-
nhecidos de forma oficial.

SN

2841 saúdeMT
acupunctorUF
osteopataUF
profissão médicaBT1
medicina paralelaRT

profissão paramédica
2841 saúdeMT
auxiliar de acção médicaUF
fisioterapeutaUF
massagistaUF
mecânico-dentistaUF
oculistaUF
ortopedistaUF
pessoal paramédicoUF
técnico auxiliar de diagnósticoUF
técnico ortoprotésicoUF
profissão médicaBT1
farmacêuticoNT1
ensino paramédicoRT
profissão liberalRT

profissão técnica
6806 política e estruturas industriaisMT
pessoal técnicoUF
técnicoUF
engenheiroNT1
profissão científicaRT

profissionais, avaliação dos méritos 
avaliação do pessoal (4421)USE

profissionais, confederações 
corporativismo (4426)USE

profissionais, forças armadas   (0821)

profissionais, reconhecimento das qua-
lificações   (4406)

profissionais, relações 
relações do trabalho (4426)USE

profissionais, riscos 
segurança no trabalho (4416)USE

profissional, acordo inter~   (4426)

profissional, ajuda à reintegração 
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

profissional, ambiente 
ambiente de trabalho (4416)USE

profissional, antiguidade 
antiguidade (4421)USE

profissional, aperfeiçoamento 
formação em serviço (4406)USE

profissional, apreciação 
avaliação do pessoal (4421)USE

profissional, aprendizagem   (4406)

profissional, associação   (4426)

profissional, atleta 
desporto profissional (2826)USE

profissional, capacidade 
qualificação profissional (4411)USE

profissional, carreira   (4421)

Profissional, Centro Europeu para o Desen-
volvimento da Formação 

Cedefop (1006)USE

profissional, competência 
qualificação profissional (4411)USE

profissional contínua, for-
mação   (4406)

profissional, contrato de formação 
formação em serviço (4406)USE

profissional da comunicação
3226 comunicaçãoMT
apresentadorUF
jornalistaUF
locutorUF
realizadorUF
repórterUF

profissão bancária profissional da comunicação
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indústria da comunicaçãoBT1
imprensaRT

profissional da indústria de restaurantes
e similares

2826 vida socialMT
indústria dos restaurantes e simila-
res

BT1

turismoBT2
tempos livresBT3

profissional da informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

arquivistaUF
bibliotecárioUF
documentalistaUF
intérpreteUF
terminólogoUF
tradutorUF
informaçãoBT1
ciência da informaçãoRT
interpretaçãoRT
traduçãoRT

profissional da informática
3236 informática e processamento de
dados

MT

analista de sistemasUF
codificadorUF
engenheiro de sistemasUF
informáticoUF
programadorUF
informáticaBT1

profissional de seguros
2431 segurosMT
agente de segurosUF
seguroBT1

profissional de turismo
2826 vida socialMT
turismoBT1

tempos livresBT2

profissional, deontologia   (4426)

profissional, desportista 
desporto profissional (2826)USE

profissional, desporto   (2826)

profissional, doença   (4416)

profissional, ensino   (3211)

profissional, escola 
ensino profissional (3211)USE

profissional, especialização 
reciclagem profissional (4406)USE

profissional, estatuto   (4411)

profissional, experiência   (4411)

profissional externa, recolocação 
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

profissional externa, reintegração 
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

profissional, formação   (4406)

profissional, formação pré- 
formação profissional (4406)USE

profissional, função 
descrição de funções (4421)USE

profissional, imposto   (2446)

profissional, incompetência 
qualificação profissional (4411)USE

profissional independente
profissão independente (4411)USE

profissional, inserção   (4406)

profissional, integração 
reinserção profissional (4406)USE

profissional, interdição   (1236)

profissional liberal
profissão liberal (4411)USE

profissional, liberdade 
direito ao trabalho (1236)USE

profissional, magistrado não   (1226)

profissional, migração   (2811)

profissional, mobilidade   (4411)

profissional, mortalidade   (2816)

profissional, ordem   (4426)

profissional, organização   (4426)

profissional, organização inter~ 
associação profissional (4426)USE

profissional, orientação   (3216)

profissional, promoção   (4421)

profissional, qualificação   (4411)

profissional, readaptação 
reconversão profissional (4406)USE

profissional, reafectação   (4421)

profissional, reciclagem   (4406)

profissional, recolocação 
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

profissional, reconversão   (4406)

profissional, reinserção   (4406)

profissional, reintegração 
reinserção profissional (4406)USE

profissional, relação ensino-vida 
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

profissional, relação escola-vi-
da   (3216)

profissional, relação universidade-vida 
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

profissional, retrogradação   (4421)

profissional, satisfação 
satisfação no trabalho (4416)USE

profissional, segredo   (4426)

profissional, sociedade civil   (4016)

profissional, vestuário 
vestuário (6841)USE

profissional, vida   (4421)

profissionalização das forças armadas
forças armadas profissio-
nais (0821)

USE

Programa Alimentar Mundial
PAM (7606)USE

programa audiovisual
3226 comunicaçãoMT
emissão de televisãoUF
programa de radiodifusãoUF
programa de televisãoUF
indústria dos programasBT1

indústria da comunicaçãoBT2

programa comum de investigação
política comunitária da investi-
gação (6416)

USE

programa comunitário
1016 construção europeiaMT
PQIDUF
programa-quadro CEUF
Programa-Quadro de Investigação
e Desenvolvimento

UF

acção comunitáriaBT1
actividade comunitáriaBT2

aprofundamento da União Euro-
peia

BT3

financiamento comunitárioRT
política da juventudeRT

programa comunitário multilingue
televisão europeia (3226)USE

programa constitutivo de um partido
formação de um partido (0411)USE

Programa das Nações Unidas para o Am-
biente

PNUA (7606)USE

Programa das Nações Unidas para o Contro-
lo Internacional da Droga

PNUCID [V4.2] (7606)USE

Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento Industrial

PNUDI (7606)USE

programa de acção
4021 gestão administrativaMT
plano de acçãoUF
plano quinquenalUF
plano-quadroUF

profissional da indústria de restaurantes e ... programa de acção
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gestãoBT1
avaliação de projectoNT1
estudo de viabilidadeNT1
execução de projectoNT1
escolha de tecnologiaRT
programa de investigaçãoRT
projecto de investigaçãoRT

programa de ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
regime de ajudaBT1

política de ajudaBT2

programa de aplicação
software (3236)USE

programa de computador
software (3236)USE

programa de desenvolvimento
plano de desenvolvimen-
to (1606)

USE

programa de desenvolvimento integra-
do

1616 regiões e política regionalMT
operação integrada de desenvolvi-
mento

UF

zona de acção integradaUF
política regional comunitáriaBT1

política regionalBT2
PIMNT1
desenvolvimento integradoRT
formação profissionalRT
indústria de serviçosRT
modernização industrialRT

programa de desenvolvimento regional
programa operacional (1616)USE

programa de ensino
3216 organização do ensinoMT
conteúdo da educaçãoUF
conteúdo do ensinoUF
matéria de ensinoUF
programa de formaçãoUF
programa educativoUF
programa escolarUF
organização do ensinoBT1
ensino geralRT

programa de estabilidade
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

programa de estabilidade ou de
convergência

UF

política orçamentalBT1
convergência económicaRT
pacto de estabilidadeRT

programa de estabilidade ou de convergên-
cia

programa de estabilidade (2436)USE

programa de financiamento
plano de financiamento (2426)USE

programa de formação
programa de ensino (3216)USE

programa de governo
0436 poder executivo e administração
pública

MT

política governamentalBT1
competência do executivoBT2

executivoBT3
programa eleitoralRT
programa políticoRT

programa de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

acção de pesquisaUF
política de investigaçãoBT1
despesa de investigação CERT
programa de acçãoRT

programa de navegação
browser (3226)USE

programa de planeamento familiar
planeamento familiar (2806)USE

programa de radiodifusão
programa audiovisual (3226)USE

programa de televisão
programa audiovisual (3226)USE

programa educativo
programa de ensino (3216)USE

programa eleitoral
0416 processo eleitoralMT
campanha eleitoralBT1

organização eleitoralBT2
programa de governoRT
programa políticoRT

programa escolar
programa de ensino (3216)USE

programa Eureka
Eureka (6416)USE

programa europeu de televisão
televisão europeia (3226)USE

programa florestal
política florestal (5636)USE

Programa Integrado Mediterrânico
PIM (1616)USE

Programa Intergovernamental para as Coo-
perações no Domínio da Informação
Científica e Tecnológica

Unisist (7606)USE

programa JET
Joint European Torus (1006)USE

programa legislativo comunitário
1011 direito comunitárioMT
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2

programa militar
política de defesa (0821)USE

programa nuclear
política nuclear (6621)USE

programa operacional
1616 regiões e política regionalMT
programa de desenvolvimento re-
gional

UF

programa operacional regionalUF
política regional comunitáriaBT1

política regionalBT2

programa operacional regional
programa operacional (1616)USE

programa político
0411 partido políticoMT
organização dos partidosBT1
programa de governoRT
programa eleitoralRT

programação dinâmica
técnica de gestão (4021)USE

programação funcional
técnica de gestão (4021)USE

programação informática
software (3236)USE

programação linear
técnica de gestão (4021)USE

programação, linguagem de   (3236)

programado, ensino 
ensino informatizado (3206)USE

programador
profissional da informáti-
ca (3236)

USE

programa-quadro CE
programa comunitário (1016)USE

Programa-Quadro de Investigação e Desen-
volvimento

programa comunitário (1016)USE

programas, indústria dos   (3226)

programas, livre circulação de   (3226)

progressiva, reforma 
reforma antecipada (4406)USE

progresso científico
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

política de investigaçãoBT1

progresso social
desenvolvimento social (2826)USE

progresso técnico
mudança tecnológica (6411)USE

progresso técnico, adaptação ao 
mudança tecnológica (6411)USE

Proibição das Armas Químicas, Organi-
zação para a 

OPAQ (7606)USE

proibição de exportação
restrição à exportação (2021)USE

programa de ajuda proibição de exportação
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proibição de importação
restrição à importação (2021)USE

proibição de um partido
formação de um partido (0411)USE

proibição de venda
autorização de venda (2031)USE

proibida, arma 
arma proibida [V4.2] (0821)USE

projecção económica
previsão económica (1631)USE

projecto agrícola
5606 política agrícolaMT
plano de desenvolvimento agrícolaBT1

Política Agrícola ComumBT2

projecto, avaliação de   (4021)

projecto de desenvolvimento
plano de desenvolvimen-
to (1606)

USE

projecto de interesse comunitário
1016 construção europeiaMT
acção comunitáriaBT1

actividade comunitáriaBT2
aprofundamento da União Euro-
peia

BT3

declaração de interesse comunitárioNT1

projecto de investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

política de investigaçãoBT1
programa de acçãoRT

projecto de investimento
2426 financiamento e investimentoMT
política de investimentoBT1

investimentoBT2
planeamento económicoRT

projecto de lei
Texto de lei em preparação e que emana
do governo.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
iniciativa legislativaBT1

processo legislativoBT2
competência do executivoRT

projecto de orçamento
2441 orçamentoMT
elaboração do orçamentoBT1

tramitação orçamentalBT2

projecto de orçamento CE
1021 finanças comunitáriasMT
elaboração do orçamento comunitá-
rio

BT1

projecto Eureka
Eureka (6416)USE

projecto, execução de   (4021)

projecto industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
política industrialBT1
condições de trabalhoRT

proletariado
classe operária (2821)USE

proletariado, lumpen~ 
subproletariado (2821)USE

proletariado, sub~   (2821)

proliferação, controlo de não 
não proliferação nuclear (0816)USE

proliferação de armamentos,
não   (0816)

proliferação nuclear, não   (0816)

proliferação, tratado de não 
não proliferação nuclear (0816)USE

prolongamento da escolaridade
duração dos estudos (3206)USE

prolongamento dos estudos
duração dos estudos (3206)USE

promissória
título de crédito (2411)USE

promoção, campanha de 
promoção comercial (2031)USE

promoção comercial
2031 comercializaçãoMT
campanha de promoçãoUF
comercializaçãoBT1
patrocínioNT1
venda com descontoRT

promoção cultural
2831 cultura e religiãoMT
política culturalBT1

promoção da Europa
movimento europeu (0811)USE

promoção da ideia europeia
Utilizar para todas as formas de sensibi-
lização do público para a ideia de inte-
gração europeia.

SN

0811 política de cooperaçãoMT
integração europeiaBT1

cooperação europeiaBT2
cooperação internacionalBT3

política de cooperaçãoBT4
símbolo europeuNT1
visão da EuropaNT1
patrocínio comunitárioRT
sensibilização do públicoRT

promoção da investigação
política de investigação (6416)USE

promoção das exportações
promoção das trocas (2006)USE

promoção das trocas
2006 política comercialMT

promoção das exportaçõesUF
política comercialBT1
câmara de comércio e indústriaNT1
trocas comerciaisRT

promoção do emprego
criação de emprego (4406)USE

promoção do investimento
2426 financiamento e investimentoMT
incentivo ao investimentoUF
relançamento dos investimentosUF
política de investimentoBT1

investimentoBT2
bonificação de juroRT
estímulo fiscalRT

promoção imobiliária
2846 urbanismo e construção civilMT
promotor imobiliárioUF
política da construçãoBT1

promoção industrial
desenvolvimento indus-
trial (6806)

USE

promoção, preço de 
preço reduzido (2451)USE

promoção profissional
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

desenvolvimento de carreiraUF
carreira profissionalBT1

administração do pessoalBT2

promoção, tarifa de 
preço reduzido (2451)USE

promoção, venda de 
venda com desconto (2031)USE

promotor imobiliário
promoção imobiliária (2846)USE

promulgação
promulgação da lei (0426)USE

promulgação da lei
Acto através do qual a autoridade desig-
nada pela Constituição constata oficial-
mente a existência da lei e impõe a sua
execução.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
promulgaçãoUF
processo legislativoBT1

pronta, fábrica   (6806)

pronto pagamento, mercado a   (2421)

pronto-a-comer
restaurantes e afins (6031)USE

pronto-a-vestir
indústria do vestuário (6841)USE

pronto-a-vestir, indústria do 
indústria do vestuário (6841)USE

pronúncia
linguística (3611)USE

proibição de importação pronúncia
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pronunciação
linguística (3611)USE

propaganda eleitoral
0416 processo eleitoralMT
afixação de cartazes eleitoraisUF
comícioUF
tempo de antenaUF
campanha eleitoralBT1

organização eleitoralBT2
propaganda políticaRT

propaganda política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1
propaganda eleitoralRT

propano
6616 indústria petrolíferaMT
produto petrolíferoBT1

petroquímicaBT2

propileno
hidrocarboneto (6616)USE

propinas
despesas de escolaridade (3216)USE

proporcional, escrutínio 
escrutínio por listas (0416)USE

proporcional, representação   (0416)

proporcionalidade, princípio
da   (1011)

proposta alterada
proposta CE (1011)USE

proposta CE
1011 direito comunitárioMT
proposta alteradaUF
proposta pendenteUF
elaboração do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
Comissão CERT
Parlamento EuropeuRT

proposta de alteração
alteração orçamental (2441)USE

proposta de financiamento
plano de financiamento (2426)USE

proposta de lei
Texto de lei em preparação emanando
de um parlamentar.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
iniciativa legislativaBT1

processo legislativoBT2
competência da assembleiaRT

proposta de preços
fixação de preços (2451)USE

proposta pendente
proposta CE (1011)USE

proposta pública de troca
oferta pública de aqui-
sição (4006)

USE

propostas a concurso, apresentação
de   (2006)

propriedade
propriedade de bens (1211)USE

propriedade, acesso à 
aquisição de propriedade (1211)USE

propriedade agrícola, dimensão da 
área de exploração (5616)USE

propriedade, aquisição de   (1211)

propriedade artística e literária
propriedade intelectual (6416)USE

propriedade, co-   (1211)

propriedade de bens
1211 direito civilMT
direito de propriedadeUF
direito dos bensUF
direito realUF
propriedadeUF
regime da propriedadeUF
aquisição de propriedadeNT1
co-propriedadeNT1
direito de preferênciaNT1
direito sucessórioNT1
divisão da propriedadeNT1
expropriaçãoNT1
nacionalizaçãoNT1
privatizaçãoNT1
propriedade fundiáriaNT1

cadastroNT2
propriedade imobiliáriaNT1
propriedade mobiliáriaNT1
propriedade privadaNT1
propriedade públicaNT1
regime de habitação periódicaNT1
servidãoNT1
transmissão da propriedadeNT1

doaçãoNT2
herançaNT2

usufrutoNT1

propriedade, direito de 
propriedade de bens (1211)USE

propriedade, divisão da   (1211)

propriedade do espaço
1231 direito internacionalMT
direito do espaçoBT1

direito internacional públicoBT2

propriedade do Estado
propriedade pública (1211)USE

propriedade do solo, regime de   (5616)

propriedade florestal
5636 florestaMT
política florestalBT1
floresta estatalNT1
floresta privadaNT1
propriedade rústicaRT

propriedade fundiária
1211 direito civilMT
direito fundiárioUF
propriedade de bensBT1
cadastroNT1
contribuição predialRT
direito ruralRT
mercado fundiárioRT
preço da terraRT
propriedade rústicaRT
terreno industrialRT
terreno para construçãoRT

propriedade imobiliária
1211 direito civilMT
bem imobiliárioUF
bem imóvelUF
direito imobiliárioUF
propriedade de bensBT1
crédito imobiliárioRT
empresa imobiliáriaRT
terreno industrialRT
terreno para construçãoRT

propriedade industrial
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

propriedade intelectualBT1
contrafacçãoNT1
desenho e modeloNT1
licença de patenteNT1
marcaNT1

direito de marcasNT2
marca comercialNT2
marca europeiaNT2
marca registadaNT2

patenteNT1
direito de patentesNT2
patente europeiaNT2

política da concorrênciaRT
política industrialRT
TRIPSRT

propriedade intelectual
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

direito de propriedade intelectualUF
propriedade artística e literáriaUF
direito de autorNT1

direito de sequênciaNT2
propriedade industrialNT1

contrafacçãoNT2
desenho e modeloNT2
licença de patenteNT2
marcaNT2

direito de marcasNT3
marca comercialNT3
marca europeiaNT3
marca registadaNT3

patenteNT2
direito de patentesNT3
patente europeiaNT3

obtenção vegetalRT

pronunciação propriedade intelectual
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propriedade intelectual, acordo sobre os
direitos de 

TRIPS (2021)USE

propriedade intelectual, direito de 
propriedade intelectual (6416)USE

Propriedade Intelectual, Organização
Mundial da 

OMPI (7606)USE

propriedade literária e artística
2831 cultura e religiãoMT
copyrightUF
política culturalBT1
direito de autorRT

propriedade mobiliária
1211 direito civilMT
bem mobiliárioUF
bem móvelUF
direito mobiliárioUF
propriedade de bensBT1

propriedade privada
1211 direito civilMT
propriedade de bensBT1

propriedade pública
1211 direito civilMT
bens públicosUF
domínio públicoUF
património do EstadoUF
património nacionalUF
propriedade do EstadoUF
propriedade de bensBT1
exploração agrícola estatalRT
floresta estatalRT
terras do domínio públicoRT

propriedade, regime da 
propriedade de bens (1211)USE

propriedade rural
propriedade rústica (5616)USE

propriedade rústica
5616 sistema de exploração agrícolaMT
bens ruraisUF
propriedade ruralUF
banco predialNT1
mobilidade fundiáriaNT1
ordenamento fundiárioNT1
preço da terraNT1
reforma fundiáriaNT1
regime de propriedade do soloNT1

baldioNT2
terras do domínio públicoNT2

aquisição de propriedadeRT
área de exploraçãoRT
mercado fundiárioRT
propriedade florestalRT
propriedade fundiáriaRT
sucessão da exploração agrícolaRT

propriedade, transmissão da   (1211)

proprietário, agricultor 
agricultor (5616)USE

próprios CE, recursos 
recursos próprios (1021)USE

próprios, recursos   (1021)

propulsor espacial
técnica espacial (4826)USE

prospecção dos recursos
avaliação de recursos (5206)USE

prospecção geofísica
prospecção mineira (6611)USE

prospecção geoquímica
prospecção mineira (6611)USE

prospecção mineira
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
pesquisa mineiraUF
prospecção geofísicaUF
prospecção geoquímicaUF
indústria mineiraBT1
recurso mineralRT
recursos minerais submarinosRT

prospecção sísmica
sismologia (3606)USE

prospectiva
1631 análise económicaMT
perspectiva a muito longo prazoUF
previsão económicaBT1

prospectiva tecnológica
Análise e avaliação das possíveis conse-
quências da introdução de novas tecno-
logias.

SN

6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

previsão tecnológicaUF
avaliação tecnológicaBT1

escolha de tecnologiaBT2
tecnologiaBT3

Centro Comum de InvestigaçãoRT

Prospectiva Tecnológica, Instituto de 
Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

prostituição
2826 vida socialMT
prostituição femininaUF
prostituição infantilUF
prostituição masculinaUF
proxenetismoUF
problema socialBT1
direitos da criançaRT
protecção da infânciaRT
violência sexualRT

prostituição feminina
prostituição (2826)USE

prostituição infantil
prostituição (2826)USE

prostituição masculina
prostituição (2826)USE

protão
partícula elementar (3606)USE

protecção civil
0431 vida política e segurança públicaMT
protecção da populaçãoUF
segurança públicaBT1
evacuação da populaçãoNT1
ajuda aos sinistradosRT
desastre de origem humanaRT
desastre naturalRT

protecção, cláusula de   (0806)

protecção consular
protecção diplomática (0806)USE

protecção contra as radiações
radioprotecção (6621)USE

protecção contra o fogo
prevenção de incêndios (5206)USE

protecção contra o ruído
5206 política ambientalMT
luta contra o ruídoUF
protecção sonoraUF
luta contra a poluiçãoBT1
condições de trabalhoRT
poluição sonoraRT
ruídoRT

protecção da família
2806 famíliaMT
política familiarBT1

famíliaBT2
protecção materno-infantilRT

protecção da fauna
5206 política ambientalMT
protecção dos pássarosUF
protecção do ambienteBT1
protecção dos animaisNT1
regulamentação da caçaNT1
espécie protegidaRT
faunaRT
matéria de origem animalRT
recursos animaisRT

protecção da flora
5206 política ambientalMT
protecção das plantasUF
protecção fitossanitáriaUF
protecção do ambienteBT1
floraRT
política florestalRT
protecção da florestaRT

protecção da floresta
5636 florestaMT
conservação da florestaUF
política florestalBT1
guarda-florestalNT1
prevenção de incêndiosRT
protecção da floraRT

protecção da infância
2826 vida socialMT
ajuda à infânciaUF
criança maltratadaUF
criança-soldadoUF
protecção moral da criançaUF

propriedade intelectual protecção da infância
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política socialBT1
criança abandonadaRT
direitos da criançaRT
pedofiliaRT
pornografia infantilRT
prostituiçãoRT
trabalho infantilRT

protecção da mãe
protecção materno-infan-
til (2841)

USE

protecção da maternidade
protecção materno-infan-
til (2841)

USE

protecção da natureza
protecção do ambiente (5206)USE

protecção da paisagem
5206 política ambientalMT
conservação da paisagemUF
protecção localUF
protecção do ambienteBT1
área verdeRT

protecção da população
protecção civil (0431)USE

protecção da saúde
política de saúde (2841)USE

protecção da vida privada
1236 direitos e liberdadesMT
direito ao respeito da vida privadaUF
direitos do indivíduoBT1
inviolabilidade do domicílioNT1
protecção das comunicaçõesNT1
dados pessoaisRT
direito da informáticaRT

protecção das águas
5206 política ambientalMT
conservação da águaUF
protecção do ambienteBT1
gestão das águasRT
poluição da águaRT

protecção das comunicações
1236 direitos e liberdadesMT
escuta telefónicaUF
escutas administrativasUF
escutas clandestinasUF
escutas informáticasUF
espionagem informáticaUF
violação da correspondênciaUF
protecção da vida privadaBT1

direitos do indivíduoBT2
confidencialidadeRT
espionagemRT

protecção das liberdades
1236 direitos e liberdadesMT
salvaguarda da liberdadeUF
direitos do HomemBT1

protecção das minorias
1236 direitos e liberdadesMT
luta contra a discriminaçãoBT1
direitos das minoriasNT1

minoria nacionalNT1
identidade culturalRT
população autóctoneRT

protecção das plantas
protecção da flora (5206)USE

Protecção de Dados, Autoridade Europeia
para a 

Autoridade Europeia para a Pro-
tecção de Dados [V4.2] (1006)

USE

protecção diplomática
0806 política internacionalMT
protecção consularUF
relações diplomáticasBT1

política internacionalBT2
cidadania europeiaRT
exterritorialidadeRT

protecção, dispositivo de 
dispositivo de segurança (4811)USE

protecção do ambiente
5206 política ambientalMT
conservação da naturezaUF
protecção da naturezaUF
salvaguarda do ambienteUF
conservação dos recursosNT1
luta contra os insectosNT1
prevenção anti-sísmicaNT1
prevenção de incêndiosNT1
protecção da faunaNT1

protecção dos animaisNT2
regulamentação da caçaNT2

protecção da floraNT1
protecção da paisagemNT1
protecção das águasNT1
protecção do litoralNT1
zona protegidaNT1

parque nacionalNT2
reserva naturalNT2

cooperação ambientalRT
desastre de origem humanaRT
equilíbrio ecológicoRT
estatísticas do ambienteRT
protecção do soloRT

protecção do condutor
segurança rodoviária (4806)USE

protecção do consumidor
2026 consumoMT
consumismoUF
defesa do consumidorUF
direitos do consumidorUF
plano de acção a favor dos consumi-
dores

UF

consumidorBT1
informação do consumidorNT1

Agência Europeia de Informação
dos Consumidores

NT2

movimento de consumidoresNT1
qualidade do produtoNT1

denominação do produtoNT2
duração de vida do produtoNT2

segurança do produtoNT1

produto defeituosoNT2
direito da habitaçãoRT
poluição dos alimentosRT
publicidadeRT
publicidade abusivaRT
publicidade de preçosRT
responsabilidade do produtorRT
restrição de concorrênciaRT
saúde públicaRT
segurança dos alimentosRT

Protecção do Consumidor, Instituto para a
Saúde e a 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

protecção do emprego
segurança do emprego (4406)USE

protecção do litoral
5206 política ambientalMT
protecção do ambienteBT1

protecção do mercado
2006 política comercialMT
intervenção no mercadoBT1

política comercialBT2
acordo horizontalRT
proteccionismoRT

protecção do património
2831 cultura e religiãoMT
conservação do património culturalUF
conservação dos monumentosUF
protecção do património culturalUF
restauração do patrimónioUF
salvaguarda do património culturalUF
política culturalBT1

protecção do património cultural
protecção do património (2831)USE

protecção do solo
5621 exploração agrícolaMT
conservação do soloUF
técnica de culturaBT1
conservação dos recursosRT
monoculturaRT
protecção do ambienteRT
zona protegidaRT

protecção dos animais
5206 política ambientalMT
protecção da faunaBT1

protecção do ambienteBT2
animal transgénicoRT
bem-estar dos animaisRT
espectáculo com animaisRT
jardim zoológicoRT
produção animalRT
transporte de animaisRT

protecção dos dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

segurança informáticaUF
processamento de dadosBT1
assinatura electrónicaRT
criminalidade informáticaRT
direito de autorRT

protecção da mãe protecção dos dados
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protecção dos direitos do Homem
direitos do Homem (1236)USE

protecção dos investimentos
garantia do investimento (2426)USE

protecção dos passageiros
segurança dos transportes (4806)USE

protecção dos pássaros
protecção da fauna (5206)USE

protecção dos recursos
conservação dos recursos (5206)USE

protecção dos sócios
4006 organização de empresasMT
direito das sociedades comerciaisBT1
accionistaRT
oferta pública de aquisiçãoRT

Protecção e Segurança do Cidadão, Instituto
de 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

protecção, equipamento de   (4416)

protecção fitossanitária
protecção da flora (5206)USE

protecção jurídica
direito à justiça (1236)USE

protecção local
protecção da paisagem (5206)USE

protecção materno-infantil
2841 saúdeMT
protecção da mãeUF
protecção da maternidadeUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
maternidadeRT
protecção da famíliaRT

protecção, medida de 
cláusula de protecção (0806)USE

protecção moral da criança
protecção da infância (2826)USE

protecção pautal
entrave pautal (2021)USE

protecção penal
direito à justiça (1236)USE

protecção sanitária
controlo sanitário (2841)USE

protecção social
segurança social (2836)USE

protecção sonora
protecção contra o ruído (5206)USE

proteccionismo
1606 política económicaMT

política económicaBT1
comércio equitativoRT
pauta aduaneiraRT
política das importaçõesRT
política pautalRT
protecção do mercadoRT
restrição ao comércioRT

protegida, denominação de origem 
denominação de origem (2031)USE

protegida, espécie   (5211)

protegida, indicação geográfica 
denominação de origem (2031)USE

protegida, zona   (5206)

protegido, emprego 
emprego reservado (4406)USE

proteica, forragem 
alimento industrial (5631)USE

proteico, produto   (6016)

proteína animal
6016 produto agrícola transformadoMT
ovalbuminaUF
ovoalbuminaUF
produto proteicoBT1
ovoRT

proteína de síntese
6016 produto agrícola transformadoMT
produto proteicoBT1

proteína do leite
6016 produto agrícola transformadoMT
lactoalbuminaUF
produto proteicoBT1
leiteRT

proteína vegetal
6016 produto agrícola transformadoMT
produto proteicoBT1
sojaRT

protestante, direito eclesiástico   (1206)

protestantismo
2831 cultura e religiãoMT
cristianismoBT1

religiãoBT2
direito eclesiástico protestanteRT

protocolar, ordem 
protocolo (0406)USE

protocolo
0406 quadro políticoMT
ordem protocolarUF
instituição políticaBT1

protocolo CE
Protocolo relativo aos privilégios e
imunidades da Comunidade Europeia.

SN

1011 direito comunitárioMT
Tratado CEBT1

protocolo de acordo
0806 política internacionalMT

acordo internacionalBT1
protocolo financeiroNT1

Protocolo de Quioto
redução das emissões de ga-
ses (5206)

USE

protocolo diplomático [V4.2]
0806 política internacionalMT
relações diplomáticasBT1

política internacionalBT2

Protocolo do Açúcar
2021 comércio internacionalMT
relações comerciaisBT1
açúcarRT
Convenção de Lomé IRT
países ACPRT

protocolo financeiro
0806 política internacionalMT
protocolo de acordoBT1

acordo internacionalBT2
acordo CERT

Protocolo Social
Acordo Social CE (2826)USE

protótipo
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

modelo industrialUF
concepção do produtoBT1

fabrico industrialBT2

prova
1221 justiçaMT
ónus da provaUF
processo judicialBT1
assinatura electrónicaRT

prova, ónus da 
prova (1221)USE

Provedor de Justiça
Personalidade encarregada de ajudar a
resolver problemas que não obtiveram
solução pelas vias normais administra-
tivas ou contenciosas.

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

OmbudsmanUF
relação administração-administra-
do

BT1

administração públicaBT2

Provedor de Justiça Europeu
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Ombudsman europeuUF
órgão comunitárioBT1
recurso ao Provedor de Justiça Eu-
ropeu

RT

Provedor de Justiça Europeu, recurso
ao   (1016)

protecção dos direitos do Homem Provedor de Justiça Europeu
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

providência, Estado-   (0406)

província
0436 poder executivo e administração
pública

MT

comunidade territorialBT1

província autónoma de Bolzano
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

BolzanoUF
Trentino-Alto AdigeBT1

regiões de ItáliaBT2

província autónoma de Trento
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

TrentoUF
Trentino-Alto AdigeBT1

regiões de ItáliaBT2

província da Flandres Ocidental
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

West-VlaanderenUF
região flamengaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província da Flandres Oriental
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Oost-VlaanderenUF
região flamengaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província de Antuérpia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AntwerpenUF
região flamengaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província de Liège
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

LiègeUF
região da ValóniaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província de Namur
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

NamurUF
região da ValóniaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província do Brabante flamengo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Vlaams-BrabantUF
região flamengaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província do Brabante valão
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Brabant WallonUF
região da ValóniaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província do Hainaut
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

região da ValóniaBT1
regiões e comunidades da BélgicaBT2

província do Limburgo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

LimbourgUF
região flamengaBT1

regiões e comunidades da BélgicaBT2

província do Luxemburgo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

região da ValóniaBT1
regiões e comunidades da BélgicaBT2

provisão contabilística
reserva contabilística (4026)USE

provisões comerciais
existências mínimas (4021)USE

provisões de reserva
reservas (4021)USE

provisória de um acordo CE, aplicação 
acordo provisório CE (1016)USE

provisória, detenção   (1221)

provisório CE, acordo   (1016)

provisório, duodécimo   (2441)

provisórios, direitos anti-dumping 
direitos anti-dumping (4031)USE

proxenetismo
prostituição (2826)USE

proximidade, justiça de   (1221)

proximidade, polícia de   (0431)

Próximo Oriente
Médio Oriente (7226)USE

Próximo Oriente, Secretariado de Assistên-
cia e de Trabalhos das Nações Unidas para
os Refugiados da Palestina no 

UNRWA (7606)USE

psicanálise
3611 ciências humanasMT
ciências do comportamentoBT1

psicofisiologia
psicologia (3611)USE

psicologia
3611 ciências humanasMT
psicofisiologiaUF
psicologia da educaçãoUF
psicologia infantilUF
psicologia socialUF
ciências do comportamentoBT1
sexualidadeNT1
teste psicométrico [V4.2]NT1
psicologia do trabalhoRT
psiquiatriaRT

psicologia da educação
psicologia (3611)USE

psicologia do comportamento
ciências do comportamen-
to (3611)

USE

psicologia do trabalho
Ramo da psicologia que trata do am-
biente de trabalho e da gestão do pes-
soal.

SN

4416 condições e organização do tra-
balho

MT

ergonomiaBT1
condições de trabalhoBT2

absentismoNT1
satisfação no trabalhoNT1
stressNT1
psicologiaRT

psicologia infantil
psicologia (3611)USE

psicologia social
psicologia (3611)USE

psicométrico, teste 
teste psicométrico [V4.2] (3611)USE

psicotécnico, teste 
teste psicométrico [V4.2] (3611)USE

psicotrópica, substância   (2841)

psicotropo
estupefaciente (2841)USE

psiquiatria
2841 saúdeMT
especialidade médicaBT1

medicinaBT2
ciências médicasBT3

doença mentalRT
estabelecimento psiquiátricoRT
psicologiaRT

psiquiátrico, estabelecimento   (2841)

psiquiátrico, hospital 
estabelecimento psiquiátri-
co (2841)

USE

psiquiátrico, internamento   (2841)

PTU
países e territórios ultramari-
nos (0436)

USE

Provence-Alpes-Côte d'Azur PTU
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PTU do Reino Unido
Países e territórios ultramarinos do
Reino Unido.

SN

7241 países e territórios ultramarinosMT
AnguilaNT1
GibraltarNT1
ilhas CaimãoNT1
ilhas FalklandNT1
ilhas Turcas e CaicosNT1
ilhas VirgensNT1
MonserratNT1
PitcairnNT1
Santa HelenaNT1

PTU dos Países Baixos
Países e territórios ultramarinos dos
Países Baixos.

SN

7241 países e territórios ultramarinosMT
PTUM dos Países BaixosUF
Antilhas HolandesasNT1

ilhas do BarlaventoNT2
SabáNT3
Santo EustáquioNT3
São MartinhoNT3

ilhas do SotaventoNT2
BonaireNT3
CuraçauNT3

ArubaNT1

PTU franceses
Países e territórios ultramarinos france-
ses.

SN

7241 países e territórios ultramarinosMT
MayotteNT1
Nova CaledóniaNT1
Polinésia FrancesaNT1
São Pedro e MiquelonNT1
Wallis e FutunaNT1

PTU, territórios 
países e territórios ultramari-
nos (0436)

USE

PTUM dos Países Baixos
PTU dos Países Baixos (7241)USE

pública, administração   (0436)

pública, ajuda 
auxílio estatal (1606)USE

pública, audição   (0426)

pública, autoridade 
poderes públicos (0406)USE

pública, biblioteca   (3221)

pública, contabilidade   (2436)

pública de aquisição, oferta   (4006)

pública de troca, proposta 
oferta pública de aqui-
sição (4006)

USE

pública, declaração   (3221)

pública, dívida   (2436)

pública, economia   (1621)

pública, empresa   (4011)

pública, escola 
ensino oficial (3211)USE

pública europeia, função   (1006)

pública, floresta 
floresta estatal (5636)USE

pública, função   (0436)

pública, higiene   (2841)

Pública, Instituto Europeu de Adminis-
tração   (7611)

pública internacional, administração 
organização internacional (0806)USE

pública internacional, função   (0806)

pública, moralidade   (2826)

pública, opinião   (0431)

pública, ordem   (0431)

pública, organismo de utilidade   (4016)

pública, propriedade   (1211)

pública, receita 
recursos orçamentais (2441)USE

pública, responsabilidade 
cargo público (0431)USE

pública, saúde   (2841)

pública, segurança   (0431)

pública, venda 
venda em hasta pública (2031)USE

pública, venda em hasta   (2031)

publicação
3221 documentaçãoMT
documentoBT1
publicação comunitáriaNT1
ediçãoRT
impressão gráficaRT

publicação assistida por computador
3236 informática e processamento de
dados

MT

buróticaBT1
informática aplicadaBT2

informáticaBT3

publicação CE
publicação comunitária (3221)USE

publicação comunitária
3221 documentaçãoMT
publicação CEUF
publicaçãoBT1

documentoBT2

publicação da lei
0426 trabalhos parlamentaresMT

processo legislativoBT1
jornal oficialRT

publicação da ordem do dia
publicidade dos debates (1006)USE

publicação das contas
publicidade das contas (4026)USE

publicação oficial
documento oficial (3221)USE

publicação periódica
3221 documentaçãoMT
periódicoUF
documentoBT1

publicações, difusão das 
edição (3226)USE

Publicações Oficiais das Comunidades Eu-
ropeias, Serviço das 

SPOCE (1006)USE

publicações, permuta de   (3221)

publicado, documento não 
documentação cinzenta (3221)USE

públicas, adjudicação de obras 
adjudicação por contrato (2006)USE

Públicas, Centro Europeu das Empresas 
CEEP (7611)USE

públicas, despesas   (2441)

públicas, existências   (2036)

públicas, finanças   (2436)

públicas, liberdades 
direitos do indivíduo (1236)USE

públicas, mercado de obras 
contrato de obras (2006)USE

públicas, obras   (6831)

públicas, relações   (3226)

publicidade
2031 comercializaçãoMT
campanha publicitáriaUF
informação publicitáriaUF
publicidade comercialUF
reclameUF
comercializaçãoBT1
impacto publicitárioNT1
orçamento publicitárioNT1
publicidade electrónica não solicita-
da [V4.2]

NT1

embalagemRT
protecção do consumidorRT
publicidade abusivaRT
publicidade comparativaRT

publicidade abusiva
4031 concorrênciaMT
publicidade deslealUF
publicidade enganadoraUF
publicidade falseadaUF

PTU do Reino Unido publicidade abusiva
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restrição de concorrênciaBT1
protecção do consumidorRT
publicidadeRT

publicidade comercial
publicidade (2031)USE

publicidade comparativa
Publicidade que identifica, explícita ou
implicitamente, um concorrente ou os
bens ou serviços oferecidos por um
concorrente.

SN

4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1
concorrênciaRT
publicidadeRT

publicidade das contas
4026 gestão contabilísticaMT
publicação das contasUF
gestão contabilísticaBT1

publicidade das tarifas
4806 política de transportesMT
publicidade das tarifas de transpor-
te

UF

tarifa de transporteBT1
custo do transporteBT2

publicidade de preçosRT

publicidade das tarifas de transporte
publicidade das tarifas (4806)USE

publicidade de preços
Informação do público relativamente
aos preços aplicados.

SN

2451 preçosMT
afixação dos preçosUF
política de preçosBT1
protecção do consumidorRT
publicidade das tarifasRT

publicidade desleal
publicidade abusiva (4031)USE

publicidade dos debates
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

difusão das actasUF
publicação da ordem do diaUF
transparência do processo de de-
cisão

BT1

funcionamento institucionalBT2

publicidade electrónica não solicitada
[V4.2]

Comunicação não solicitada transmiti-
da por comunicação electrónica para
prospecção directa.

SN

2031 comercializaçãoMT
comunicação comercial não solici-
tada

UF

correio electrónico comercial não
solicitado

UF

correio electrónico indesejadoUF
correio electrónico publicitário não
solicitado

UF

correio-lixoUF
junk emailUF
lixo electrónicoUF
publicidade na internetUF

spamUF
publicidadeBT1

comercializaçãoBT2
comércio electrónicoRT
correio electrónicoRT
telefone móvelRT

publicidade enganadora
publicidade abusiva (4031)USE

publicidade falseada
publicidade abusiva (4031)USE

publicidade na internet
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

publicitária, campanha 
publicidade (2031)USE

publicitária, informação 
publicidade (2031)USE

publicitário, impacto   (2031)

publicitário não solicitado, correio electró-
nico 

publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

publicitário, orçamento   (2031)

público, abertura de concurso 
apresentação de propostas a
concurso (2006)

USE

público, adjudicação por concurso 
adjudicação por contrato (2006)USE

público, banco   (2416)

público, cargo   (0431)

público, concurso   (2006)

público, contrato   (2006)

público de fornecimentos, mercado 
contrato de fornecimen-
tos (2006)

USE

público, direito   (1206)

público, direito internacional   (1231)

público, domínio 
propriedade pública (1211)USE

público económico, direito   (0436)

público, edifício   (2846)

público, empresa de interesse   (4016)

público, empréstimo   (2436)

público, ensino 
ensino oficial (3211)USE

público, financiamento   (2426)

público, funcionário   (0436)

público, informação do 
acesso à informação (3231)USE

público, investimento   (2426)

público, jardim 
área verde (2846)USE

público, ministério   (1226)

público, organismo   (0436)

público, organismo de direito 
organismo público (0436)USE

público, parque 
área verde (2846)USE

público permanente, concurso 
adjudicação por contrato (2006)USE

público, responsabilidade do funcionário 
responsabilidade administrati-
va (0436)

USE

público, sector 
empresa pública (4011)USE

público, seguro   (2431)

público, sensibilização do   (0431)

público, serviço   (0436)

público, stock 
existências públicas (2036)USE

público, terras do domínio   (5616)

público, tesouro 
tesouro (2436)USE

público, transporte   (4811)

público, voto   (0416)

público-privado, parceria 
parceria público-privado
[V4.2] (0436)

USE

públicos, bens 
propriedade pública (1211)USE

públicos, empregado dos ser-
viços   (0436)

públicos, poderes   (0406)

públicos, sindicato de funcioná-
rios   (4426)

puericultura
guarda de crianças (2826)USE

Púglia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

pulso, relógio de 
indústria relojoeira (6821)USE

purificação étnica
0816 equilíbrio internacionalMT
guerraBT1

conflito internacionalBT2

puro sangue
equino (5626)USE

publicidade comercial puro sangue
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PVC
matéria plástica (6811)USE

PVD
país em desenvolvimento (1611)USE

PVD, ajuda aos 
ajuda ao desenvolvimen-
to (0811)

USE

PVD não associado
país não associado (0811)USE

Pyrénées, Sud-   (7211)

Qatar
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
CatarUF
países CCGBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do GolfoBT1

Médio OrienteBT2
países OPEPBT1

quadro
4411 mercado do trabalhoMT
categoria socioprofissionalBT1
quadro médioNT1
quadro superiorNT1

quadro administrativo
4006 organização de empresasMT
profissão administrativaBT1

Quadro Comunitário de Apoio
1616 regiões e política regionalMT
política regional comunitáriaBT1

política regionalBT2
fundos estruturaisRT
instrumento financeiro comunitá-
rio

RT

quadro de linguistas CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionário europeuBT1
função pública europeiaBT2

quadro estatístico
estatística (1631)USE

quadro input-output
análise de entradas-saídas (1631)USE

quadro médio
4411 mercado do trabalhoMT
quadroBT1

categoria socioprofissionalBT2

quadro superior
4411 mercado do trabalhoMT
quadroBT1

categoria socioprofissionalBT2

quadros, aquisição da empresa pelos seus 
aquisição de empresa (4006)USE

qualidade, certificado de   (2031)

qualidade, círculo de   (4021)

qualidade, controlo de 
análise qualitativa (6416)USE

qualidade, critério de 
qualidade do produto (2026)USE

qualidade de vida
2821 quadro socialMT
condição socioeconómicaBT1

situação socialBT2
necessidades fundamentaisRT
nível de vidaRT
qualidade do ambienteRT

qualidade de vida no trabalho
humanização do trabalho (4416)USE

qualidade do ambiente
5206 política ambientalMT
melhoria do ambienteUF
política do ambienteBT1
qualidade de vidaRT

qualidade do ar
poluição atmosférica (5216)USE

qualidade do ensino
3206 educaçãoMT
política da educaçãoBT1

qualidade do produto
2026 consumoMT
critério de qualidadeUF
protecção do consumidorBT1

consumidorBT2
denominação do produtoNT1
duração de vida do produtoNT1
certificado de qualidadeRT
círculo de qualidadeRT
competitividadeRT
controlos de qualidade dos produ-
tos agrícolas

RT

denominação de origemRT
fabrico industrialRT
marcaRT
norma de comercializaçãoRT
responsabilidade do produtorRT

qualidade dos produtos agrícolas, con-
trolos de   (5606)

qualidade dos produtos industriais,
controlo de   (6411)

qualidade, marca de 
certificado de qualidade (2031)USE

qualidade, norma de   (6411)

qualidade, objectivo de 
melhoria da produção (6406)USE

qualidade produzidos em regiões demarca-
das, vinhos de 

vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

qualidade superior, vinho de   (6021)

qualidade superior, vinho delimitado de 
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

qualificação desactualizada
qualificação obsoleta (4411)USE

qualificação obsoleta
Qualificações profissionais que já não
respondem às exigências do mercado
de trabalho ou que já estão desactuali-
zadas devido, por exemplo, aos avanços
tecnológicos. A referida situação po-
derá ser solucionada recorrendo a
acções de reciclagem ou de reconversão
profissionais.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
desqualificaçãoUF
obsolescência das qualificaçõesUF
qualificação desactualizadaUF
qualificação profissionalBT1

mão-de-obraBT2
reciclagem profissionalRT

qualificação profissional
Conjunto de aptidões e de conhecimen-
tos que permitem a uma pessoa exercer
uma actividade profissional.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
capacidade profissionalUF
competência profissionalUF
incompetência profissionalUF
mão-de-obraBT1
qualificação obsoletaNT1
descrição de funçõesRT
experiência profissionalRT
formação profissionalRT
recrutamentoRT

qualificações, correspondência das 
reconhecimento das qualifi-
cações profissionais (4406)

USE

qualificações, obsolescência das 
qualificação obsoleta (4411)USE

qualificações profissionais, reconheci-
mento das   (4406)

qualificada, maioria   (0416)

qualificada, mão-de-obra 
operário qualificado (4411)USE

qualificado, operário   (4411)

qualificado, trabalhador 
operário qualificado (4411)USE

qualitativa, análise   (6416)

quantidade de pescado desembarcado
5641 pescaMT
captura de peixeBT1

política da pescaBT2

quantitativa, análise   (6416)

quantitativa, limitação 
restrição quantitativa (2021)USE

quantitativa, restrição   (2021)

PVC quantitativa
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quantitativo, contingente 
restrição quantitativa (2021)USE

quantitativo, tecto 
restrição quantitativa (2021)USE

quarta idade
pessoa idosa (2816)USE

quarto mundo
categoria social desfavoreci-
da (2821)

USE

quarto recurso
contribuição PNB (1021)USE

quaternário, sector   (1621)

Quawain, Umm al   (7236)

Quebeque
Canadá (7216+7231+7236)USE

quebra-gelo [V4.2]
4821 transporte marítimo e fluvialMT
barcoBT1

transporte marítimoBT2

queda de preços
baixa de preços (2451)USE

queijeira, indústria   (6031)

queijo
6016 produto agrícola transformadoMT
lacticínioBT1
queijo curado com fungosNT1
queijo de cabraNT1
queijo de ovelhaNT1
queijo de pasta duraNT1
queijo de pasta moleNT1
queijo de pasta semiduraNT1
queijo de vacaNT1
queijo frescoNT1
queijo fundidoNT1
indústria queijeiraRT

queijo curado com fungos
6016 produto agrícola transformadoMT
bleu d'AuvergneUF
bleu de BresseUF
queijo de pasta azulUF
roquefortUF
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo da serra
queijo de pasta semidura (6016)USE

queijo de cabra
6016 produto agrícola transformadoMT
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo de Munster
queijo de pasta mole (6016)USE

queijo de ovelha
6016 produto agrícola transformadoMT
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo de pasta azul
queijo curado com fungos (6016)USE

queijo de pasta dura
6016 produto agrícola transformadoMT
AppenzellUF
cheddarUF
édamUF
emmenthalUF
goudaUF
grana padanoUF
gruyèreUF
parmigiano reggianoUF
queijo flamengoUF
queijo sbrinzUF
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo de pasta mole
6016 produto agrícola transformadoMT
brieUF
camembertUF
coulommiersUF
neufchâtelUF
pont-l'évêqueUF
queijo de MunsterUF
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo de pasta semidura
6016 produto agrícola transformadoMT
cantalUF
queijo da serraUF
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo de vaca
6016 produto agrícola transformadoMT
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo flamengo
queijo de pasta dura (6016)USE

queijo fresco
6016 produto agrícola transformadoMT
queijoBT1

lacticínioBT2
produto frescoRT

queijo fundido
6016 produto agrícola transformadoMT
queijoBT1

lacticínioBT2

queijo sbrinz
queijo de pasta dura (6016)USE

queijos, fabrico de 
indústria queijeira (6031)USE

queixa à Comissão
1011 direito comunitárioMT
violação do direito comunitárioBT1

aplicação do direito comunitárioBT2

direito comunitárioBT3
acção por incumprimentoRT
controlo dos auxílios estataisRT
processo anti-subvençãoRT
restrição de concorrênciaRT

queixa anti-dumping
legislação anti-dumping (4031)USE

Quénia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OrientalBT1
países ACPBT1

quente, laminador a 
equipamento siderúrgico (6816)USE

querosene
carburante para aviões (6616)USE

questão arménia
0816 equilíbrio internacionalMT
questão internacionalBT1

questão da Cisjordânia
0816 equilíbrio internacionalMT
CisjordâniaUF
questão internacionalBT1

questão da Palestina
0816 equilíbrio internacionalMT
Faixa de GazaUF
GazaUF
questão internacionalBT1
territórios autónomos da PalestinaRT

questão do Curdistão
0816 equilíbrio internacionalMT
CurdistãoUF
questão internacionalBT1

questão do Tibete
0816 equilíbrio internacionalMT
questão internacionalBT1

questão internacional
Utilizar em ligação com o país em
questão.

SN

0816 equilíbrio internacionalMT
estatuto de BerlimNT1
estatuto de JerusalémNT1
estatuto políticoNT1
questão arméniaNT1
questão da CisjordâniaNT1
questão da PalestinaNT1
questão do CurdistãoNT1
questão do TibeteNT1
refugiadoNT1
unificação da AlemanhaNT1

questão prejudicial
1221 justiçaMT
processo especialBT1

processo judicialBT2
reenvio prejudicial CERT

quantitativo questão prejudicial
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questões internas, cooperação no âmbi-
to das   (1016)

questor
0421 assembleiaMT
mesa da assembleiaBT1

composição da assembleiaBT2
questor PERT

questor do Parlamento Europeu
questor PE (1006)USE

questor PE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

questor do Parlamento EuropeuUF
Mesa do PEBT1

Parlamento EuropeuBT2
instituição comunitáriaBT3

questorRT

Questores, Conferência dos Presidentes e
dos 

Mesa do PE (1006)USE

química
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências físicasBT1
bioquímicaNT1

enzimaNT2
electroquímicaNT1
fotoquímicaNT1
química analíticaNT1
composto mineralRT
indústria químicaRT
petroquímicaRT
produto químicoRT
química do soloRT
química nuclearRT

química, análise 
química analítica (3606)USE

química analítica
3606 ciências naturais e aplicadasMT
análise electrolíticaUF
análise químicaUF
análise volumétricaUF
calorimetriaUF
centrifugaçãoUF
conductimetriaUF
cromatografiaUF
fotometriaUF
teste químicoUF
químicaBT1

ciências físicasBT2

química, arma   (0821)

química, bio~   (3606)

química, carbo~   (6611)

química de base, indústria   (6811)

química do solo
Parte da ciência dos solos que trata da
composição, das propriedades e das
reacções químicas dos solos.

SN

3606 ciências naturais e aplicadasMT

ciência dos solosBT1
ciências da TerraBT2

químicaRT

química dos alimentos
6031 agro-alimentarMT
agroalimentarBT1
aditivo alimentarRT
legislação alimentarRT
tecnologia alimentarRT

química, electro~   (3606)

química, fibra 
têxtil sintético (6841)USE

química, foto~   (3606)

química, geo~   (3606)

química, indústria   (6811)

química industrial
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências aplicadasBT1
indústria químicaRT

química, nomenclatura 
produto químico (6811)USE

química nuclear
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
isótopo radioactivoUF
radioelementoUF
radioisótopoUF
tecnologia nuclearBT1

indústria nuclearBT2
químicaRT

química, para~   (6811)

química, petro~   (6616)

química, poluição   (5216)

química, produção 
indústria química (6811)USE

química, prospecção geo~ 
prospecção mineira (6611)USE

química, reacção 
processo químico (6411)USE

química, substância 
produto químico (6811)USE

Químicas, Organização para a Proibição
das Armas 

OPAQ (7606)USE

químico, acidente   (6811)

químico, agente 
produto químico (6811)USE

químico, álcool   (6811)

químico, composto   (6811)

químico, elemento   (6811)

químico, fertilizante   (5626)

químico inorgânico, produto   (6811)

químico mineral, produto 
produto químico inorgâni-
co (6811)

USE

químico orgânico, produto   (6811)

químico, processo   (6411)

químico, produto   (6811)

químico, resíduo   (5216)

químico, sal   (6811)

químico, teste 
química analítica (3606)USE

Químicos, Agência Europeia dos Produ-
tos 

Agência Europeia dos Produtos
Químicos [V4.2] (1006)

USE

quinquenal, plano 
programa de acção (4021)USE

quinta
exploração agrícola (5616)USE

quinta, férias na 
turismo rural (2826)USE

quintal
exploração agrícola (5616)USE

quinto recurso
novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

Quioto, Protocolo de 
redução das emissões de ga-
ses (5206)

USE

Quirguizistão
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
República do QuirguizistãoUF
Ásia CentralBT1
ex-URSSBT1
países CEIBT1

Quirguizistão, República do 
Quirgui-
zistão (7206+7226+7236)

USE

quociente eleitoral
Número de votos ou a proporção dos
sufrágios necessários para obter um
mandato num sistema de representação
proporcional.

SN

0416 processo eleitoralMT
limiar eleitoralUF
repartição dos mandatosBT1

mandato parlamentarBT2
representação proporcionalRT

quórum
Número mínimo de participantes pre-
sentes indispensável para que uma as-
sembleia possa validamente deliberar.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
votação parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

questões internas quórum
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quota agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
quota leiteiraUF
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

produção agrícolaRT
reforma da PACRT

quota de captura
quota de pesca (5641)USE

quota de pesca
5641 pescaMT
plano de pescaUF
quota de capturaUF
política da pescaBT1

quota de produção
6406 produçãoMT
limitação da produçãoUF
redução da produçãoUF
restrição da produçãoUF
política de produçãoBT1

quota de transporte
4806 política de transportesMT
contingente bilateralUF
regulamentação dos transportesBT1

quota leiteira
quota agrícola (5611)USE

quota tarifária
restrição quantitativa (2021)USE

quotas-partes
rendimento não salarial (4421)USE

quotização açúcar
1021 finanças comunitáriasMT
quotização isoglucoseUF
recursos própriosBT1

financiamento do orçamento co-
munitário

BT2

quotização isoglucose
quotização açúcar (1021)USE

quotização patronal
contribuição para a segurança
social (2836)

USE

quotização salarial
contribuição para a segurança
social (2836)

USE

rã, coxas de 
produto à base de carne (6026)USE

rabanete
legume de raiz (6006)USE

rábica, vacina anti- 
raiva (5631)USE

raça bovina
bovino (5626)USE

racial, conflito   (1236)

racial, discriminação   (1236)

racial, igualdade 
discriminação racial (1236)USE

racial, segregação 
discriminação racial (1236)USE

rácio
1631 análise económicaMT
estatísticaBT1
gestão contabilísticaRT

racional da energia, utilização 
economia de energia (6606)USE

racionalização
técnica de gestão (4021)USE

racionalização da PAC
reforma da PAC (5606)USE

racionalização das escolhas orçamentais
escolha orçamental (2436)USE

racismo
1236 direitos e liberdadesMT
luta contra o racismoUF
discriminação racialBT1

luta contra a discriminaçãoBT2
integração de migrantesRT
movimento contra o racismoRT

Racismo e da Xenofobia, Observatório
Europeu do   (1006)

racismo, luta contra o 
racismo (1236)USE

racismo, movimento contra o   (0431)

radiação atómica
radioactividade (6621)USE

radiação de telemóveis
radiação não ionizante (5216)USE

radiação, dose de 
radiobiologia (3606)USE

radiação electromagnética
perturbação electromagnéti-
ca (5216)

USE

radiação ionizante
3606 ciências naturais e aplicadasMT
raios alfaUF
raios betaUF
raios cósmicosUF
raios gamaUF
raios XUF
ciências físicasBT1
radioactividadeRT

radiação laser
radiação não ionizante (5216)USE

radiação microondas
radiação não ionizante (5216)USE

radiação não ionizante
5216 degradação do ambienteMT
radiação de telemóveisUF
radiação laserUF
radiação microondasUF
radiação UVUF

ultravioletaUF
perturbação electromagnéticaBT1

nocividadeBT2

radiação solar
energia solar (6626)USE

radiação UV
radiação não ionizante (5216)USE

radiações, aparelho emissor de 
emissor de radiações (6826)USE

radiações, efeito das 
radiobiologia (3606)USE

radiações, emissor de   (6826)

radiações, protecção contra as 
radioprotecção (6621)USE

radiactivo, efluente   (5216)

radial, pneu 
pneu (6811)USE

radical, partido   (0411)

rádio
matéria radioactiva (6621)USE

rádio alternativa
meios de comunicação lo-
cais (3226)

USE

rádio, aparelho de   (3226)

rádio comercial
meios de comunicação comer-
ciais (3226)

USE

rádio educativa
ensino à distância (3206)USE

rádio, frequência de 
banda de frequências (3226)USE

rádio livre
meios de comunicação lo-
cais (3226)

USE

rádio local
meios de comunicação lo-
cais (3226)

USE

rádio, posto emissor de 
aparelho de rádio (3226)USE

rádio, posto emissor-receptor de 
aparelho de rádio (3226)USE

rádio privada
meios de comunicação priva-
dos (3226)

USE

rádio, receptor de 
aparelho de rádio (3226)USE

radioactiva, contaminação 
poluição radioactiva (5216)USE

radioactiva, matéria   (6621)

radioactiva, poluição   (5216)

radioactiva, risco de contaminação 
acidente nuclear (6621)USE

quota agrícola radioactiva
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radioactiva, substância 
matéria radioactiva (6621)USE

radioactividade
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
efeito radioactivoUF
radiação atómicaUF
segurança nuclearBT1

indústria nuclearBT2
matéria radioactivaRT
poluição radioactivaRT
radiação ionizanteRT

radioactivo, acidente 
acidente nuclear (6621)USE

radioactivo, efeito 
radioactividade (6621)USE

radioactivo, isótopo 
química nuclear (6621)USE

radioactivo, resíduo   (5216)

radioactivo, risco 
acidente nuclear (6621)USE

radiobiologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
dose de radiaçãoUF
efeito das radiaçõesUF
radiosensibilidadeUF
radiotoxicologiaUF
biologiaBT1

ciências da vidaBT2

radiodiagnóstico
diagnóstico médico (2841)USE

radiodifusão
3226 comunicaçãoMT
emissão radiofónicaUF
meios de comunicação de massasBT1

meios de comunicaçãoBT2
aparelho de rádioRT
indústria dos programasRT

radiodifusão escolar
ensino à distância (3206)USE

radiodifusão, programa de 
programa audiovisual (3226)USE

Radiodifusão, União Europeia de 
UER (7611)USE

radioelemento
química nuclear (6621)USE

radiofónica, emissão 
radiodifusão (3226)USE

radiografia
diagnóstico médico (2841)USE

radioisótopo
química nuclear (6621)USE

radioprotecção
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
protecção contra as radiaçõesUF
segurança nuclearBT1

indústria nuclearBT2
resíduo radioactivoRT
segurança no trabalhoRT

radiosensibilidade
radiobiologia (3606)USE

radiotelefone
telecomunicação sem fios (3226)USE

radioterapia
medicina nuclear (2841)USE

radiotoxicologia
radiobiologia (3606)USE

rádon
gás raro (6811)USE

raios alfa
radiação ionizante (3606)USE

raios beta
radiação ionizante (3606)USE

raios cósmicos
radiação ionizante (3606)USE

raios gama
radiação ionizante (3606)USE

raios X
radiação ionizante (3606)USE

raiva
5631 actividade agrícolaMT
vacina anti-rábicaUF
doença animalBT1

saúde animalBT2

raiz, legume de   (6006)

rápida, força de reacção   (0821)

rápida, método de leitura 
método de leitura rápida
[V4.2] (4406)

USE

rápida, via   (4816)

rápido, reactor 
reactor nuclear (6621)USE

rápidos, reactor a neutrões 
reactor nuclear (6621)USE

rapina, ave de 
ave (5211)USE

rapto
sequestro de pessoas (1216)USE

rapto político
0431 vida política e segurança públicaMT
violência políticaBT1

segurança públicaBT2
sequestro de pessoasRT

raro, gás   (6811)

Ras al Khaimah
7236 geografia políticaMT
territórios dos Emirados Árabes
Unidos

BT1

rastreabilidade
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

rastreabilidade dos animaisUF
rastreabilidade dos produtosUF
análise qualitativaBT1

método de investigaçãoBT2
investigaçãoBT3

rotulagemRT
segurança dos alimentosRT
zootecniaRT

rastreabilidade dos animais
rastreabilidade (6416)USE

rastreabilidade dos produtos
rastreabilidade (6416)USE

ratificação de acordo
0806 política internacionalMT
conclusão de acordoUF
acordo internacionalBT1
poder de ratificaçãoRT

ratificação, poder de   (0406)

"rating"
créditos (1211)USE

RD Alemã
República Democrática
Alemã (7231+7236)

USE

RD Alemanha
República Democrática
Alemã (7231+7236)

USE

RDA, ex-   (7211)

reabilitação
prescrição da pena (1216)USE

reabilitação de edifícios
renovação urbana (2846)USE

reacção química
processo químico (6411)USE

reacção rápida, força de   (0821)

reactor a água
reactor nuclear (6621)USE

reactor a água leve
reactor nuclear (6621)USE

reactor a água pressurizada
reactor nuclear (6621)USE

reactor a neutrões rápidos
reactor nuclear (6621)USE

reactor arrefecido por gás
reactor nuclear (6621)USE

reactor, arrefecimento do   (6621)

reactor, controlo de segurança do 
segurança nuclear (6621)USE

reactor de fusão
reactor nuclear (6621)USE

reactor de potência
reactor nuclear (6621)USE

radioactiva reactor de potência
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reactor moderado por água
reactor nuclear (6621)USE

reactor nuclear
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
pilha atómicaUF
reactor a águaUF
reactor a água leveUF
reactor a água pressurizadaUF
reactor a neutrões rápidosUF
reactor arrefecido por gásUF
reactor de fusãoUF
reactor de potênciaUF
reactor moderado por águaUF
reactor rápidoUF
reactor térmicoUF
reactor termonuclearUF
central nuclearBT1
ultra-regeneradorNT1

reactor rápido
reactor nuclear (6621)USE

reactor, segurança do 
segurança nuclear (6621)USE

reactor térmico
reactor nuclear (6621)USE

reactor termonuclear
reactor nuclear (6621)USE

reactor ultra-regenerador
ultra-regenerador (6621)USE

readaptação profissional
reconversão profissional (4406)USE

reafectação profissional
Designa uma reafectação no interior da
mesma empresa por razões de reorga-
nização ou de promoção.

SN

4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

mutação internaUF
transferência internaUF
carreira profissionalBT1

administração do pessoalBT2
ajuda à reintegração profissional
[V4.2]

RT

mobilidade profissionalRT
reestruturação industrialRT

reagrupamento familiar
migração familiar (2811)USE

real, direito 
propriedade de bens (1211)USE

real, entreposto 
entreposto aduaneiro (2011)USE

real, imposto   (2446)

realidade virtual
Realidade obtida através do registo e
tratamento de dados em três dimensões
que permitem dar a ilusão de uma reali-
dade.

SN

3236 informática e processamento de
dados

MT

informáticaBT1

realismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1

realizador
profissional da comuni-
cação (3226)

USE

rearborização
arborização (5636)USE

rearmamento
0821 defesaMT
política de defesaBT1
desarmamentoRT

rebanho
gado (5626)USE

rebites e parafusos
6816 metalurgia e siderurgiaMT
cavilhaUF
parafusoUF
indústria metalúrgicaBT1

rebocador
barco (4821)USE

reboque
veículo de carga (4816)USE

reboque de campismo
veículo de campismo (4811)USE

rebuçado
produto de confeitaria (6026)USE

receita
4026 gestão contabilísticaMT
resultado de exploraçãoBT1

contabilidadeBT2

receita comunitária
recursos próprios (1021)USE

receita de exportação
2006 política comercialMT
política das exportaçõesBT1
StabexRT

receita orçamental
recursos orçamentais (2441)USE

receita pública
recursos orçamentais (2441)USE

receitas de exportação, estabilização das 
Stabex (1016)USE

receitas de exportação, sistema de estabili-
zação das 

Stabex (1016)USE

receitas fiscais
cobrança de impostos (2446)USE

recém-nascido
primeira infância (2816)USE

recém-nascido, alimento para 
alimento para crianças (6026)USE

recenseamento
1631 análise económicaMT
estatísticaBT1

recenseamento agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
recenseamento de gadoUF
estatística agrícolaBT1

resultado da exploração agrícolaBT2

recenseamento da população
2816 demografia e populaçãoMT
recenseamento municipalUF
análise demográficaBT1

demografiaBT2

recenseamento de gado
recenseamento agrícola (5616)USE

recenseamento municipal
recenseamento da popu-
lação (2816)

USE

recepção dos impostos
cobrança de impostos (2446)USE

receptor de rádio
aparelho de rádio (3226)USE

receptor de rádio, posto emissor- 
aparelho de rádio (3226)USE

receptor de televisão
aparelho de televisão (3226)USE

receptor de TV
aparelho de televisão (3226)USE

recessão económica
1611 crescimento económicoMT
crise económicaUF
depressão económicaUF
deterioração da economiaUF
ciclo económicoBT1
desemprego conjunturalRT
desemprego técnicoRT
despedimento por motivos econó-
micos

RT

plano anticriseRT
política de austeridadeRT

reciclado, produto   (6806)

reciclagem de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT
movimento de capitaisBT1

livre circulação de capitaisBT2
branqueamento de capitaisNT1

reciclagem de materiais
reciclagem de resíduos (5206)USE

reciclagem de resíduos
Reintrodução do resíduo num ciclo
produtivo, utilizando-o como matéria-
prima para o fabrico do mesmo ou ou-
tro produto.

SN

5206 política ambientalMT
reciclagem de materiaisUF
recolha selectivaUF
recuperação dos resíduosUF
retratamento dos resíduosUF

reactor moderado por água reciclagem de resíduos
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reutilização dos resíduosUF
transformação dos resíduosUF
utilização dos resíduosUF
valorização dos resíduosUF
gestão de resíduosBT1
consignação de produto poluenteRT
indústria da celulose e do papelRT
resíduo de madeiraRT
resíduo não recuperávelRT
tecnologia de reciclagemRT
tecnologia limpaRT

reciclagem dos conhecimentos
reciclagem profissional (4406)USE

reciclagem profissional
Formação que visa proporcionar aos
trabalhadores cujos conhecimentos não
acompanharam os avanços tecnológi-
cos as qualificações necessárias à sua
actualização profissional.

SN

4406 empregoMT
especialização profissionalUF
reciclagem dos conhecimentosUF
formação profissionalBT1
qualificação obsoletaRT

reciclagem, tecnologia de   (6411)

recipiente
material de embalagem (2031)USE

recipiente sob pressão
equipamento de pressão (6821)USE

reciprocidade dos direitos
direito dos estrangeiros (1231)USE

reciprocidade, princípio de 
direito dos estrangeiros (1231)USE

reclame
publicidade (2031)USE

reclusão
encarceramento (1216)USE

recluso
preso (1216)USE

recluso, trabalho do   (1216)

recolha de dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

chamada de dadosUF
reunião de dadosUF
processamento de dadosBT1
telecarregamentoNT1
teledetecçãoNT1

recolha do leite
exploração leiteira (5616)USE

recolha selectiva
reciclagem de resíduos (5206)USE

recolher, ordem de 
estado de emergência (0431)USE

recolocação profissional
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

recolocação profissional externa
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

recombinação genética
engenharia genética (6411)USE

recomendação
Acto que emana de uma organização
internacional sem comportar obri-
gações jurídicas. Utilizar em ligação
com a organização em questão.

SN

0806 política internacionalMT
instrumento internacionalBT1

recomendação CE
Utilizar em ligação com a instituição
em questão.

SN

1011 direito comunitárioMT
recomendação da ComissãoUF
recomendação do ConselhoUF
recomendação comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2

recomendação CECA
1011 direito comunitárioMT
directiva comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2
aproximação das legislaçõesRT

recomendação CEEA
1011 direito comunitárioMT
recomendação EuratomUF
recomendação comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2

recomendação comunitária
1011 direito comunitárioMT
acto comunitárioBT1
recomendação CENT1
recomendação CEEANT1

recomendação da Comissão
recomendação CE (1011)USE

recomendação do Conselho
recomendação CE (1011)USE

recomendação Euratom
recomendação CEEA (1011)USE

recomposta, família   (2806)

recondução à fronteira
expulsão (1216)USE

recondução de acordo
0806 política internacionalMT
acordo internacionalBT1

reconhecimento das qualificações pro-
fissionais

Reconhecimento mútuo dos certifica-
dos e outros títulos comprovativos da
conclusão da formação profissional.

SN

4406 empregoMT
correspondência das qualificaçõesUF
política comunitária do empregoBT1

política do empregoBT2
formação profissionalRT

reconhecimento diplomático
relações diplomáticas (0806)USE

reconhecimento dos diplomas
3206 educaçãoMT
reconhecimento dos títulosUF
reconhecimento mútuo dos diplo-
mas

UF

política da educaçãoBT1
diplomaRT
direito de estabelecimentoRT
princípio de reconhecimento mú-
tuo

RT

reconhecimento dos estudos
3206 educaçãoMT
política da educaçãoBT1

reconhecimento dos títulos
reconhecimento dos diplo-
mas (3206)

USE

reconhecimento mútuo dos diplomas
reconhecimento dos diplo-
mas (3206)

USE

reconhecimento mútuo, princípio
de   (1011)

reconhecimento óptico de caracteres
OCR (3221)USE

reconstituída, madeira 
madeira aglomerada (6836)USE

reconstituído, alimento 
produto reconstituído (6026)USE

reconstituído, produto   (6026)

Reconstrução, Agência Europeia
de   (1006)

Reconstrução, Agência Europeia para a 
Agência Europeia de Recons-
trução (1006)

USE

Reconstrução e o Desenvolvimento, Banco
Internacional para a 

Banco Mundial (7606)USE

reconstrução económica
1611 crescimento económicoMT
desenvolvimento económicoBT1
retoma económicaRT

reconversão, ajuda à   (1606)

reconversão da exploração agrícola
modernização da exploração
agrícola (5611)

USE

reconversão da produção
5611 produção e estruturas agrícolasMT
política da produção agrícolaBT1
prémio de abateNT1
reconversão de gadoNT1
reconversão leite-carneNT1
reconversão para horticulturaNT1

reciclagem dos conhecimentos reconversão da produção
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subsídio de arranqueNT1
ajuda à reconversãoRT
FEOGA orientaçãoRT
reforma agráriaRT
regularização do mercadoRT
subsídio de instalaçãoRT

reconversão das empresas
reconversão industrial (6806)USE

reconversão de gado
5611 produção e estruturas agrícolasMT
reconversão da produçãoBT1

política da produção agrícolaBT2

reconversão de postos de trabalho
conversão de emprego (4406)USE

reconversão dos trabalhadores
reconversão profissional (4406)USE

reconversão económica
1606 política económicaMT
conversão económicaUF
política económicaBT1
reconversão industrialRT

reconversão industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
conversão industrialUF
plano de reconversão industrialUF
reconversão das empresasUF
reorganização industrialBT1

política industrialBT2
ajuda à indústriaRT
ajuda à reconversãoRT
conversão de empregoRT
deslocalização [V4.2]RT
reconversão económicaRT
reconversão profissionalRT

reconversão industrial, plano de 
reconversão industrial (6806)USE

reconversão leite-carne
5611 produção e estruturas agrícolasMT
reconversão da produçãoBT1

política da produção agrícolaBT2

reconversão para horticultura
5611 produção e estruturas agrícolasMT
reconversão da produçãoBT1

política da produção agrícolaBT2

reconversão profissional
4406 empregoMT
readaptação profissionalUF
reconversão dos trabalhadoresUF
política do empregoBT1
formação profissionalRT
mudança tecnológicaRT
reconversão industrialRT

recreativo, parque 
parque de diversões (2826)USE

recreio, barco de 
embarcação de recreio (4821)USE

recreio, embarcação de   (4821)

recreio, navegação de 
embarcação de recreio (4821)USE

recreio, porto de 
instalação portuária (4821)USE

recrutamento
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

admissão de pessoalUF
administração do pessoalBT1
recrutamento de trabalhadores de
empresas concorrentes

NT1

qualificação profissionalRT
teste psicométrico [V4.2]RT

recrutamento, concurso de 
concurso administrativo (4421)USE

recrutamento de trabalhadores de em-
presas concorrentes

Acção de um empregador que tenta,
por diversos meios, contratar em seu
proveito trabalhadores de empresas
concorrentes.

SN

4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

prática dos caçadores de cabeçasUF
recrutamentoBT1

administração do pessoalBT2

rectificativo, orçamento   (2441)

recuperação de calor
recuperação de energia (6606)USE

recuperação de energia
6606 política energéticaMT
recuperação de calorUF
economia de energiaBT1

política energéticaBT2
energia renovávelRT

recuperação de terras
terra recuperada (5621)USE

recuperação do solo
terra recuperada (5621)USE

recuperação dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

recuperação económica
retoma económica (1611)USE

recuperação escolar
atraso escolar (3216)USE

recuperação fiscal
cobrança de impostos (2446)USE

recuperada, terra   (5621)

recuperável, resíduo não   (5216)

recurso administrativo
recurso de anulação (1221)USE

recurso ao Provedor de Justiça Europeu
1016 construção europeiaMT
cidadania europeiaBT1

União Política EuropeiaBT2

União EuropeiaBT3
Provedor de Justiça EuropeuRT

recurso ao Tribunal de Justiça
recurso contencioso comunitá-
rio (1221)

USE

recurso contencioso administrativo
Utilizar para um recurso apresentado
a uma autoridade administrariva. Não
confundir com o descritor acções e re-
cursosos.

SN

1221 justiçaMT
acção judicialBT1
recurso de anulaçãoNT1
recurso de responsabilidade admi-
nistrativa

NT1

acções e recursosRT

recurso contencioso comunitário
1221 justiçaMT
recurso ao Tribunal de JustiçaUF
acção judicialBT1
acção por incumprimentoNT1
acção por omissãoNT1
acção por responsabilidade CENT1
recurso de anulação CENT1
recurso do pessoalNT1
recurso dos particularesNT1
reenvio prejudicial CENT1
violação do direito comunitárioRT

recurso de anulação
1221 justiçaMT
recurso administrativoUF
recurso contencioso administrativoBT1

acção judicialBT2
abuso de poderRT
acto administrativoRT

recurso de anulação CE
1221 justiçaMT
recurso contencioso comunitárioBT1

acção judicialBT2

recurso de responsabilidade administra-
tiva

1221 justiçaMT
recurso contencioso administrativoBT1

acção judicialBT2
responsabilidade administrativaRT

recurso do pessoal
1221 justiçaMT
recurso dos funcionáriosUF
recurso contencioso comunitárioBT1

acção judicialBT2
funcionário europeuRT

recurso dos funcionários
recurso do pessoal (1221)USE

recurso dos particulares
1221 justiçaMT
recurso contencioso comunitárioBT1

acção judicialBT2

reconversão das empresas recurso dos particulares
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recurso económico
1611 crescimento económicoMT
condições económicasBT1
recursos naturaisRT

recurso genético
genética (3606)USE

recurso haliêutico
5641 pescaMT
produto da pescaUF
recursos da pescaUF
crustáceoNT1
moluscoNT1
peixeNT1

doença dos peixesNT2
peixe de água doceNT2
peixe de água salgadaNT2

plânctonNT1
planta aquáticaNT1

algaNT2
recursos marítimosRT

recurso, instância de   (1221)

recurso intelectual
capital intelectual [V4.2] (4021)USE

recurso judicial
acções e recursos (0436)USE

recurso mineral
5211 meio naturalMT
recursos mineraisUF
recursos naturaisBT1
indústria mineiraRT
mineralogiaRT
produto mineiroRT
prospecção mineiraRT

recurso não renovável
recurso renovável (5211)USE

recurso por incumprimento de Estado
acção por incumprimento (1221)USE

recurso por omissão comunitário
acção por omissão (1221)USE

recurso, quarto 
contribuição PNB (1021)USE

recurso, quinto 
novo instrumento comunitá-
rio (1021)

USE

recurso renovável
5211 meio naturalMT
recurso não renovávelUF
recursos naturaisBT1
energia renovávelRT
esgotamento dos recursosRT

recurso, Tribunal administrativo de 
jurisdição administrativa (1226)USE

recursos, acções e   (0436)

recursos adicionais
2441 orçamentoMT
financiamento do orçamentoBT1

recursos, afectação de   (1606)

recursos alimentares
2841 saúdeMT
disponibilidades alimentaresUF
reservas alimentaresUF
nutriçãoBT1

recursos animais
5211 meio naturalMT
recursos naturaisBT1
biodiversidadeRT
faunaRT
gadoRT
produção animalRT
protecção da faunaRT

recursos aquáticos
recursos hídricos (5211)USE

recursos, avaliação de   (5206)

recursos, conservação dos   (5206)

recursos da pesca
recurso haliêutico (5641)USE

recursos de água
recursos hídricos (5211)USE

recursos do solo
5211 meio naturalMT
recursos naturaisBT1
afectação da terraRT
ciência dos solosRT
melhoramento do soloRT

recursos em combustível
recursos energéticos (5211)USE

recursos energéticos
5211 meio naturalMT
recursos em combustívelUF
recursos naturaisBT1
combustívelRT
cultura energéticaRT
disponibilidades energéticasRT
localização das fontes de energiaRT
política energéticaRT

recursos, esgotamento dos   (5206)

recursos, exploração dos   (5206)

recursos financeiros
disponibilidade monetá-
ria (2411)

USE

recursos, gestão dos   (5206)

recursos haliêuticos, conservação
dos   (5641)

recursos hídricos
5211 meio naturalMT
recursos aquáticosUF
recursos de águaUF
recursos naturaisBT1
abastecimento de águaRT
gestão das águasRT
hidrologiaRT

recursos humanos
pessoal (4421)USE

recursos humanos, gestão dos 
administração do pessoal (4421)USE

recursos, inventário dos 
avaliação de recursos (5206)USE

recursos IVA
Provém da aplicação de uma taxa uni-
forme à matéria colectável do IVA de
cada Estado-Membro.

SN

1021 finanças comunitáriasMT
recursos própriosBT1

financiamento do orçamento co-
munitário

BT2

IVART

recursos marinhos
recursos marítimos (5211)USE

recursos marítimos
5211 meio naturalMT
recursos marinhosUF
recursos naturaisBT1
energia das ondasRT
energia maremotrizRT
exploração marítimaRT
fundo oceânicoRT
oceanografiaRT
perfuração no marRT
pesca marítimaRT
petróleoRT
recurso haliêuticoRT

recursos minerais
recurso mineral (5211)USE

recursos minerais submarinos
5211 meio naturalMT
fosforiteUF
granulados marinhosUF
jazigo de estanhoUF
jazigo submarinoUF
nódulo polimetálicoUF
sulfuretos das fracturas submarinasUF
recursos naturaisBT1
exploração dos fundos marinhosRT
prospecção mineiraRT

recursos mínimos, garantia de 
garantia de rendimento (1606)USE

recursos naturais
5211 meio naturalMT
recurso mineralNT1
recurso renovávelNT1
recursos animaisNT1
recursos do soloNT1
recursos energéticosNT1
recursos hídricosNT1
recursos marítimosNT1
recursos minerais submarinosNT1
recursos vegetaisNT1
gestão dos recursosRT
recurso económicoRT

recurso económico recursos naturais
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recursos naturais, exploração dos 
sobreexploração dos recur-
sos (5206)

USE

recursos orçamentais
2441 orçamentoMT
receita orçamentalUF
receita públicaUF
financiamento do orçamentoBT1
avaliação orçamentalRT
despesa orçamentadaRT
fiscalidadeRT

recursos próprios
Os recursos próprios designam as recei-
tas de carácter fiscal destinadas à União
Europeia a fim de cobrir o financiamen-
to das suas despesas até ao limite máxi-
mo do PNB comunitário. Os recursos
próprios englobam os direitos agríco-
las, os direitos aduaneiros, o recurso
IVA, as quotizações do açúcar e da iso-
glucose e a contribuição PNB.

SN

1021 finanças comunitáriasMT
receita comunitáriaUF
recursos próprios CEUF
financiamento do orçamento comu-
nitário

BT1

contribuição PNBNT1
direito nivelador agrícolaNT1
direitos da pauta aduaneira comumNT1
quotização açúcarNT1
recursos IVANT1
autonomia financeiraRT
IVART
Pauta Aduaneira ComumRT

recursos próprios CE
recursos próprios (1021)USE

recursos, prospecção dos 
avaliação de recursos (5206)USE

recursos, protecção dos 
conservação dos recursos (5206)USE

recursos, sobreexploração dos   (5206)

recursos, substituição dos   (5206)

recursos vegetais
5211 meio naturalMT
recursos naturaisBT1
biodiversidadeRT

recusa de entrada na fronteira
expulsão (1216)USE

recusa de oferta
4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1

recusa de venda
Posição de um produtor ou distribuidor
que se recusa a vender bens ou serviços.

SN

4031 concorrênciaMT
restrição de concorrênciaBT1
distribuição exclusivaRT
limitação de comercializaçãoRT
vendaRT

redacção da lei
redacção legislativa (0426)USE

redacção de um resumo
resumo de textos (3221)USE

redacção legislativa
Utilizar para os documentos relativos
aos aspectos linguísticos e legislativos
da lei.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
redacção da leiUF
processo legislativoBT1

redacção, prática da   (4406)

rede, análise de 
técnica de gestão (4021)USE

rede de arrasto
rede de pesca (5641)USE

rede de banda larga
rede de transmissão (3226)USE

rede de difusão
rede de transmissão (3226)USE

rede de empresas
cooperação entre empre-
sas (4006)

USE

rede de estradas
4816 transporte terrestreMT
estradaUF
ligação rodoviáriaUF
rede viáriaUF
transporte rodoviárioBT1

transporte terrestreBT2
auto-estradaNT1
peãoNT1
pista para ciclistasNT1
via rápidaNT1
via ruralNT1
via urbanaNT1
construção de estradasRT
rede de transporteRT

rede de informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

informaçãoBT1
auto-estrada da informaçãoNT1
telecomunicaçãoRT

rede de informação contabilística
5616 sistema de exploração agrícolaMT
rede de informação da contabilida-
de agrícola

UF

RICAUF
resultado da exploração agrícolaBT1
ficha de exploração agrícolaNT1
contabilidade económica agrícolaRT

rede de informação da contabilidade agríco-
la

rede de informação contabilísti-
ca (5616)

USE

rede de pesca
5641 pescaMT

rede de arrastoUF
tipo de redeUF
regulamentação da pescaBT1

política da pescaBT2

rede de telecomunicação
rede de transmissão (3226)USE

rede de transmissão
3226 comunicaçãoMT
EuronetUF
rede de banda largaUF
rede de difusãoUF
rede de telecomunicaçãoUF
rede de transmissão de dadosUF
TranspacUF
transmissão de dadosBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

rede transeuropeiaRT

rede de transmissão de dados
rede de transmissão (3226)USE

rede de transporte
4811 organização dos transportesMT
via de comunicaçãoUF
organização dos transportesBT1
linha de transporteNT1
rede de estradasRT
rede de vias navegáveisRT
rede ferroviáriaRT
rede transeuropeiaRT

rede de vias navegáveis
4821 transporte marítimo e fluvialMT
via fluvialUF
transporte por via navegávelBT1
via fluvial internacionalNT1
via navegável interiorNT1
rede de transporteRT

rede de vigilância e de informação sobre o
ambiente

Agência Europeia do Ambien-
te (1006)

USE

rede energética
6606 política energéticaMT
política energéticaBT1
rede transeuropeiaRT

rede escolar
3216 organização do ensinoMT
organização do ensinoBT1
distribuição geográficaRT
escolarizaçãoRT
estatísticas da educaçãoRT
frequência escolarRT

rede ferroviária
4816 transporte terrestreMT
linha ferroviáriaUF
transporte ferroviárioBT1

transporte terrestreBT2
estação de caminho-de-ferroNT1
rede de transporteRT

rede IMPEL
direito do ambiente (5206)USE

recursos naturais rede IMPEL
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rede informática
3236 informática e processamento de
dados

MT

sistema informáticoBT1
rede localNT1
servidor da redeNT1
terminalNT1
auto-estrada da informaçãoRT

rede interactiva
3226 comunicaçãoMT
transmissão de dadosBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

rede judiciária europeia
cooperação judiciária UE (1016)USE

rede local
3236 informática e processamento de
dados

MT

LANUF
rede informáticaBT1

sistema informáticoBT2

rede, servidor da   (3236)

rede telefónica
telefone (3226)USE

rede, tipo de 
rede de pesca (5641)USE

rede transeuropeia
Interconexão e interoperabilidade das
redes nacionais de transportes, teleco-
municações e energia com o objectivo
de criar um espaço sem fronteiras inter-
nas.

SN

1016 construção europeiaMT
coesão económica e socialBT1

aprofundamento da União Euro-
peia

BT2

eixo comunitárioRT
formação profissionalRT
rede de transmissãoRT
rede de transporteRT
rede energéticaRT

rede viária
rede de estradas (4816)USE

rede viária rural
via rural (4816)USE

rede viária, serviços de manutenção da 
via pública e saneamento (2846)USE

Redes e da Informação, Agência Europeia
para a Segurança das 

ENISA [V4.2] (1006)USE

redesconto
2416 instituições financeiras e créditoMT
taxa de redescontoUF
política de créditoBT1
mercado livreRT

redesconto, taxa de 
redesconto (2416)USE

redistribuição do rendimento
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
afectação de recursosRT
fiscalidadeRT
política de rendimentosRT
segurança socialRT

redox, pilha 
pilha a combustível (6606)USE

redução da dívida
2406 relações monetáriasMT
dívida externaBT1

finanças internacionaisBT2
amortização da dívidaRT

redução da pauta aduaneira
redução pautal (2011)USE

redução da poluição
luta contra a poluição (5206)USE

redução da produção
quota de produção (6406)USE

redução da semana
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

organização do tempo de trabalhoBT1
organização do trabalhoBT2

redução das emissões de gases
5206 política ambientalMT
Protocolo de QuiotoUF
nível de poluiçãoBT1

controlo da poluiçãoBT2
luta contra a poluiçãoBT3

efeito de estufaRT

redução das formalidades
simplificação das formalida-
des (2011)

USE

redução das tarifas aduaneiras
suspensão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

redução de forças
0816 equilíbrio internacionalMT
Acordo MBFRUF
desmilitarizaçãoUF
MBFRUF
redução mútua e equilibrada das
forças

UF

desarmamentoBT1
segurança internacionalBT2

redução do minério
tratamento de minério (6611)USE

redução do pessoal
supressão de posto de traba-
lho (4406)

USE

redução do tempo de trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

duração do trabalhoBT1
organização do trabalhoBT2

redução dos saláriosRT

redução dos armamentos estratégicos, ne-
gociações sobre a 

acordo START (0816)USE

redução dos direitos alfandegários
redução pautal (2011)USE

redução dos salários
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

baixa dos saláriosUF
política salarialBT1
política de austeridadeRT
redução do tempo de trabalhoRT

redução mútua e equilibrada das forças
redução de forças (0816)USE

redução pautal
2011 política aduaneiraMT
redução da pauta aduaneiraUF
redução dos direitos alfandegáriosUF
política pautalBT1
liberalização do comércioRT

reduzida, pena 
diminuição de pena (1216)USE

reduzida, pessoa com mobilidade 
deficiente físico (2826)USE

reduzida, tarifa 
preço reduzido (2451)USE

reduzido, empréstimo a juro 
bonificação de juro (2416)USE

reduzido, preço   (2451)

reduzidos, contingente de direitos 
contingente pautal (2011)USE

reduzidos, venda a preços 
venda com desconto (2031)USE

reembolsável, ajuda não   (0811)

reembolsável, transferência 
reembolso (2416)USE

reembolso
2416 instituições financeiras e créditoMT
modalidade de reembolsoUF
pedido de reembolsoUF
transferência reembolsávelUF
empréstimo contraídoBT1

créditoBT2

reembolso de imposto
2446 fiscalidadeMT
declaração de impostosBT1

fiscalidadeBT2

reembolso dos direitos aduaneiros
2011 política aduaneiraMT
reposição dos direitosUF
política pautalBT1
isenção de imposições nas expor-
tações

RT

reembolso, modalidade de 
reembolso (2416)USE

rede informática reembolso
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reembolso, pedido de 
reembolso (2416)USE

reenvio prejudicial CE
1221 justiçaMT
recurso contencioso comunitárioBT1

acção judicialBT2
interpretação do direitoRT
questão prejudicialRT

reestruturação, ajuda à   (1606)

reestruturação da produção
política de produção (6406)USE

reestruturação fundiária
ordenamento fundiário (5616)USE

reestruturação industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
mutação industrialUF
plano de reestruturaçãoUF
reorganização industrialBT1

política industrialBT2
ajuda à indústriaRT
ajuda à reestruturaçãoRT
ajuda às empresasRT
reafectação profissionalRT
supressão de posto de trabalhoRT

reestruturação, plano de 
reestruturação industrial (6806)USE

reexportação
2016 trocas comerciaisMT
exportaçãoBT1

trocas comerciaisBT2
admissão temporáriaRT
aperfeiçoamento activoRT

refém
sequestro de pessoas (1216)USE

reféns, tomada de 
sequestro de pessoas (1216)USE

Referência, Instituto de Materiais e Me-
dições de 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

referência, materiais de 
matéria-prima (2021)USE

referência, método de 
norma (6411)USE

referência, preço de   (2451)

Referência, Serviço Comunitário de 
norma europeia (6411)USE

referendo
Voto do conjunto dos cidadãos para
aprovar ou rejeitar uma medida propos-
ta pelo poder executivo.

SN

0416 processo eleitoralMT
sistema eleitoralBT1
arbitragem políticaRT
autodeterminaçãoRT
direito constitucionalRT

refinação, capacidade de 
refinação de petróleo (6616)USE

refinação de açúcar
6036 tecnologia alimentarMT
tecnologia alimentarBT1
açúcar brancoRT

refinação de petróleo
6616 indústria petrolíferaMT
capacidade de refinaçãoUF
crackingUF
hidro-crackingUF
refinaria de petróleoUF
tecnologia petrolíferaBT1

indústria petrolíferaBT2

refinado, açúcar 
açúcar branco (6021)USE

refinado, açúcar não 
açúcar bruto (6021)USE

refinaria de açúcar
indústria do açúcar (6031)USE

refinaria de petróleo
refinação de petróleo (6616)USE

reflex, aparelho 
indústria fotográfica (6846)USE

reflexão política, grupo de   (0411)

reforçada, cooperação   (1016)

reforçado, vinho   (6021)

reforma administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

organização administrativaBT1
reforma institucionalRT

reforma agrária
5606 política agrícolaMT
reforma da agriculturaUF
reforma das estruturas agráriasUF
revolução verdeUF
política agrícolaBT1
reconversão da produçãoRT
reforma fundiáriaRT

reforma antecipada
4406 empregoMT
pré-reformaUF
reforma flexívelUF
reforma progressivaUF
reforma voluntáriaUF
cessação de empregoBT1

reforma compulsiva
condição de reforma (4406)USE

reforma, condição de   (4406)

reforma constitucional
revisão da Constituição (1206)USE

reforma da agricultura
reforma agrária (5606)USE

reforma da lei
revisão da lei (0426)USE

reforma da PAC
5606 política agrícolaMT
racionalização da PACUF
revisão da PACUF
Política Agrícola ComumBT1
modelo agrícola europeuNT1
co-responsabilidade dos produtoresRT
limiar de garantiaRT
quota agrícolaRT

reforma das estruturas agrárias
reforma agrária (5606)USE

reforma do ensino
3216 organização do ensinoMT
organização do ensinoBT1

reforma económica
1621 estrutura económicaMT
regime económicoBT1
economia em transiçãoNT1

pós-comunismoNT2
ajustamento estruturalRT

reforma eleitoral
0416 processo eleitoralMT
sistema eleitoralBT1

reforma estrutural
ajustamento estrutural (1606)USE

reforma FEDER
FEDER (1021)USE

reforma financeira
política financeira (2421)USE

reforma fiscal
2446 fiscalidadeMT
política fiscalBT1

reforma flexível
reforma antecipada (4406)USE

reforma fundiária
5616 sistema de exploração agrícolaMT
propriedade rústicaBT1
reforma agráriaRT

reforma, fundos de 
pensão complementar (2836)USE

reforma, idade da 
condição de reforma (4406)USE

reforma institucional
0431 vida política e segurança públicaMT
vida institucionalBT1
reforma administrativaRT
reforma judiciáriaRT

reforma judiciária
1226 organização da justiçaMT
sistema judiciárioBT1
reforma institucionalRT

reforma monetária
política monetária (2411)USE

reembolso reforma monetária
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reforma orçamental
política orçamental (2436)USE

reforma, pensão de 
seguro de velhice (2836)USE

reforma política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1
mudança de regime políticoRT

reforma progressiva
reforma antecipada (4406)USE

reforma social
mudança social (2826)USE

reforma voluntária
reforma antecipada (4406)USE

reformado
4406 empregoMT
aposentadoUF
cessação de empregoBT1
segurança socialRT
seguro de velhiceRT

refractário, produto 
materiais refractários (6831)USE

refractários, materiais   (6831)

refresco
bebida não alcoólica (6021)USE

refrigeração
processo físico (6411)USE

refrigerado, alimento 
produto refrigerado (6026)USE

refrigerado, produto   (6026)

refrigerante
6021 bebidas e açúcarMT
bebida gaseificadaUF
limonadaUF
sodaUF
bebida não alcoólicaBT1

bebidaBT2

refugiado
0816 equilíbrio internacionalMT
questão internacionalBT1
ACNURRT
ajuda aos refugiadosRT
migração forçadaRT
refugiado políticoRT

refugiado político
0431 vida política e segurança públicaMT
exilado políticoUF
violência políticaBT1

segurança públicaBT2
ajuda aos refugiadosRT
asilo políticoRT
opositor de opiniãoRT
refugiadoRT

refugiados, ajuda aos   (0811)

Refugiados, Alto Comissariado das Nações
Unidas para os 

ACNUR (7606)USE

Refugiados da Palestina no Próximo
Oriente, Secretariado de Assistência e de
Trabalhos das Nações Unidas para os 

UNRWA (7606)USE

refúgio, centro de 
equipamento social (2836)USE

rega, canal de 
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

rega, plano de 
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

rega por aspersão
irrigação (5621)USE

regadio
ordenamento hidroagríco-
la (5621)

USE

regadio, cultura de 
cultivo irrigado (5621)USE

regenerador, reactor ultra- 
ultra-regenerador (6621)USE

regenerador, ultra-   (6621)

região
0436 poder executivo e administração
pública

MT

comunidade territorialBT1
geografia regionalRT

região agrícola
1616 regiões e política regionalMT
zona agrícolaUF
região ruralBT1

região económicaBT2
utilização da terraRT

região agrícola desfavorecida
zona agrícola desfavoreci-
da (5606)

USE

região alpina
1616 regiões e política regionalMT
AlpesUF
região europeiaBT1

região atlântica
oceano Atlântico (5211)USE

região autónoma
0436 poder executivo e administração
pública

MT

comunidade territorialBT1

região autónoma da Madeira
Madeira (7211)USE

região autónoma dos Açores
Açores (7211)USE

região com atraso de desenvolvimento
região desfavorecida (1616)USE

região da Valónia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

WallonieUF
regiões e comunidades da BélgicaBT1
província de LiègeNT1
província de NamurNT1
província do Brabante valãoNT1
província do HainautNT1
província do LuxemburgoNT1

região de Kotice [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de Banská Bystrica [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de Bratislava [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de Bruxelas-Capital
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões e comunidades da BélgicaBT1

região de desenvolvimento
1616 regiões e política regionalMT
zona de desenvolvimentoUF
região económicaBT1
desenvolvimento económicoRT
desenvolvimento industrialRT
desenvolvimento integradoRT

região de Lodz [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

região de Lublin [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

região de Múrcia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Comunidade Autónoma da região
de Múrcia

UF

región de MurciaUF
regiões de EspanhaBT1

região de Nitra [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de Pretov [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

reforma orçamental região de Pretov [V4.2]
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região de Trenčín [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de Trnava [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região de ｦilina [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslováquia [V4.2]BT1

região dependente da pesca
1616 regiões e política regionalMT
região económicaBT1

região desfavorecida
1616 regiões e política regionalMT
região com atraso de desenvolvi-
mento

UF

região do objectivo 1UF
região subdesenvolvidaUF
zona desfavorecidaUF
região económicaBT1
MezzogiornoNT1
ajuda regionalRT
coesão económica e socialRT
disparidade regionalRT
zona agrícola desfavorecidaRT

região do Centro
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

CentreUF
regiões de FrançaBT1

região do Centro (Portugal)
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de PortugalBT1

região do Norte
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de PortugalBT1

região do objectivo 1
região desfavorecida (1616)USE

região do oceano Índico
oceano Índico (5211)USE

região do Pacífico
oceano Pacífico (5211)USE

região económica
1616 regiões e política regionalMT
espaço económicoUF
zona económicaUF
região de desenvolvimentoNT1
região dependente da pescaNT1
região desfavorecidaNT1

MezzogiornoNT2
região fronteiriçaNT1
região industrialNT1

região industrial em declínioNT2
região insularNT1
região litoralNT1
região periféricaNT1
região prioritáriaNT1
região ruralNT1

região agrícolaNT2
região montanhosaNT2

região turísticaNT1
política agrícola regionalRT
região elegívelRT
zona urbanaRT

região elegível
1616 regiões e política regionalMT
política regional comunitáriaBT1

política regionalBT2
critério de elegibilidadeRT
fundos estruturaisRT
região económicaRT

região europeia
Utilizar para zonas geográficas que vão
para além do âmbito das fronteiras na-
cionais.

SN

1616 regiões e política regionalMT
Arco AtlânticoNT1
Bacia do RenoNT1
região alpinaNT1
região mediterrânica CENT1

região flamenga
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

FlandresUF
VlaanderenUF
regiões e comunidades da BélgicaBT1
província da Flandres OcidentalNT1
província da Flandres OrientalNT1
província de AntuérpiaNT1
província do Brabante flamengoNT1
província do LimburgoNT1

região fronteiriça
1616 regiões e política regionalMT
zona fronteiriçaUF
região económicaBT1
cooperação transfronteiriçaRT
fronteiraRT

região industrial
1616 regiões e política regionalMT
zona industrialUF
região económicaBT1
região industrial em declínioNT1
implantação industrialRT
planeamento industrialRT

região industrial em declínio
1616 regiões e política regionalMT
região industrialBT1

região económicaBT2

região insular
1616 regiões e política regionalMT

região económicaBT1
arquipélagoRT
ilhaRT

região litoral
1616 regiões e política regionalMT
zona litoralUF
região económicaBT1
fundo costeiroRT
litoralRT
mar territorialRT

região mediterrânica CE
1616 regiões e política regionalMT
bacia mediterrânicaUF
região europeiaBT1
agricultura mediterrânicaRT
disparidade regionalRT
países terceiros mediterrânicosRT
PIMRT

região montanhosa
1616 regiões e política regionalMT
zona montanhosaUF
região ruralBT1

região económicaBT2
agricultura de montanhaRT

região periférica
1616 regiões e política regionalMT
região ultraperiféricaUF
região económicaBT1

região polar
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1
AntárctidaNT1
ÁrcticoNT1

região poluída
zona poluída (5216)USE

região prioritária
1616 regiões e política regionalMT
zona prioritáriaUF
região económicaBT1
prioridade económicaRT

região rural
1616 regiões e política regionalMT
zona ruralUF
região económicaBT1
região agrícolaNT1
região montanhosaNT1
aglomerado ruralRT
colectividade ruralRT
disparidade regionalRT
subpovoamentoRT

região sinistrada
zona sinistrada (5216)USE

região subdesenvolvida
região desfavorecida (1616)USE

região turística
1616 regiões e política regionalMT
zona turísticaUF

região de Trenčín [V4.2] região turística
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região económicaBT1
política de turismoRT
turismoRT

região ultraperiférica
região periférica (1616)USE

região urbana
zona urbana (2846)USE

região urbanizada
zona urbana (2846)USE

regime aduaneiro comunitário
2011 política aduaneiraMT
livre-práticaNT1
regime aduaneiro de exportaçãoNT1
regime aduaneiro suspensivoNT1

admissão temporáriaNT2
aperfeiçoamento activoNT2
aperfeiçoamento passivoNT2
entreposto aduaneiroNT2
transformação sob controlo
aduaneiro

NT2

trânsito aduaneiroNT2

regime aduaneiro de exportação
2011 política aduaneiraMT
regime aduaneiro comunitárioBT1

regime aduaneiro económico
regime aduaneiro suspensi-
vo (2011)

USE

regime aduaneiro suspensivo
Quando os direitos e as taxas não são
cobrados.

SN

2011 política aduaneiraMT
regime aduaneiro económicoUF
regime aduaneiro comunitárioBT1
admissão temporáriaNT1
aperfeiçoamento activoNT1
aperfeiçoamento passivoNT1
entreposto aduaneiroNT1
transformação sob controlo adua-
neiro

NT1

trânsito aduaneiroNT1

regime autónomo das importações
política das importações (2006)USE

regime autoritário
0406 quadro políticoMT
regime totalitárioUF
totalitarismoUF
regime políticoBT1

regime da propriedade
propriedade de bens (1211)USE

regime das exportações
política das exportações (2006)USE

regime das importações
política das importações (2006)USE

regime de ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
fixação da ajudaUF

pedido de ajudaUF
regime geral das ajudasUF
política de ajudaBT1
ajuda não reembolsávelNT1
avaliação da ajudaNT1
beneficiário da ajudaNT1
condições de ajudaNT1
coordenação das ajudasNT1
financiamento da ajudaNT1
país dadorNT1
programa de ajudaNT1
repartição da ajudaNT1
suspensão da ajudaNT1
utilização da ajudaNT1
política de apoioRT
regime de financiamento comunitá-
rio

RT

regime de aperfeiçoamento activo
aperfeiçoamento activo (2011)USE

regime de aperfeiçoamento passivo
aperfeiçoamento passivo (2011)USE

regime de exploração agrícola
Relações existentes entre o proprietário
e o agricultor assegurando a valori-
zação das terras agrícolas.

SN

5616 sistema de exploração agrícolaMT
regime fundiárioUF
agricultura contratualNT1
arrendamento ruralNT1

contrato de arrendamento ruralNT2
preço do arrendamento ruralNT2

exploração mistaNT1
exploração por conta própriaNT1
parceria agrícolaNT1
direito ruralRT

regime de financiamento comunitário
1021 finanças comunitáriasMT
financiamento comunitárioBT1
critério de elegibilidadeNT1
distribuição do financiamento co-
munitário

NT1

princípio da complementaridadeNT1
taxa de intervençãoNT2

modo de financiamentoRT
regime de ajudaRT

regime de habitação periódica
1211 direito civilMT
multipropriedadeUF
tempo repartidoUF
time-sharingUF
uso e fruição em regime de tempo
repartido

UF

propriedade de bensBT1

regime de partido único
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1

regime de pescas
gestão das pescas (5641)USE

regime de propriedade do solo
5616 sistema de exploração agrícolaMT
propriedade rústicaBT1
baldioNT1
terras do domínio públicoNT1
zona protegidaRT

regime de segurança social
segurança social (2836)USE

regime de tempo repartido, uso e fruição
em 

regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

regime de trocas
política comercial (2006)USE

regime dos preços
política de preços (2451)USE

regime dos prémios
prémio salarial (4421)USE

regime económico
1621 estrutura económicaMT
sistema económicoUF
colectivismoNT1
economia concertadaNT1
economia de mercadoNT1
economia mistaNT1
economia orientadaNT1
economia planificadaNT1
mercado comumNT1
reforma económicaNT1

economia em transiçãoNT2
pós-comunismoNT3

união económicaNT1
modo de produçãoRT

regime fiscal
fiscalidade (2446)USE

regime fundiário
regime de exploração agríco-
la (5616)

USE

regime geral das ajudas
regime de ajuda (0811)USE

regime matrimonial
direito matrimonial (2806)USE

regime militar
0406 quadro políticoMT
ditadura militarUF
junta militarUF
regime políticoBT1
concentração de poderesRT
forças armadasRT

regime parlamentar
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1
assembleiaRT

regime penitenciário
1216 direito penalMT
condições de detençãoUF
isolamentoUF

região ultraperiférica regime penitenciário
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licença de saídaUF
direito penitenciárioBT1
tratamento cruel e degradanteRT

regime político
0406 quadro políticoMT
sistema políticoUF
bipartidarismoNT1
democracia popularNT1
ditaduraNT1
federalismoNT1
governo insurreccionalNT1
governo no exílioNT1
monarquia parlamentarNT1
monocraciaNT1
mudança de regime políticoNT1
multipartidarismoNT1
oligarquiaNT1
regime autoritárioNT1
regime de partido únicoNT1
regime militarNT1
regime parlamentarNT1
regime presidencialNT1
repúblicaNT1
ciência políticaRT

regime político, mudança de   (0406)

regime presidencial
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1
eleição presidencialRT

regime totalitário
regime autoritário (0406)USE

regimento da assembleia
Utilizar para os parlamentos nacionais,
regionais e assembleias parlamentares.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
regimento do parlamentoUF
regulamento da assembleiaUF
processo parlamentarBT1
regulamento internoRT

regimento do parlamento
regimento da assembleia (0426)USE

regimes de segurança social, harmonização
dos 

harmonização da segurança so-
cial (2836)

USE

regiões - União Europeia, re-
lação   (1616)

Regiões, Comité das   (1006)

regiões da Alemanha
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Baden-VurtembergaNT1
BavieraNT1
BerlimNT1
BremaNT1
ex-RDANT1

BrandeburgoNT2

Meclemburgo-Pomerânia Ociden-
tal

NT2

SaxóniaNT2
Saxónia-AnhaltNT2
TuríngiaNT2

HamburgoNT1
HesseNT1
NiedersachsenNT1
Renânia do Norte-VestefáliaNT1
Renânia-PalatinadoNT1
SarreNT1
Schleswig-HolsteinNT1
AlemanhaRT

regiões da Áustria
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alta ÁustriaNT1
Baixa ÁustriaNT1
BurgenlandNT1
CaríntiaNT1
EstíriaNT1
SalzburgoNT1
TirolNT1
VienaNT1
VorarlbergNT1
ÁustriaRT

regiões da Dinamarca
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AarhusNT1
BornholmNT1
CopenhagaNT1
FióniaNT1
FrederiksbergNT1
FrederiksborgNT1
Jutlândia do NorteNT1
Jutlândia do SulNT1
Leste de StorebæltNT1
oeste de StorebæltNT1
RibeNT1
RingkøbingNT1
RoskildeNT1
StorkøbenhavnNT1
StorstrømNT1
VejleNT1
VestsjællandNT1
ViburgoNT1
DinamarcaRT

regiões da Eslováquia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

região de Kotice [V4.2]NT1
região de Banská Bystrica [V4.2]NT1
região de Bratislava [V4.2]NT1
região de Nitra [V4.2]NT1
região de Pretov [V4.2]NT1
região de Trenčín [V4.2]NT1
região de Trnava [V4.2]NT1

região de ｦilina [V4.2]NT1
EslováquiaRT

regiões da Eslovénia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Eslovénia Central [V4.2]NT1
Eslovénia Sudeste [V4.2]NT1
Gorenjska [V4.2]NT1
Goritka [V4.2]NT1
Korotka [V4.2]NT1
Notranjsko-kratka [V4.2]NT1
Obalno-kratka [V4.2]NT1
Podravska [V4.2]NT1
Pomurska [V4.2]NT1
Savinjska [V4.2]NT1
Spodnjeposavska [V4.2]NT1
Zasavska [V4.2]NT1
EslovéniaRT

regiões da Estónia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Estónia Central [V4.2]NT1
Estónia do Norte [V4.2]NT1
Estónia do Sul [V4.2]NT1
Estónia Nordeste [V4.2]NT1
Estónia Ocidental [V4.2]NT1
EstóniaRT

Regiões da Europa, Conselho das Comu-
nas e   (7626)

regiões da Finlândia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Finlândia MeridionalNT1
Finlândia Ocidental [V4.2]NT1
Finlândia OrientalNT1
ilhas ÅlandNT1
LapóniaNT1
Oulu [V4.2]NT1
FinlândiaRT

regiões da Grécia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Ática [V4.2]NT1
CretaNT1
Egeu do Norte [V4.2]NT1
Egeu do Sul [V4.2]NT1
EpiroNT1
Grécia CentralNT1
Grécia Ocidental [V4.2]NT1
ilhas JónicasNT1
MacedóniaNT1

Macedónia Central [V4.2]NT2
Macedónia Ocidental [V4.2]NT2
Macedónia Oriental e Trácia
[V4.2]

NT2

PeloponesoNT1
TessáliaNT1
GréciaRT

regime político regiões da Grécia
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regiões da Hungria [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alfold do Norte [V4.2]NT1
Alfold do Sul [V4.2]NT1
Hungria Central [V4.2]NT1
Hungria do Norte [V4.2]NT1
Transdanúbia Central [V4.2]NT1
Transdanúbia do Sul [V4.2]NT1
Transdanúbia Ocidental [V4.2]NT1
HungriaRT

regiões da Irlanda
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ConnachtNT1
LeinsterNT1
MunsterNT1
Ulster-DonegalNT1
IrlandaRT

regiões da Letónia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Kurzeme [V4.2]NT1
Latgale [V4.2]NT1
Riga [V4.2]NT1
Vidzeme [V4.2]NT1
Zemgale [V4.2]NT1
LetóniaRT

regiões da Lituânia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alytus [V4.2]NT1
Kaunas [V4.2]NT1
Klaip?da [V4.2]NT1
Marijampol? [V4.2]NT1
Panev?ｧys [V4.2]NT1
siauliai [V4.2]NT1
Taurag? [V4.2]NT1
Teltiai [V4.2]NT1
Utena [V4.2]NT1
Vilnius [V4.2]NT1
LituâniaRT

regiões da Polónia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Baixa Silésia [V4.2]NT1
Cujávia-Pomerânia [V4.2]NT1
Grande Polónia [V4.2]NT1
Lubúsquia [V4.2]NT1
Mazóvia [V4.2]NT1
Opole [V4.2]NT1
Pequena Polónia [V4.2]NT1
Podláquia [V4.2]NT1
Pomerânia [V4.2]NT1
Pomerânia Ocidental [V4.2]NT1
região de Lodz [V4.2]NT1
região de Lublin [V4.2]NT1
Santa Cruz [V4.2]NT1

Silésia [V4.2]NT1
Subcarpácia [V4.2]NT1
Vármia-Masúria [V4.2]NT1
PolóniaRT

regiões da República Checa [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Boémia Central [V4.2]NT1
Boémia do Sul [V4.2]NT1
Hradec Králové [V4.2]NT1
Karlovy Vary [V4.2]NT1
Liberec [V4.2]NT1
Morávia do Sul [V4.2]NT1
Morávia-Silésia [V4.2]NT1
Olomouc [V4.2]NT1
Pardubice [V4.2]NT1
Pilsen [V4.2]NT1
Praga [V4.2]NT1
Ustí [V4.2]NT1
Vysočina [V4.2]NT1
Zlín [V4.2]NT1
República ChecaRT

regiões da Suécia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alta NorrlandNT1
Norrbotten [V4.2]NT2
Västerbotten [V4.2]NT2

Centro-Este da SuéciaNT1
Örebro [V4.2]NT2
Östergötland [V4.2]NT2
Södermanland [V4.2]NT2
Uppsala [V4.2]NT2
Västmanland [V4.2]NT2

Centro-Norte da SuéciaNT1
Dalarna [V4.2]NT2
Gävleborg [V4.2]NT2
Värmland [V4.2]NT2

EstocolmoNT1
Norrland CentralNT1

Jämtland [V4.2]NT2
Västernorrland [V4.2]NT2

Oeste da SuéciaNT1
Halland [V4.2]NT2
Västra Götaland [V4.2]NT2

Småland e IlhasNT1
Gotland [V4.2]NT2
Jönköping [V4.2]NT2
Kalmar [V4.2]NT2
Kronoberg [V4.2]NT2

Sul da SuéciaNT1
Blekinge [V4.2]NT2
Skåne [V4.2]NT2

SuéciaRT

Regiões da União Europeia, Comité das 
Comité das Regiões (1006)USE

regiões de Espanha
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Comunidades Autónomas de Espa-
nha

UF

AndaluziaNT1
AragãoNT1
CantábriaNT1
Castela e LeãoNT1
Castela e ManchaNT1
CatalunhaNT1
CeutaNT1
Ceuta e MelilhaNT1
Comunidade de MadridNT1
Comunidade de ValençaNT1
Estremadura espanholaNT1
GalizaNT1
ilhas BalearesNT1
ilhas CanáriasNT1
La RiojaNT1
MelilhaNT1
NavarraNT1
País BascoNT1
Principado das AstúriasNT1
região de MúrciaNT1
EspanhaRT

regiões de França
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AlsáciaNT1
Alta NormandiaNT1
AquitâniaNT1
AuvergneNT1
Baixa NormandiaNT1
BorgonhaNT1
BretanhaNT1
Champanhe-ArdenasNT1
CórsegaNT1
Franche-ComtéNT1
Île-de-FranceNT1
Languedoc-RoussillonNT1
LimousinNT1
LorenaNT1
Norte-Pas-de-CalaisNT1
Pays de la LoireNT1
PicardiaNT1
Poitou-CharentesNT1
Provence-Alpes-Côte d'AzurNT1
região do CentroNT1
Rhône-AlpesNT1
Sud-PyrénéesNT1
FrançaRT

regiões de Itália
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AbruzosNT1
BasilicataNT1
CalábriaNT1
CampâniaNT1
Emília-RomanhaNT1

regiões da Hungria [V4.2] regiões de Itália
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Friuli-Venezia GiuliaNT1
LácioNT1
LigúriaNT1
LombardiaNT1
MarcheNT1
MoliseNT1
PiemonteNT1
PúgliaNT1
SardenhaNT1
SicíliaNT1
ToscâniaNT1
Trentino-Alto AdigeNT1

província autónoma de BolzanoNT2
província autónoma de TrentoNT2

ÚmbriaNT1
vale de AostaNT1
VenéciaNT1
ItáliaRT

regiões de Portugal
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

AçoresNT1
AlentejoNT1
AlgarveNT1
Lisboa e vale do TejoNT1
MadeiraNT1
região do Centro (Portugal)NT1
região do NorteNT1
PortugalRT

regiões demarcadas, vinhos de qualidade
produzidos em 

vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

regiões desfavorecidas, ajuda às 
ajuda regional (1606)USE

regiões do Reino Unido
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

EscóciaNT1
InglaterraNT1

East AngliaNT2
East MidlandsNT2
Inglaterra do NoroesteNT2
Inglaterra do NorteNT2
Inglaterra do SudesteNT2
Inglaterra do SudoesteNT2
West MidlandsNT2
Yorkshire and HumbersideNT2

Irlanda do NorteNT1
País de GalesNT1
Reino UnidoRT

regiões dos Países Baixos
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Brabante SetentrionalNT1
DrentheNT1
FlevolandNT1
FrísiaNT1

GelderlandNT1
GroningenNT1
Holanda MeridionalNT1
Holanda SetentrionalNT1
LimburgoNT1
OverijsselNT1
UtrequeNT1
ZelândiaNT1
Países BaixosRT

regiões e comunidades da Bélgica
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

comunidades da BélgicaNT1
comunidade flamengaNT2
comunidade francófonaNT2
comunidade germanófonaNT2

região da ValóniaNT1
província de LiègeNT2
província de NamurNT2
província do Brabante valãoNT2
província do HainautNT2
província do LuxemburgoNT2

região de Bruxelas-CapitalNT1
região flamengaNT1

província da Flandres OcidentalNT2
província da Flandres OrientalNT2
província de AntuérpiaNT2
província do Brabante flamengoNT2
província do LimburgoNT2

BélgicaRT

región de Murcia
região de Múrcia (7211)USE

regionais, contas 
contabilidade regional (1626)USE

Regionais da Europa, Congresso dos Pode-
res Locais e 

CPLRE (7611+7621)USE

regionais, estatísticas   (1631)

regionais, finanças   (2436)

regional, administração   (0436)

regional, aeroporto 
aeroporto (4826)USE

regional, agência   (4006)

regional, ajuda   (1606)

regional, ajuda ao desenvolvimento 
ajuda regional (1606)USE

regional, análise 
geografia regional (3606)USE

regional, assembleia   (0421)

regional, autonomia 
autonomia (0436)USE

Regional, Banco de Desenvolvimento 
banco de desenvolvimen-
to (2416)

USE

regional bruto, produto   (1626)

regional CE, fundo 
FEDER (1021)USE

Regional, Comité de Política 
política regional comunitá-
ria (1616)

USE

regional comunitária, política   (1616)

regional, contabilidade   (1626)

regional, cooperação   (0811)

regional, cooperação inter- 
cooperação regional (0811)USE

regional, cultura   (2831)

regional, desenvolvimento   (1616)

regional, desequilíbrio 
disparidade regional (1616)USE

regional, direito   (1206)

regional, disparidade   (1616)

regional, economia   (1621)

regional, eleição   (0416)

regional, Estado   (0406)

regional, estudo 
geografia regional (3606)USE

regional, fiscalidade 
imposto local (2446)USE

Regional, Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento 

FEDER (1021)USE

regional, geografia   (3606)

regional, imposto 
imposto local (2446)USE

regional, integração   (1616)

regional, investimento   (2426)

regional, legislação 
direito regional (1206)USE

regional, língua   (3611)

regional, mercado   (2006)

regional, orçamento   (2436)

regional, ordenamento 
planeamento regional (1606)USE

regional, organismo   (0436)

regional, parlamento 
assembleia regional (0421)USE

regional, património 
cultura regional (2831)USE

regional, planeamento   (1606)

regional, planeamento inter- 
planeamento regional (1606)USE

regiões de Portugal regional
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regional, plano 
planeamento regional (1606)USE

regional, polícia   (0431)

regional, política   (1616)

regional, política agrícola   (5606)

regional, programa de desenvolvimento 
programa operacional (1616)USE

regional, programa operacional 
programa operacional (1616)USE

regional, segurança   (0816)

regional, transporte   (4811)

regional, vinho   (6021)

regionalismo
Corrente de pensamento que reivindica
o reconhecimento e a expansão das
potencialidades das comunidades cultu-
rais, económicas e sociológicas das re-
giões que existem dentro de um Estado.

SN

0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
autonomiaRT
descentralizaçãoRT
Estado regionalRT
movimento autonomistaRT
partido regionalistaRT
regionalizaçãoRT

regionalista, partido   (0411)

regionalização
0436 poder executivo e administração
pública

MT

organização administrativaBT1
assembleia regionalRT
regionalismoRT

regionalização das trocas
2021 comércio internacionalMT
divisão internacional do trabalhoBT1

comércio internacionalBT2

registada, marca   (6416)

registada, união de facto 
união civil (2806)USE

registo civil
1211 direito civilMT
estado civilBT1

estatuto jurídicoBT2
direito civilBT3

registo comercial
registo de sociedade (4006)USE

registo criminal
1216 direito penalMT
sanção penalBT1

registo de dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

entrada de dadosUF

processamento de dadosBT1
registo de documentosRT

registo de documentos
3221 documentaçãoMT
documentaçãoBT1
registo de dadosRT

registo de sociedade
Inscrição de uma sociedade no registo
da localidade onde está implantada a
sua sede social.

SN

4006 organização de empresasMT
registo comercialUF
constituição de sociedadeBT1

vida da empresaBT2

registo fundiário
cadastro (1211)USE

registo, taxas de   (2446)

regras catalográficas
catalogação (3221)USE

regresso, ajuda ao   (2811)

regresso, migração de   (2811)

regulação, des~ 
desregulamentação (1606)USE

regulamentação aduaneira
2011 política aduaneiraMT
código aduaneiro comunitárioUF
legislação aduaneiraUF
alfândegaNT1

profissão aduaneiraNT2
controlo aduaneiroNT1
dívida aduaneiraNT1
documento aduaneiroNT1

certificado sanitárioNT2
documento únicoNT2
guia de trânsitoNT2
licença de exportaçãoNT2
licença de importaçãoNT2

formalidade aduaneiraNT1
simplificação das formalidadesNT2

fraude aduaneiraNT1
valor aduaneiroNT1
zona francaNT1
cooperação aduaneiraRT
objecto pessoalRT

regulamentação agrícola
direito rural (5606)USE

Regulamentação Agrícola, Comité de 
Comité Agrícola CE (5606)USE

regulamentação, auto-   (1206)

regulamentação CE, comité de   (1006)

regulamentação comercial
2006 política comercialMT
regulamentação do comércioUF
política comercialBT1
horário de abertura do comércioNT1
licença comercialNT1

tráfico ilícitoNT1
informação comercialRT

regulamentação comunitária
direito comunitário (1011)USE

regulamentação da caça
5206 política ambientalMT
época de caçaUF
licença de caçaUF
protecção da faunaBT1

protecção do ambienteBT2
caçaRT

regulamentação da circulação
4806 política de transportesMT
carta de conduçãoNT1
carta de condução europeiaNT1
código da estradaNT1
código de navegaçãoNT1
controlo aéreoNT1
controlo da circulaçãoNT1
ensino da conduçãoNT1
licença de navegaçãoNT1
regulamentação da velocidadeNT1
sinalizaçãoNT1
circulação urbanaRT

regulamentação da concorrência
direito da concorrência (4031)USE

regulamentação da construção
2846 urbanismo e construção civilMT
legislação relativa à construçãoUF
norma de construçãoUF
política da construçãoBT1
regulamentação urbanísticaRT

regulamentação da energia
direito da energia (6606)USE

regulamentação da pesca
5641 pescaMT
política da pescaBT1
autorização de pescaNT1
campanha de pescaNT1
controlo da pescaNT1
direitos de pescaNT1
licença de pescaNT1
rede de pescaNT1

regulamentação da produção agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
co-responsabilidade dos produtoresNT1
excedente agrícolaNT1
limiar de garantiaNT1
orientação agrícolaNT1
prémio de armazenagemNT1
prémio de não comercializaçãoNT1
quota agrícolaNT1
relação agricultura-comércioNT1
relação agricultura-indústriaNT1
taxa sobre as matérias gordasNT1

regulamentação da velocidade
4806 política de transportesMT

regional regulamentação da velocidade
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excesso de velocidadeUF
limitação de velocidadeUF
tacógrafoUF
velocidade máximaUF
velocidade mínimaUF
regulamentação da circulaçãoBT1

regulamentação das patentes
licença de patente (6416)USE

regulamentação das telecomunicações
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2

regulamentação das transacções
regulamentação financei-
ra (2421)

USE

regulamentação de acordos e práticas
concertadas

Utilizar no âmbito da política comunitá-
ria da concorrência. Para as regulamen-
tações nacionais utilizar legislação anti-
trust.

SN

4031 concorrênciaMT
acção contra as práticas concerta-
das

UF

acção contra os monopóliosUF
direito da concorrênciaBT1
autorização de acordos e práticas
concertadas

NT1

declaração de acordos e práticas
concertadas

NT1

isenção de autorização de acordos
e práticas concertadas

NT1

acordos e práticas concertadasRT

regulamentação de câmbio
controlo cambial (2411)USE

regulamentação de preços
2451 preçosMT
preço regulamentadoUF
política de preçosBT1

regulamentação, des~   (1606)

regulamentação do ambiente
direito do ambiente (5206)USE

regulamentação do comércio
regulamentação comer-
cial (2006)

USE

regulamentação do investimento
2426 financiamento e investimentoMT
declaração de investimentoUF
política de investimentoBT1

investimentoBT2
regulamentação financeiraRT

regulamentação dos transportes
4806 política de transportesMT
autorização de transporteNT1
controlo técnicoNT1
documentação do veículoNT1
documento de transporteNT1
licença de transporteNT1
matrícula do veículoNT1

quota de transporteNT1
tempo de conduçãoNT1
título de transporteNT1
seguro de transportesRT

regulamentação farmacêutica
legislação farmacêutica (2841)USE

regulamentação financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
direito financeiroUF
legislação financeiraUF
regulamentação das transacçõesUF
livre circulação de capitaisBT1
direito bancárioRT
regulamentação do investimentoRT

regulamentação fiscal
direito fiscal (2446)USE

regulamentação fitossanitária
legislação fitossanitária (5606)USE

regulamentação florestal
legislação florestal (5636)USE

regulamentação nacional
direito nacional (1206)USE

regulamentação relativa à alimentação
legislação alimentar (2841)USE

regulamentação sanitária
legislação sanitária (2841)USE

regulamentação técnica
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

especificação técnicaNT1
normalizaçãoNT1

harmonização das normasNT2
homologaçãoNT2

certificado comunitárioNT3
marca de conformidade CENT2
normaNT2

norma de produçãoNT3
norma de qualidadeNT3
norma de segurançaNT3
norma técnicaNT3

norma internacionalNT2
norma europeiaNT3

pesos e medidasNT1
regulamento técnicoNT1

regulamentação urbanística
2846 urbanismo e construção civilMT
direito urbanístico e de planeamen-
to

UF

urbanismoBT1
cadastroRT
licença de construçãoRT
regulamentação da construçãoRT

regulamentação veterinária
legislação veterinária (5606)USE

regulamentação voluntária
auto-regulamentação (1206)USE

regulamentada, renda   (2846)

regulamentado, mercado   (2411)

regulamentado, preço 
regulamentação de preços (2451)USE

regulamentar, autonomia 
competência da assem-
bleia (0421)

USE

regulamentar, disposição 
regulamento (1206)USE

regulamentar, poder   (0436)

regulamento
Acto de alcance geral que emana de
uma autoridade à excepção do Parla-
mento.

SN

1206 fontes e ramos do direitoMT
disposição regulamentarUF
legislaçãoBT1

fonte do direitoBT2
decisãoNT1
decretoNT1
despachoNT1
directivaNT1

regulamento CE
Utilizar em ligação com a instituição
em questão.

SN

1011 direito comunitárioMT
regulamento da ComissãoUF
regulamento do ConselhoUF
regulamento comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

regulamento CEEA
1011 direito comunitárioMT
regulamento EuratomUF
regulamento comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

regulamento comunitário
1011 direito comunitárioMT
acto comunitárioBT1
decisão-geral CECANT1
regulamento CENT1
regulamento CEEANT1
regulamento de execuçãoNT1

regulamento da assembleia
regimento da assembleia (0426)USE

regulamento da Comissão
regulamento CE (1011)USE

regulamento da instituição
regulamento interno (0431)USE

regulamento de execução
1011 direito comunitárioMT
regulamento comunitárioBT1

acto comunitárioBT2

regulamento de origem
produto originário (2021)USE

regulamento do Conselho
regulamento CE (1011)USE

regulamentação das patentes regulamento do Conselho
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regulamento Euratom
regulamento CEEA (1011)USE

regulamento financeiro
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

finanças públicasBT1

regulamento interno
0431 vida política e segurança públicaMT
regulamento da instituiçãoUF
vida institucionalBT1
regimento da assembleiaRT

regulamento relativo ao transporte no Reno
de matérias perigosas

acordo ADN (4821)USE

regulamento técnico
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

regulamentação técnicaBT1

Regulamentos Internacionais, Banco de 
BRI (7621)USE

regularidade de voto
disciplina de voto (0426)USE

regularização do mercado
2006 política comercialMT
equilíbrio do mercadoUF
estabilização das cotaçõesUF
estabilização do mercadoUF
saneamento do mercadoUF
política comercialBT1
estabilização de preçosRT
estabilização económicaRT
FEOGA garantiaRT
Política Agrícola ComumRT
reconversão da produçãoRT

rei
chefe de Estado (0406)USE

reimportação
2016 trocas comerciaisMT
importaçãoBT1

trocas comerciaisBT2
aperfeiçoamento passivoRT

Reino Unido
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Grã-BretanhaUF
o Reino Unido da Grã-Bretanha e
da Irlanda do Norte

UF

Estado-Membro UEBT1
Europa OcidentalBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
países UEOBT1
regiões do Reino UnidoRT

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda
do Norte, o 

Reino Unido (7206+7231+7236)USE

Reino Unido, PTU do   (7241)

Reino Unido, regiões do   (7211)

reinserção escolar
3216 organização do ensinoMT
actividade escolarBT1
ensino especialRT

reinserção profissional
Regresso ao mercado de trabalho após
um longo período de ausência devido
a licença de maternidade, educação dos
filhos, serviço militar, pena de prisão,
etc.

SN

4406 empregoMT
integração profissionalUF
reintegração profissionalUF
inserção profissionalBT1

política do empregoBT2
deficienteRT
delinquênciaRT

reinserção social
2826 vida socialMT
reintegração socialUF
política socialBT1
delinquênciaRT

reintegração profissional
reinserção profissional (4406)USE

reintegração profissional, ajuda à 
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

reintegração profissional externa
ajuda à reintegração profissional
[V4.2] (4406)

USE

reintegração social
reinserção social (2826)USE

rejeição da lei
aprovação da lei (0426)USE

rejeição do orçamento
2441 orçamentoMT
tramitação orçamentalBT1
duodécimo provisórioNT1

rejeitado, pescado   (5641)

relação administração-administrado
0436 poder executivo e administração
pública

MT

administração públicaBT1
acções e recursosNT1
formalidade administrativaNT1
Provedor de JustiçaNT1
transparência administrativaNT1

relação agricultura-comércio
5611 produção e estruturas agrícolasMT
regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

trocas agrícolasRT

relação agricultura-indústria
5611 produção e estruturas agrícolasMT

regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

indústria alimentarRT

relação capital-produção
produtividade (4026)USE

relação capital-trabalho
produtividade (4026)USE

relação cidade-campo
2816 demografia e populaçãoMT
distribuição geográfica da popu-
lação

BT1

migração rural urbanaRT

relação do Estado-Membro com a Comuni-
dade

pertença à União Euro-
peia (1016)

USE

relação ensino-indústria
relação escola-indústria (3216)USE

relação ensino-vida profissional
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

relação escola-indústria
3216 organização do ensinoMT
relação ensino-indústriaUF
relação universidade-indústriaUF
vida escolarBT1

relação escola-vida profissional
3216 organização do ensinoMT
relação ensino-vida profissionalUF
relação universidade-vida profissio-
nal

UF

vida escolarBT1

relação estatística
estatística (1631)USE

relação euro-árabe
cooperação euro-árabe (0811)USE

relação financeira
relações económicas (0806)USE

relação Igreja-Estado
0436 poder executivo e administração
pública

MT

política governamentalBT1
competência do executivoBT2

executivoBT3
relações interinstitucionaisRT

relação indústria-investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

política de investigaçãoBT1

relação legislativo-executivo
0431 vida política e segurança públicaMT
executivo-legislativoUF
legislativo-executivoUF

regulamento Euratom relação legislativo-executivo
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vida políticaBT1
autorização legislativaRT
poder executivoRT
relações interinstitucionaisRT
separação de poderesRT

relação regiões - União Europeia
Posição e influência das regiões nas di-
ferentes políticas europeias.

SN

1616 regiões e política regionalMT
política regionalBT1
Comité das RegiõesRT

relação Sul-Sul
cooperação Sul-Sul (0811)USE

relação universidade-indústria
relação escola-indústria (3216)USE

relação universidade-vida profissional
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

relações bilaterais
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
ajuda bilateralRT
cooperação internacionalRT

relações comerciais
2021 comércio internacionalMT
acordo comercialNT1
acordo de comércio livreNT1
acordo de limitaçãoNT1
acordo MultifibrasNT1
acordo relativo aos produtos de
base

NT1

fundo comumNT2
reservas de estabilizaçãoNT2

acordo sectorialNT1
diferendo comercialNT1
Protocolo do AçúcarNT1

relações culturais
2831 cultura e religiãoMT
intercâmbio culturalUF
política culturalBT1
intercâmbio de jovensNT1
cooperação culturalRT
educação comparadaRT
estudante estrangeiroRT
intercâmbio científicoRT

relações da Comunidade
relações da União Euro-
peia (1016)

USE

relações da União Europeia
1016 construção europeiaMT
relações da ComunidadeUF
relações externas CEUF
acordo CENT1

acordo comercial CENT2
acordo de associação CENT2

acordo europeu de associaçãoNT3
convenção CENT3

Convenção de ArushaNT4
Convenção de IaundéNT4

Convenção de LoméNT4
Convenção de Lomé INT5
Convenção de Lomé IINT5
Convenção de Lomé IIINT5
Convenção de Lomé IVNT5
StabexNT5
SysminNT5

Espaço Económico EuropeuNT3
acordo de cooperação CENT2
acordo mistoNT2
acordo provisório CENT2
negociação de um acordo CENT2

acordo de Cotonu [V4.2]NT1
órgão misto CENT1

Conselho de Associação CENT2
instituição ACP-CEENT2

Assembleia Paritária ACP-CENT3
Comité dos Embaixadores ACP-
CE

NT3

Comité Paritário ACP-CENT3
Conselho de Ministros ACP-CENT3

instituição comum EEENT2
Comité Conjunto EEENT3
Comité Consultivo Conjunto do
EEE

NT3

Comité Parlamentar Misto do
EEE

NT3

Conselho do EEENT3
papel internacional da União Euro-
peia

NT1

política europeia de vizinhança
[V4.2]

NT1

países terceiros mediterrânicosRT

relações diplomáticas
0806 política internacionalMT
diplomaciaUF
reconhecimento diplomáticoUF
política internacionalBT1
diplomacia parlamentarNT1
protecção diplomáticaNT1
protocolo diplomático [V4.2]NT1
representação diplomáticaNT1

consuladoNT2
embaixadaNT2
imunidade diplomáticaNT2
observadorNT2
profissão diplomáticaNT2
representação permanente junto
da União Europeia

NT2

relações do trabalho
Relações colectivas de trabalho entre
entidades patronais e trabalhadores.
Para as relações individuais, utilizar
"administração do pessoal".

SN

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

relações profissionaisUF
conflito laboralNT1

greveNT2
greve de patrõesNT2

requisição de trabalhadoresNT2
contrato colectivoNT1
diálogo socialNT1

diálogo social comunitárioNT2
negociação colectivaNT1

conferência tripartidaNT2
parceiro socialNT1

organização patronalNT2
confederação patronalNT3

sindicatoNT2
confederação sindicalNT3

sindicato de funcionários públicosNT2
participação dos trabalhadoresNT1

accionariato operárioNT2
autogestãoNT2
co-gestãoNT2
consulta dos trabalhadoresNT2
informação dos trabalhadoresNT2
participação dos trabalhadores
nos lucros da empresa

NT2

representação do pessoalNT1
comissão de trabalhadoresNT2

Comité de Empresa EuropeuNT3
eleição sindicalNT2
representante sindicalNT2

relações económicas
0806 política internacionalMT
relação financeiraUF
política internacionalBT1
Banco MundialRT
cooperação económicaRT
finanças internacionaisRT
relações monetáriasRT
união económicaRT

relações entre os poderes central e local
relações Estado-região (0431)USE

relações Estado-região
0431 vida política e segurança públicaMT
relações entre os poderes central e
local

UF

divisão de competênciasBT1
competência institucionalBT2

vida institucionalBT3

relações externas
política externa (0816)USE

relações externas CE
relações da União Euro-
peia (1016)

USE

relações humanas
2826 vida socialMT
vida socialBT1

relações interalemãs
Relações políticas e económicas entre
as duas Alemanhas.

SN

0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
estatuto de BerlimRT
unificação da AlemanhaRT

relação regiões - União Europeia relações interalemãs
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relações interindustriais
6806 política e estruturas industriaisMT
trocas interindustriaisUF
política industrialBT1
cooperação industrialRT

relações interinstitucionais
0431 vida política e segurança públicaMT
vida institucionalBT1
cooperação institucionalNT1
relação Igreja-EstadoRT
relação legislativo-executivoRT
relações interinstitucionais CERT
relações interparlamentaresRT

relações interinstitucionais CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionamento institucionalBT1
acordo interinstitucionalNT1
cooperação interinstitucional CENT1
relações interinstitucionaisRT

relações internacionais
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
comércio internacionalRT
cooperação internacionalRT
política de defesaRT
segurança internacionalRT

relações interparlamentares
0421 assembleiaMT
cooperação interparlamentarNT1

COSACNT2
delegação interparlamentarNT1
relações interinstitucionaisRT

relações intracomunitárias
Utilizar para as relações entre Estados-
membros. Não confundir com as re-
lações entre um Estado e a Comunida-
de.

SN

1016 construção europeiaMT
aprofundamento da União Euro-
peia

BT1

convenção intergovernamental CENT1
pertença à União EuropeiaRT

relações Leste-Oeste
Utilizar para as relações entre os dois
blocos. Pode ainda ser utilizado no
âmbito das novas relações entre o Oci-
dente e os países do ex-bloco de Leste.

SN

0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
COCOMRT
coexistência pacíficaRT
comércio Leste-OesteRT
política de blocosRT

relações monetárias
2406 relações monetáriasMT
acordo monetárioNT1

Acordo Monetário EuropeuNT2
cooperação monetáriaNT1
integração monetáriaNT1
União Europeia de PagamentosNT1

união monetáriaNT1
zona monetáriaNT1

zona euroNT2
EURIBORNT3
país não participanteNT3
país participanteNT3

Banco MundialRT
mercado cambialRT
política cambialRT
política monetáriaRT
relações económicasRT

relações multilaterais
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
ajuda multilateralRT
cooperação internacionalRT

relações Norte-Sul
Refere-se sobretudo às relações entre
os países industrializados e os países
em vias de desenvolvimento.

SN

0806 política internacionalMT
conferência Norte-SulUF
cooperação Norte-SulUF
diálogo Norte-SulUF
Relatório BrandtUF
política internacionalBT1
acordo MultifibrasRT
comércio Norte-SulRT
país em desenvolvimentoRT
país industrializadoRT

relações profissionais
relações do trabalho (4426)USE

relações públicas
3226 comunicaçãoMT
política da comunicaçãoBT1
comercializaçãoRT
política da empresaRT

relançamento dos investimentos
promoção do investimen-
to (2426)

USE

relançamento económico
Política destinada a dar uma nova im-
pulsão a uma actividade económica em
fase de afrouxamento de actividade ou
de estagnação.

SN

1606 política económicaMT
política económicaBT1
iniciativa para o crescimento euro-
peu

RT

retoma económicaRT

relativa, maioria   (0416)

relatório
3221 documentaçãoMT
documentoBT1
relatório de actividadeNT1
relatório de investigaçãoNT1

relatório anual
relatório de actividade (3221)USE

Relatório Brandt
relações Norte-Sul (0806)USE

relatório de actividade
3221 documentaçãoMT
relatório anualUF
relatórioBT1

documentoBT2

relatório de comissão parlamentar
0426 trabalhos parlamentaresMT
documento de sessãoBT1

reunião parlamentarBT2
processo parlamentarBT3

comissão parlamentarRT

relatório de investigação
3221 documentaçãoMT
relatórioBT1

documentoBT2

Relatório Natali
alargamento da União Euro-
peia (1016)

USE

Relatório Werner
União Económica e Monetá-
ria (1016)

USE

religião
2831 cultura e religiãoMT
ateísmoNT1
budismoNT1
cleroNT1
cristianismoNT1

anglicanismoNT2
catolicismoNT2
ortodoxiaNT2
protestantismoNT2

hinduísmoNT1
igrejaNT1

concílioNT2
instituição religiosaNT1
integrismo religiosoNT1
islamismoNT1
judaísmoNT1
mitologiaNT1
nova religiãoNT1
religião primitivaNT1
seita religiosaNT1
teologiaNT1
texto sagradoNT1
conflito religiosoRT
discriminação religiosaRT
laicidadeRT
liberdade religiosaRT
turismo religiosoRT

religião, nova   (2831)

religião primitiva
2831 cultura e religiãoMT
animismoUF
fetichismoUF
totemismoUF
vuduUF
religiãoBT1

religiões, direito das   (1206)

relações interindustriais religiões
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religiosa, discriminação   (1236)

religiosa, instituição   (2831)

religiosa, liberdade   (1236)

religiosa, minoria 
grupo religioso (2821)USE

religiosa, seita   (2831)

religioso, conflito   (1236)

religioso, fundamentalismo 
integrismo religioso (2831)USE

religioso, grupo   (2821)

religioso, integrismo   (2831)

religioso, turismo   (2826)

relocalização industrial
deslocalização [V4.2] (4006)USE

relógio de pulso
indústria relojoeira (6821)USE

relojoaria
indústria relojoeira (6821)USE

relojoeira, indústria   (6821)

remodelação ministerial
0431 vida política e segurança públicaMT
crise políticaBT1

vida políticaBT2

remuneração
salário (4421)USE

remuneração à tarefa
salário à peça (4421)USE

remuneração ao rendimento
salário à peça (4421)USE

remuneração do trabalho
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

ajudas de custoNT1
prémio salarialNT1
rendimento complementarNT1
rendimento não salarialNT1
salárioNT1

retenção na fonteNT2
salário à peçaNT2
salário baixoNT2
salário horárioNT2

vantagem acessóriaNT1

remunerações, adaptação das 
fixação de salário (4421)USE

remunerações, igualdade das   (4421)

remunerada, actividade não 
trabalho voluntário (4406)USE

remunerado, serviço   (2026)

rena
5626 meios de produção agrícolaMT

caribuUF
rena do CanadáUF
cervídeosBT1

gadoBT2

rena do Canadá
rena (5626)USE

renal, afecção 
doença renal (2841)USE

renal, doença   (2841)

renal, insuficiência 
doença renal (2841)USE

Renânia do Norte-Vestefália
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Nordrein WestfallenUF
regiões da AlemanhaBT1

Renânia-Palatinado
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Rheinland PfalzUF
regiões da AlemanhaBT1

renda
arrendamento (2846)USE

renda de terra
preço do arrendamento ru-
ral (5616)

USE

renda fixada
renda regulamentada (2846)USE

renda limitada, habitação de 
habitação social (2846)USE

renda regulamentada
2846 urbanismo e construção civilMT
renda fixadaUF
direito da habitaçãoBT1

habitaçãoBT2

renda, subsídio de 
prestação familiar (2836)USE

rendas, controlo das 
lei das rendas (2846)USE

rendas, lei das   (2846)

rendas, limitação das 
lei das rendas (2846)USE

rendimento
1626 contabilidade nacionalMT
acumulação de rendimentosNT1
distribuição do rendimentoNT1

distribuição da riquezaNT2
empobrecimentoNT2
pobrezaNT2

mendicidadeNT3
rendimento baixoNT2
riquezaNT2

nível de vidaNT1
orçamento familiarNT1

poder de compraNT1
paridade do poder de compraNT2

poupançaNT1
poupança forçadaNT1
redistribuição do rendimentoNT1
rendimento familiarNT1
transferências sociaisNT1
imposto sobre os rendimentosRT
política de rendimentosRT
rendimento da exploração agrícolaRT
rendimento do investimentoRT
rendimento mínimo de subsistênciaRT
rendimento nacionalRT

rendimento acessório
rendimento complemen-
tar (4421)

USE

rendimento agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
rendimento das culturas agrícolasUF
rendimento por hectareUF
produtividade agrícolaBT1

resultado da exploração agrícolaBT2

rendimento baixo
1626 contabilidade nacionalMT
distribuição do rendimentoBT1

rendimentoBT2
ajuda aos desfavorecidosRT
salário baixoRT
trabalhador pobreRT

rendimento complementar
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

rendimento acessórioUF
rendimento suplementarUF
remuneração do trabalhoBT1
duplo empregoRT

rendimento da exploração agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
resultado da exploração agrícolaBT1
exploração agrícolaRT
rendimentoRT

rendimento das culturas agrícolas
rendimento agrícola (5616)USE

rendimento das pessoas singulares, im-
posto sobre o   (2446)

rendimento de capitais, imposto sobre
o   (2446)

rendimento, distribuição do   (1626)

rendimento do agricultor
5616 sistema de exploração agrícolaMT
resultado da exploração agrícolaBT1
agricultorRT

rendimento do investimento
2426 financiamento e investimentoMT
política de investimentoBT1

religiosa rendimento do investimento
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investimentoBT2
acção financeiraRT
lucroRT
obrigação financeiraRT
rendimentoRT
sociedade de capitaisRT

rendimento energético
6606 política energéticaMT
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2

rendimento familiar
1626 contabilidade nacionalMT
rendimentoBT1
consumo familiarRT

rendimento, garantia de   (1606)

rendimento mínimo de subsistência
2826 vida socialMT
rendimento mínimo garantidoUF
rendimento social mínimoUF
política socialBT1
desempregoRT
nível de vidaRT
pobrezaRT
rendimentoRT

rendimento mínimo garantido
rendimento mínimo de subsistên-
cia (2826)

USE

rendimento nacional
1626 contabilidade nacionalMT
produto nacionalBT1

agregado económicoBT2
contabilidade nacionalBT3

rendimentoRT

rendimento não salarial
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

honoráriosUF
quotas-partesUF
remuneração do trabalhoBT1
profissão independenteRT
profissão liberalRT

rendimento, perda de 
prejuízo financeiro (4026)USE

rendimento por hectare
rendimento agrícola (5616)USE

rendimento, redistribuição do   (1626)

rendimento, remuneração ao 
salário à peça (4421)USE

rendimento social mínimo
rendimento mínimo de subsistên-
cia (2826)

USE

rendimento suplementar
rendimento complemen-
tar (4421)

USE

rendimento tributável
2446 fiscalidadeMT
fiscalidadeBT1
matéria colectávelRT

rendimentos, acumulação de   (1626)

rendimentos acumulados
acumulação de rendimen-
tos (1626)

USE

rendimentos do trabalho, imposto sobre
os   (2446)

rendimentos, estabilização de   (1606)

rendimentos fundiários, imposto sobre os 
contribuição predial (2446)USE

rendimentos, imposto sobre os   (2446)

rendimentos, política de   (1606)

rendimentos sociais
transferências sociais (1626)USE

rendimento-tipo
produtividade do traba-
lho (4416)

USE

renegociação
negociação internacional (0806)USE

Reno, Bacia do   (1616)

Reno, Comissão Central para a Navegação
do 

CCNR (7611)USE

Reno de matérias perigosas, regulamento
relativo ao transporte no 

acordo ADN (4821)USE

Reno, União da Navegação Internacional
do 

UNIR (7611)USE

renovação da habitação
melhoria do habitat (2846)USE

renovação das gerações
substituição das gerações (2816)USE

renovação industrial
reorganização industrial (6806)USE

renovação urbana
2846 urbanismo e construção civilMT
reabilitação de edifíciosUF
restauração de edifíciosUF
urbanismoBT1

renovável, energia   (6626)

renovável, energia não 
energia renovável (6626)USE

renovável, fonte de energia 
energia renovável (6626)USE

renovável, recurso   (5211)

renovável, recurso não 
recurso renovável (5211)USE

rentabilidade
4026 gestão contabilísticaMT
análise de custo-eficáciaBT1

análise de custosBT2

gestão contabilísticaBT3
competitividadeRT

REO
escolha orçamental (2436)USE

reorganização industrial
Aplica-se a um ramo industrial ou ao
nível interindustrial. Não confundir
com a reorganização interna de uma
unidade industrial.

SN

6806 política e estruturas industriaisMT
renovação industrialUF
política industrialBT1
reconversão industrialNT1
reestruturação industrialNT1
mudança tecnológicaRT
nova tecnologiaRT

reparação
manutenção de equipamen-
tos (6406)

USE

reparação automóvel
mecânica geral (6821)USE

repartição da ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
regime de ajudaBT1

política de ajudaBT2

repartição da produção
6406 produçãoMT
política de produçãoBT1

repartição de contingente pautal
contingente pautal (2011)USE

repartição do mercado
4031 concorrênciaMT
parte do mercadoUF
partilha do mercadoUF
acordo horizontalBT1

acordos e práticas concertadasBT2
organização do mercadoRT

repartição dos mandatos
Repartição dos postos parlamentares
segundo um método definido pela legis-
lação nacional.

SN

0416 processo eleitoralMT
atribuição dos mandatosUF
distribuição dos mandatosUF
método de HondtUF
método Hagenbach-BischoffUF
método ImperialiUF
mandato parlamentarBT1
quociente eleitoralNT1
sistema de repartiçãoNT1
modo de escrutínioRT

repartição dos votos
0416 processo eleitoralMT
percentagem de votosUF
escrutínioBT1

votaçãoBT2

Repartição Internacional do Trabalho
BIT (7606)USE

repartição, sistema de   (0416)

rendimento energético repartição
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repartido, tempo 
regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

repartido, uso e fruição em regime de tem-
po 

regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

repatriação de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT
movimento de capitaisBT1

livre circulação de capitaisBT2

repatriado
migração de regresso (2811)USE

repatriamento
migração de regresso (2811)USE

repertório
3221 documentaçãoMT
listaUF
instrumento documentalBT1

documentoBT2

repicagem
replantação (5621)USE

replantação
5621 exploração agrícolaMT
repicagemUF
plantaçãoBT1

técnica de culturaBT2

repórter
profissional da comuni-
cação (3226)

USE

reposição dos direitos
reembolso dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

repouso biológico
campanha de pesca (5641)USE

repouso, casa de 
equipamento social (2836)USE

repovoamento florestal
arborização (5636)USE

represa
obras de engenharia civil (4806)USE

represálias
sanção internacional (0806)USE

representação comunitária junto de uma
organização internacional

papel internacional da União
Europeia (1016)

USE

representação, despesas de 
despesas gerais (4026)USE

representação diplomática
0806 política internacionalMT
apresentação de credenciaisUF
corpo diplomáticoUF
delegação diplomáticaUF
missão diplomáticaUF
relações diplomáticasBT1

política internacionalBT2
consuladoNT1
embaixadaNT1
imunidade diplomáticaNT1
observadorNT1
profissão diplomáticaNT1
representação permanente junto da
União Europeia

NT1

representação do pessoal
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

representação dos trabalhadoresUF
relações do trabalhoBT1
comissão de trabalhadoresNT1

Comité de Empresa EuropeuNT2
eleição sindicalNT1
representante sindicalNT1

representação dos trabalhadores
representação do pessoal (4426)USE

representação permanente junto da
União Europeia

0806 política internacionalMT
representação diplomáticaBT1

relações diplomáticasBT2
política internacionalBT3

CoreperRT

representação política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1

representação proporcional
Atribuição a cada grupo político de
uma percentagem de lugares igual à
percentagem dos votos obtidos.

SN

0416 processo eleitoralMT
modo de escrutínioBT1
quociente eleitoralRT

representante de comércio
2036 distribuição comercialMT
caixeiro-viajanteUF
profissão comercialBT1

distribuição comercialBT2

representante diplomático
profissão diplomática (0806)USE

representante do pessoal
comissão de trabalhado-
res (4426)

USE

representante dos trabalhadores
comissão de trabalhado-
res (4426)

USE

representante sindical
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

delegado sindicalUF
representação do pessoalBT1

relações do trabalhoBT2

Representantes Permanentes, Comité dos 
Coreper (1006)USE

representativa, democracia 
democracia (0406)USE

representativa, taxa   (5606)

representativa, taxa de conversão 
taxa representativa (5606)USE

representativo de mercado,
preço   (2451)

representativo, mandato 
mandato electivo (0421)USE

representativo, preço   (2451)

repressão
0431 vida política e segurança públicaMT
ordem públicaBT1

segurança públicaBT2

repressão de fraudes
fraude (1216)USE

repressão do terrorismo
terrorismo (0431)USE

reprocessamento do combustível
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
tecnologia nuclearBT1

indústria nuclearBT2
combustível nuclearRT
resíduo radioactivoRT

reprodução animal
5631 actividade agrícolaMT
selecção animalUF
pecuáriaBT1
inseminação artificialNT1
clonagemRT
zoologiaRT

reprodução artificial
2806 famíliaMT
banco de espermaUF
doação de embriõesUF
doação de espermaUF
fecundação artificialUF
procriação medicamente assistidaUF
reprodução assistidaUF
fecundação in vitroNT1
mãe portadoraNT1
bioéticaRT
comércio de órgãosRT
direito privadoRT
filiaçãoRT

reprodução assistida
reprodução artificial (2806)USE

reprodução, taxa de 
natalidade (2816)USE

reprodução vegetal
5631 actividade agrícolaMT
multiplicação vegetalUF
selecção vegetalUF
produção vegetalBT1
planta transgénicaRT

reprodutiva, saúde 
saúde genésica (2841)USE

repartido reprodutiva
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reprodutor, animal   (5631)

reprodutor de som, aparelho   (3226)

reprodutora, vaca   (5626)

reprografia
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

informaçãoBT1
direito de autorRT
faxRT
indústria fotográficaRT

réptil
5211 meio naturalMT
cobraUF
crocodiloUF
serpenteUF
tartarugaUF
faunaBT1

vida selvagemBT2

república
0406 quadro políticoMT
regime políticoBT1

República, Assembleia da 
assembleia directamente elei-
ta (0421)

USE

República Bolivariana da Venezuela
Venezuela (7216+7231+7236)USE

República Centro-Africana
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África CentralBT1
países ACPBT1
países UDEACBT1

República Checa
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1
PECOBT1

Europa OrientalBT2
grupo de VisegradoRT
regiões da República Checa [V4.2]RT

República Checa, regiões da 
regiões da República Checa
[V4.2] (7211)

USE

República da África do Sul
África do Sul (7221+7231)USE

República da Coreia
Coreia do Sul (7226+7231)USE

República da Eslováquia, a 
Eslová-
quia (7206+7231+7236+7621)

USE

República da Irlanda
Irlanda (7206+7231+7236)USE

República da Moldova
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
MoldáviaUF
ex-URSSBT1
países CEIBT1
países do Conselho da EuropaBT1

República de Malta
Malta (7206+7231+7236)USE

República de Palau
Palau (7226+7231)USE

República, delegado do Procurador da 
ministério público (1226)USE

República Democrática Alemã
Utilizar apenas para o Estado que exis-
tiu até ao dia três de Outubro de 1990,
data da reunificação alemã.

SN

7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Alemanha do LesteUF
RD AlemãUF
RD AlemanhaUF
países ComeconBT1
países de LesteBT1

antigos países socialistasBT2
países do Pacto de VarsóviaBT1
estatuto de BerlimRT
ex-RDART
unificação da AlemanhaRT

República Democrática de Timor Leste
Timor Leste (7226+7231)USE

República Democrática de Timor-Leste
Timor Leste (7226+7231)USE

República Democrática do Congo
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
Congo-KinshasaUF
ZaireUF
África CentralBT1
países ACPBT1

República Democrática e Popular do
Iémen, antiga   (7226+7231+7236)

República, Diário da 
jornal oficial (3221)USE

República do Congo
Congo-Brazzaville (7221+7231)USE

República do Iémen
Iémen (7226+7231+7236)USE

República do Quirguizistão
Quirgui-
zistão (7206+7226+7236)

USE

República Dominicana
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Grandes AntilhasBT1

CaraíbasBT2

países ACPBT1
países OEABT1
países SELABT1

República Eslovaca
Eslová-
quia (7206+7231+7236+7621)

USE

República Federal da Alemanha
Alemanha (7206+7231+7236)USE

República Federativa da Jugoslávia
Sérvia e Montene-
gro (7206+7236)

USE

República jugoslava, antiga 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

República jugoslava da Macedónia, anti-
ga   (7206+7236)

República Malgaxe
Madagáscar (7221+7231)USE

República Popular do Bangladeche
Bangladeche (7226)USE

República Popular e Democrática da Coreia
Coreia do Norte (7226)USE

República Portuguesa
Portugal (7206+7231+7236)USE

República, Presidente da 
chefe de Estado (0406)USE

República, Procurador da 
ministério público (1226)USE

República Sul-Africana
África do Sul (7221+7231)USE

República Unida da Tanzânia
Tanzânia (7221+7231)USE

Republicana, Guarda Nacional 
força paramilitar (0821)USE

republicano, partido   (0411)

Repúblicas Bálticas
países bálticos (7206)USE

Repúblicas Socialistas Soviéticas, União
das 

URSS (7231+7236)USE

requisição de trabalhadores
Requisição de trabalhadores com o ob-
jectivo de assegurar um serviço mínimo
em períodos de conflitos ou greves.

SN

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

conflito laboralBT1
relações do trabalhoBT2

rescisão de contrato
1211 direito civilMT
contratoBT1

direito civilBT2

reserva
4811 organização dos transportesMT

reprodutor reserva
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overbookingUF
transporte de passageirosBT1

organização dos transportesBT2

reserva botânica
reserva natural (5206)USE

reserva contabilística
Soma afectada pela empresa à cobertu-
ra de um encargo ou de uma perda
eventual.

SN

4026 gestão contabilísticaMT
provisão contabilísticaUF
reserva especialUF
reserva legalUF
contabilidadeBT1
reserva orçamental CERT

reserva da biosfera
reserva natural (5206)USE

reserva de caça
reserva natural (5206)USE

reserva especial
reserva contabilística (4026)USE

reserva estratégica
6606 política energéticaMT
armazenagem de energiaBT1

política energéticaBT2

reserva, existências de 
existências mínimas (4021)USE

reserva florestal
5636 florestaMT
florestaBT1

reserva legal
reserva contabilística (4026)USE

reserva, moeda de   (2406)

reserva natural
Área definida, de acesso limitado, para
protecção de espécies biológicas e de
factores abióticos da intervenção direc-
ta do homem.

SN

5206 política ambientalMT
parque naturalUF
reserva botânicaUF
reserva da biosferaUF
reserva de caçaUF
reserva zoológicaUF
zona protegidaBT1

protecção do ambienteBT2

reserva orçamental CE
1021 finanças comunitáriasMT
fundo de garantia das operações de
empréstimo

UF

reserva para ajudas de emergênciaUF
reservas agrícolasUF
reservas monetárias FEOGAUF
disciplina orçamental CEBT1

elaboração do orçamento comu-
nitário

BT2

garantia de créditoRT
garantia do investimentoRT
política monetária agrícolaRT
reserva contabilísticaRT
reservasRT

reserva para ajudas de emergência
reserva orçamental CE (1021)USE

reserva, provisões de 
reservas (4021)USE

reserva zoológica
reserva natural (5206)USE

reservado, emprego   (4406)

reservas
4021 gestão administrativaMT
provisões de reservaUF
stocksUF
gestãoBT1
reserva orçamental CERT

reservas agrícolas
reserva orçamental CE (1021)USE

reservas alimentares
recursos alimentares (2841)USE

reservas cambiais
2406 relações monetáriasMT
finanças internacionaisBT1
divisaRT
ouroRT

reservas de estabilização
Constituídas a fim de reduzir a instabi-
lidade das cotações dos produtos de
base.

SN

2021 comércio internacionalMT
acordo relativo aos produtos de
base

BT1

relações comerciaisBT2
preço dos produtos de baseRT

reservas, estado das 
existências mínimas (4021)USE

reservas monetárias FEOGA
reserva orçamental CE (1021)USE

reservatório criogénico
armazenagem de hidrocarbone-
tos (6616)

USE

reservistas
0821 defesaMT
forças armadasBT1

residência
2816 demografia e populaçãoMT
domicílioUF
lugar de residênciaUF
residência efectivaUF
residência principalUF
distribuição geográfica da popu-
lação

BT1

mobilidade residencialNT1

segunda residênciaNT1
domicílio legalRT

residência, autorização de 
direito de residência (1231)USE

residência de estudantes
3216 organização do ensinoMT
residência universitáriaUF
vida escolarBT1

residência, direito de   (1231)

residência efectiva
residência (2816)USE

residência fixa
restrição da liberdade (1216)USE

residência, lugar de 
residência (2816)USE

residência principal
residência (2816)USE

residência secundária
segunda residência (2816)USE

residência, segunda   (2816)

residência universitária
residência de estudantes (3216)USE

residencial, mobilidade   (2816)

residentes no estrangeiro
emigração (2811)USE

residual, água   (5216)

resíduo
5216 degradação do ambienteMT
lixoUF
lodo de depuraçãoUF
água residualNT1
detrito metálicoNT1
detrito perigosoNT1
exportação de resíduosNT1
lama de depuraçãoNT1
lixeira selvagemNT1
lixo domésticoNT1
óleo usadoNT1
resíduo agrícolaNT1
resíduo electrónicoNT1
resíduo hospitalarNT1
resíduo industrialNT1
resíduo não recuperávelNT1
resíduo químicoNT1
resíduo radioactivoNT1

efluente radiactivoNT2
gestão de resíduosRT

resíduo agrícola
5216 degradação do ambienteMT
resíduo de matadouroUF
restolhoUF
restos de criaçãoUF

reserva botânica resíduo agrícola
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resíduoBT1
biodegradabilidadeRT
biogásRT
biomassaRT
fertilizante orgânicoRT
poluição pela agriculturaRT
resíduo de madeiraRT

resíduo de joeiramento
resíduo industrial (5216)USE

resíduo de madeira
6836 indústria da madeiraMT
serraduraUF
serrimUF
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2
reciclagem de resíduosRT
resíduo agrícolaRT

resíduo de matadouro
resíduo agrícola (5216)USE

resíduo de pesticida
5216 degradação do ambienteMT
poluenteBT1

nocividadeBT2
pesticidaRT

resíduo doméstico
lixo doméstico (5216)USE

resíduo electrónico
5216 degradação do ambienteMT
pilha usadaUF
resíduoBT1

resíduo hospitalar
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1

resíduo industrial
5216 degradação do ambienteMT
detrito hulhíferoUF
efluente industrialUF
lodos vermelhosUF
resíduo de joeiramentoUF
resíduoBT1
subproduto metalúrgicoRT
tecnologia limpaRT

resíduo não recuperável
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1
reciclagem de resíduosRT

resíduo nuclear
resíduo radioactivo (5216)USE

resíduo químico
5216 degradação do ambienteMT
resíduoBT1

resíduo radioactivo
5216 degradação do ambienteMT
resíduo nuclearUF
resíduoBT1

efluente radiactivoNT1
energia nuclearRT
poluição radioactivaRT
radioprotecçãoRT
reprocessamento do combustívelRT

resíduo sólido urbano
lixo doméstico (5216)USE

resíduos, armazenamento de   (5206)

resíduos, armazenamento subterrâneo
de   (5206)

resíduos, descarga de 
eliminação de resíduos (5206)USE

resíduos, despejo de 
eliminação de resíduos (5206)USE

resíduos, destruição de 
eliminação de resíduos (5206)USE

resíduos, eliminação de   (5206)

resíduos, evacuação de 
eliminação de resíduos (5206)USE

resíduos, exportação de   (5216)

resíduos, gestão de   (5206)

resíduos, imersão de   (5206)

resíduos, incineração de   (5206)

resíduos no mar, imersão de 
imersão de resíduos (5206)USE

resíduos, reciclagem de   (5206)

resíduos, recuperação dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resíduos, retratamento dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resíduos, reutilização dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resíduos, transformação dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resíduos, tratamento de 
gestão de resíduos (5206)USE

resíduos, utilização dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resíduos, valorização dos 
reciclagem de resíduos (5206)USE

resina
6836 indústria da madeiraMT
resina de madeiraUF
produto em madeiraBT1

indústria da madeiraBT2
coníferaRT

resina de madeira
resina (6836)USE

resistência dos materiais
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

desgaste dos materiaisUF
fadiga dos materiaisUF
ruptura dos materiaisUF
tecnologia de materiaisBT1

resolução
Acto que emana de uma organização
internacional e cujo alcance jurídico é
variável. Utilizar em ligação com a or-
ganização em questão.

SN

0806 política internacionalMT
instrumento internacionalBT1
resolução ONUNT1

resolução CE
resolução comunitária (1011)USE

resolução comunitária
1011 direito comunitárioMT
resolução CEUF
resolução da ComissãoUF
resolução do ConselhoUF
acto comunitárioBT1
resolução do Conselho da União
Europeia

NT1

resolução do Conselho EuropeuNT1
resolução PENT1

resolução da Comissão
resolução comunitária (1011)USE

resolução de diferendos
0816 equilíbrio internacionalMT
negociação de pazUF
pazBT1
arbitragem internacionalNT1
cessar-fogoNT1
negociação internacionalRT

Resolução de Diferendos relativos a Investi-
mentos, Centro Internacional para a 

Banco Mundial (7606)USE

resolução de litígios, órgão de   (2021)

resolução, direito de   (2846)

resolução do Conselho
resolução comunitária (1011)USE

resolução do Conselho da União Euro-
peia

1011 direito comunitárioMT
resolução comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2

resolução do Conselho Europeu
1011 direito comunitárioMT
resolução comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2

resolução do Parlamento
0421 assembleiaMT
competência da assembleiaBT1
resolução PERT

resolução do Parlamento Europeu
resolução PE (1011)USE

resíduo de joeiramento resolução do Parlamento Europeu
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resolução ONU
0806 política internacionalMT
resoluçãoBT1

instrumento internacionalBT2

resolução PE
1011 direito comunitárioMT
resolução do Parlamento EuropeuUF
resolução comunitáriaBT1

acto comunitárioBT2
resolução do ParlamentoRT

respeito da vida privada, direito ao 
protecção da vida privada (1236)USE

respiratória, afecção 
doença das vias respirató-
rias (2841)

USE

respiratória, doença 
doença das vias respirató-
rias (2841)

USE

respiratórias, doença das vias   (2841)

responsabilidade
1211 direito civilMT
responsabilidade colectivaUF
responsabilidade colegialUF
responsabilidade jurídicaUF
responsabilidade legalUF
direito civilBT1
danoNT1
indemnizaçãoNT1
perdas e danosNT1
responsabilidade civilNT1
responsabilidade contratualNT1
responsabilidade do produtorNT1
acção de responsabilidade civilRT
erro médicoRT
seguroRT

responsabilidade administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

responsabilidade da administraçãoUF
responsabilidade do funcionário
público

UF

direito administrativoBT1
recurso de responsabilidade admi-
nistrativa

RT

responsabilidade administrativa, recur-
so de   (1221)

responsabilidade ambiental das empresas
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

responsabilidade CE, acção por   (1221)

responsabilidade civil
1211 direito civilMT
responsabilidadeBT1

direito civilBT2
responsabilidade por danos ambien-
tais

RT

vítimaRT

responsabilidade civil, acção de   (1221)

responsabilidade civil, seguro
de   (2431)

responsabilidade colectiva
responsabilidade (1211)USE

responsabilidade colegial
responsabilidade (1211)USE

responsabilidade contratual
1211 direito civilMT
responsabilidadeBT1

direito civilBT2

responsabilidade da administração
responsabilidade administrati-
va (0436)

USE

responsabilidade do Estado
Princípio segundo o qual os Estados-
Membros são obrigados a reparar os
prejuízos causados aos particulares em
virtude das violações do direito comu-
nitário que lhes são imputáveis.

SN

1011 direito comunitárioMT
direito comunitário - direito nacio-
nal

BT1

ordem jurídica comunitáriaBT2

responsabilidade do funcionário público
responsabilidade administrati-
va (0436)

USE

responsabilidade do produto
responsabilidade do produ-
tor (1211)

USE

responsabilidade do produtor
1211 direito civilMT
garantia comercialUF
responsabilidade do produtoUF
responsabilidade por facto de pro-
duto

UF

responsabilidadeBT1
direito civilBT2

normaRT
produto defeituosoRT
protecção do consumidorRT
qualidade do produtoRT
segurança do produtoRT

responsabilidade dos objectos espaciais
utilização do espaço (1231)USE

responsabilidade ecológica das empresas
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

responsabilidade governamental
Responsabilidade política do governo
perante o parlamento, que pode ser
posta em causa por iniciativa do chefe
do governo através de uma moção de
confiança, ou de uma moção de censura
quando a iniciativa parte do parlamen-
to.

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

competência do executivoBT1
executivoBT2

moção de censuraRT
moção de confiançaRT

responsabilidade internacional
1231 direito internacionalMT
direito internacional públicoBT1
responsabilidade por danos ambien-
tais

RT

responsabilidade jurídica
responsabilidade (1211)USE

responsabilidade legal
responsabilidade (1211)USE

responsabilidade limitada, sociedade anóni-
ma de 

SA (4016)USE

responsabilidade paternal
2806 famíliaMT
direito da famíliaBT1

responsabilidade penal
1216 direito penalMT
maioridade penalUF
menoridade penalUF
arrependidoNT1
circunstância agravanteNT1
circunstância atenuanteNT1

legítima defesaNT2
impunidadeNT1
responsabilidade penal dos meno-
res

NT1

vítimaNT1
ajuda às vítimasNT2

acção em matéria penalRT
maioridadeRT
menoridadeRT
responsabilidade por danos ambien-
tais

RT

responsabilidade penal dos menores
1216 direito penalMT
responsabilidade penalBT1
jovemRT

responsabilidade política
0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1

responsabilidade por danos ambientais
5206 política ambientalMT
responsabilidade por danos ecoló-
gicos

UF

direito do ambienteBT1
política do ambienteBT2

delito ambientalRT
princípio do poluidor-pagadorRT
responsabilidade civilRT
responsabilidade internacionalRT
responsabilidade penalRT

responsabilidade por danos ecológicos
responsabilidade por danos am-
bientais (5206)

USE

responsabilidade por facto de produto
responsabilidade do produ-
tor (1211)

USE

responsabilidade pública
cargo público (0431)USE

resolução ONU responsabilidade pública
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responsabilidade social das empresas
[V4.2]

Integração voluntária das preocupações
sociais e ecológicas das empresas nas
suas actividades comerciais e nas suas
relações com as partes interessadas.

SN

4006 organização de empresasMT
política de ambiente da empresaUF
responsabilidade ambiental das
empresas

UF

responsabilidade ecológica das
empresas

UF

responsabilidade societal das empre-
sas

UF

RSEUF
política da empresaBT1
desenvolvimento sustentávelRT
gestão de empresasRT

responsabilidade societal das empresas
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

resposta, direito de 
direito da informação (3231)USE

resseguro
2431 segurosMT
seguroBT1

restabelecimento da pauta aduaneira
restabelecimento dos direitos
aduaneiros (2011)

USE

restabelecimento da paz
instauração da paz (0816)USE

restabelecimento dos direitos aduanei-
ros

2011 política aduaneiraMT
restabelecimento da pauta aduanei-
ra

UF

política pautalBT1

restauração de edifícios
renovação urbana (2846)USE

restauração do património
protecção do património (2831)USE

restaurante
indústria dos restaurantes e simi-
lares (2826)

USE

restaurantes e afins
Utilizar para todo o tipo de fornecimen-
to de refeições prontas.

SN

6031 agro-alimentarMT
cantinaUF
pronto-a-comerUF
indústria alimentarBT1
cantina escolarRT
indústria dos restaurantes e simila-
res

RT

restaurantes e similares, indústria
dos   (2826)

restaurantes e similares, profissional da
indústria de   (2826)

restituição à exportação
No quadro da política agrícola comum,
subvenção à exportação de produtos
agrícolas, destinada a assegurar preços
garantidos aos produtores.

SN

2006 política comercialMT
ajuda comunitária à exportaçãoUF
fixação de restituiçãoUF
montante da restituiçãoUF
restituição máximaUF
financiamento das exportaçõesBT1

política das exportaçõesBT2
ajuda à exportaçãoRT
comércio extracomunitárioRT
excedente agrícolaRT
FEOGA garantiaRT
organização comum de mercadoRT
preço no mercado mundialRT

restituição à importação
2006 política comercialMT
política das importaçõesBT1

restituição à produção
5611 produção e estruturas agrícolasMT
política da produção agrícolaBT1

restituição de bens culturais
bem cultural (2831)USE

restituição, fixação de 
restituição à exportação (2006)USE

restituição máxima
restituição à exportação (2006)USE

restituição, montante da 
restituição à exportação (2006)USE

restolho
resíduo agrícola (5216)USE

restos de criação
resíduo agrícola (5216)USE

restrição à exportação
2021 comércio internacionalMT
limitação das exportaçõesUF
obstáculo à exportaçãoUF
proibição de exportaçãoUF
restrição ao comércioBT1
política das exportaçõesRT
tecnologia dualRT

restrição à importação
2021 comércio internacionalMT
desvio de tráfegoUF
limitação das importaçõesUF
obstáculo à importaçãoUF
proibição de importaçãoUF
suspensão das importaçõesUF
restrição ao comércioBT1
direitos de importaçãoRT
política das importaçõesRT
produto originárioRT

restrição ao comércio
2021 comércio internacionalMT
barreira comercialUF
entrave às trocasUF
obstáculo às trocasUF
entrave não pautalNT1

encargo de efeito equivalenteNT2
entrave técnicoNT2
medida de efeito equivalenteNT2
restrição quantitativaNT2

entrave pautalNT1
restrição à exportaçãoNT1
restrição à importaçãoNT1
proteccionismoRT
restrição de concorrênciaRT
sanção económicaRT

restrição cambial
2411 economia monetáriaMT
política cambialBT1

restrição da liberdade
1216 direito penalMT
interdição de estadaUF
residência fixaUF
sanção penalBT1

restrição da produção
quota de produção (6406)USE

restrição de concorrência
4031 concorrênciaMT
concorrência deslealUF
concorrência ilícitaUF
concorrência imperfeitaUF
distorção de concorrênciaUF
falsa concorrênciaUF
prática comercial abusivaUF
prática comercial deslealUF
prática comercial discriminatóriaUF
prática comercial restritivaUF
acordo de preçosNT1
autolimitaçãoNT1
dumpingNT1
monopólioNT1

monopólio de compraNT2
monopólio de EstadoNT2
monopólio de importaçãoNT2

obrigação de não-concorrênciaNT1
oligopólioNT1
oligopsónioNT1
posição dominanteNT1
publicidade abusivaNT1
publicidade comparativaNT1
recusa de ofertaNT1
recusa de vendaNT1
dumping socialRT
preço discriminatórioRT
protecção do consumidorRT
queixa à ComissãoRT
restrição ao comércioRT

restrição quantitativa
2021 comércio internacionalMT
contingenteUF
contingente quantitativoUF
limitação quantitativaUF
quota tarifáriaUF
tecto quantitativoUF
entrave não pautalBT1

restrição ao comércioBT2
organização do mercadoRT

responsabilidade social das empresas [V4.2] restrição quantitativa
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restrições, supressão das 
liberalização do comércio (2021)USE

restrita, difusão   (3231)

restritiva, prática comercial 
restrição de concorrência (4031)USE

resultado contabilístico
resultado de exploração (4026)USE

resultado da exploração agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
estatística agrícolaNT1

recenseamento agrícolaNT2
produtividade agrícolaNT1

perda de colheitaNT2
produção agrícolaNT2
produtividade da terraNT2
rendimento agrícolaNT2

rede de informação contabilísticaNT1
ficha de exploração agrícolaNT2

rendimento da exploração agrícolaNT1
rendimento do agricultorNT1
contabilidadeRT
contabilidade económica agrícolaRT
lucroRT

resultado da investigação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

investigaçãoBT1
avaliação tecnológicaRT

resultado da votação
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1
votação parlamentarRT

resultado de exploração
4026 gestão contabilísticaMT
resultado contabilísticoUF
contabilidadeBT1
déficeNT1
despesaNT1
fluxo de tesourariaNT1
lucroNT1
prejuízo financeiroNT1
receitaNT1

resultado eleitoral
0416 processo eleitoralMT
escrutínioBT1

votaçãoBT2

resumo de textos
3221 documentaçãoMT
redacção de um resumoUF
sinopseUF
análise da informaçãoBT1

documentaçãoBT2

resumo, redacção de um 
resumo de textos (3221)USE

retalhista
comércio de retalho (2036)USE

retalho, comércio de   (2036)

retalho, preço de   (2451)

retalho, venda a   (2031)

retenção na fonte
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

salárioBT1
remuneração do trabalhoBT2

contribuição para a segurança so-
cial

RT

imposto sobre os rendimentos do
trabalho

RT

retirada da Comunidade Europeia
pertença à União Euro-
peia (1016)

USE

retirada do mercado
2006 política comercialMT
retirada preventiva do mercadoUF
apoio do mercadoBT1

intervenção no mercadoBT2
política comercialBT3

preço de retirada do mercadoRT

retirada do mercado, preço de   (2451)

retirada preventiva do mercado
retirada do mercado (2006)USE

retirado do mercado, produto 
prémio de não comerciali-
zação (5611)

USE

retoma económica
Regresso da economia a uma fase de
expansão após uma fase de recessão.

SN

1611 crescimento económicoMT
recuperação económicaUF
ciclo económicoBT1
reconstrução económicaRT
relançamento económicoRT

retoma, plano de 
plano anticrise (1606)USE

retornado
migração de regresso (2811)USE

retorno, embalagem com 
consignação de produto poluen-
te (5206)

USE

retratamento dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

retroactividade da lei
1206 fontes e ramos do direitoMT
efeito retroactivoUF
leiBT1

legislaçãoBT2
fonte do direitoBT3

retroactivo, efeito 
retroactividade da lei (1206)USE

retrogradação profissional
Mutação de um trabalhador para uma
posição que exige menos experiência
ou qualificações, acompanhada de uma
redução salarial.

SN

4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

desclassificação do trabalhadorUF
despromoçãoUF
carreira profissionalBT1

administração do pessoalBT2

retrosaria
6841 indústria do couro e têxtilMT
passamanariaUF
indústria têxtilBT1

retrovisor
dispositivo de segurança (4811)USE

réu
acusação (1221)USE

Reunião
7221 ÁfricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilha da ReuniãoUF
África MeridionalBT1
DU francesesBT1

reunião, acta de   (3221)

reunião de dados
recolha de dados (3236)USE

reunião, direito de 
liberdade de reunião (1236)USE

Reunião, ilha da 
Reunião (7221+7241)USE

reunião internacional
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
cimeiraNT1
conferência internacionalNT1

conferência europeiaNT2
Conferência ONUNT2

reunião ministerialNT1
cooperação internacionalRT

reunião, liberdade de   (1236)

reunião ministerial
0806 política internacionalMT
reunião internacionalBT1

política internacionalBT2
Conselho da União EuropeiaRT
ministroRT

reunião parlamentar
0426 trabalhos parlamentaresMT
processo parlamentarBT1
debate parlamentarNT1
declaração de votoNT1
documento de sessãoNT1

relatório de comissão parlamentarNT2
ordem do diaNT1
período de perguntasNT1

restrições reunião parlamentar
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reunificação
unificação nacional (0806)USE

reunificação da Alemanha
unificação da Alemanha (0816)USE

reunificação familiar
migração familiar (2811)USE

reuniões, condução de   (4406)

reutilização dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

revalorização
2411 economia monetáriaMT
revalorização monetáriaUF
ajustamento monetárioBT1

política monetáriaBT2

revalorização monetária
revalorização (2411)USE

revenda, armazém de   (2036)

revendedor
2036 distribuição comercialMT
distribuidor comercialBT1

distribuição comercialBT2

revestimento de metais
6816 metalurgia e siderurgiaMT
acabamento dos metaisUF
indústria metalúrgicaBT1

revestimento de superfície
6831 construção civilMT
azulejoUF
ladrilhoUF
mosaicoUF
materiais de construçãoBT1

indústria da construção civilBT2

revestimento fino
chapa fina (6411)USE

revisão da Constituição
1206 fontes e ramos do direitoMT
reforma constitucionalUF
ConstituiçãoBT1

fonte do direitoBT2

revisão da lei
0426 trabalhos parlamentaresMT
reforma da leiUF
processo legislativoBT1

revisão da PAC
reforma da PAC (5606)USE

revisão das perspectivas financeiras
1021 finanças comunitáriasMT
perspectivas financeirasBT1

disciplina orçamental CEBT2
elaboração do orçamento comu-
nitário

BT3

revisão de contas
verificação de contas (4026)USE

revisão de tratado CE
1011 direito comunitárioMT
Tratado CEBT1
revisão de um acordoRT

revisão de um acordo
0806 política internacionalMT
revisão de um tratadoUF
acordo internacionalBT1
revisão de tratado CERT

revisão de um tratado
revisão de um acordo (0806)USE

revisão salarial
ajustamento salarial (4421)USE

revogação
Operação que permite pôr fim ao con-
junto dos efeitos jurídicos de um deter-
minado instrumento.

SN

1226 organização da justiçaMT
sistema judiciárioBT1

revolta
violência política (0431)USE

revolução
violência política (0431)USE

revolução industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
política industrialBT1
investigação industrialRT
mudança tecnológicaRT

revolução verde
reforma agrária (5606)USE

revolucionário, governo 
governo insurreccional (0406)USE

RF, Alemanha 
Alemanha (7206+7231+7236)USE

RFA
Alemanha (7206+7231+7236)USE

RFJ
Sérvia e Montene-
gro (7206+7236)

USE

Rheinland Pfalz
Renânia-Palatinado (7211)USE

Rhône-Alpes
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Ródano-AlpesUF
regiões de FrançaBT1

riacho
curso de água (5211)USE

Ribe
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

ribeiro
curso de água (5211)USE

RICA
rede de informação contabilísti-
ca (5616)

USE

rícino
6006 produto vegetalMT
semente de rícinoUF
planta oleaginosaBT1

rícino, semente de 
rícino (6006)USE

rico, país 
país industrializado (1611)USE

Riga [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Letónia [V4.2]BT1

Ringkøbing
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

rio
curso de água (5211)USE

Rio, Grupo do   (7621)

Rioja, Comunidade Autónoma de La  
La Rioja (7211)USE

Rioja, La   (7211)

riqueza
1626 contabilidade nacionalMT
fortunaUF
distribuição do rendimentoBT1

rendimentoBT2
imposto sobre a fortunaRT

riqueza, distribuição da   (1626)

risco
risco coberto (2431)USE

risco, aplicação de capitais de 
capital de risco (2421)USE

risco, capital de   (2421)

risco coberto
2431 segurosMT
riscoUF
apólice de segurosBT1

seguroBT2

risco de contaminação radioactiva
acidente nuclear (6621)USE

risco de crédito
créditos (1211)USE

risco de doença
risco sanitário (2841)USE

risco de explosão
risco industrial (5206)USE

risco de incêndio
risco industrial (5206)USE

reunificação risco de incêndio
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risco industrial
Designa um perigo eventual, mais ou
menos previsível, relativamente a uma
instalação industrial e que pode ter
consequências graves e imediatas para
a população, bens materiais e meio
ambiente.

SN

5206 política ambientalMT
risco de explosãoUF
risco de incêndioUF
risco tecnológicoUF
risco tóxicoUF
prevenção de riscosBT1

política do ambienteBT2
desastre de origem humanaRT
poluição industrialRT

risco natural
5206 política ambientalMT
prevenção de riscosBT1

política do ambienteBT2
desastre naturalRT
inundaçãoRT

risco radioactivo
acidente nuclear (6621)USE

risco sanitário
2841 saúdeMT
risco de doençaUF
saúde públicaBT1

organização da saúdeBT2
política de saúdeBT3

inspecção veterináriaRT
medicina de urgênciaRT
segurança dos alimentosRT
segurança nuclearRT
substância perigosaRT

risco tecnológico
risco industrial (5206)USE

risco tóxico
risco industrial (5206)USE

riscos de acidente, cobertura dos 
seguro de acidentes (2431)USE

riscos de poluição, vigilância dos 
vigilância do ambiente (5206)USE

riscos, gestão dos 
prevenção de riscos (5206)USE

riscos naturais, prevenção dos 
prevenção de riscos (5206)USE

riscos nucleares
acidente nuclear (6621)USE

riscos, prevenção de   (5206)

riscos profissionais
segurança no trabalho (4416)USE

riscos, seguro contra todos os 
seguro automóvel (2431)USE

ritmo migratório
migração (2811)USE

robot
robot industrial (6411)USE

robot industrial
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

robotUF
robotizaçãoBT1

fabrico industrialBT2

robótica
3236 informática e processamento de
dados

MT

informática industrialBT1
informática aplicadaBT2

informáticaBT3
robotizaçãoRT

robotização
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

utilização de robotsUF
fabrico industrialBT1
robot industrialNT1
robóticaRT

robots, utilização de 
robotização (6411)USE

roda hidráulica
máquina hidráulica (6821)USE

Ródano-Alpes
Rhône-Alpes (7211)USE

rodas, veículo de duas   (4816)

Rodésia do Norte
Zâmbia (7221+7231)USE

Rodésia do Sul
Zimbabué (7221+7231)USE

rodoviária, cabotagem   (4816)

rodoviária, cintura 
via rápida (4816)USE

rodoviária, educação 
educação cívica (3211)USE

rodoviária, estação   (2846)

rodoviária, infracção 
infracção ao código da estrada
[V4.2] (1216)

USE

rodoviária, ligação 
rede de estradas (4816)USE

rodoviária, portagem 
portagem (4806)USE

rodoviária, segurança   (4806)

rodoviária, sinalização 
sinalização (4806)USE

rodoviária, tarifa   (4806)

rodoviário comunitário, eixo 
eixo comunitário (4806)USE

rodoviário internacional, transpor-
te   (4816)

rodoviário, transporte   (4816)

rodoviário, túnel 
túnel (4806)USE

roedor
5211 meio naturalMT
mamífero selvagemBT1

faunaBT2
vida selvagemBT3

rolagem
mobilização do solo (5621)USE

rolamento
6821 indústria mecânicaMT
rolamento de esferasUF
material mecânicoBT1

rolamento de esferas
rolamento (6821)USE

rolante, escada 
elevador (6831)USE

rolante, tapete 
elevador (6831)USE

romã
fruto de semente (6006)USE

Roma, Tratado de 
Tratado CEE (1011)USE

Romagna, Emilia 
Emília-Romanha (7211)USE

romano, direito   (1206)

Roménia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
países ComeconBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países do Pacto de VarsóviaBT1
países NATOBT1
PECOBT1

Europa OrientalBT2

roquefort
queijo curado com fungos (6016)USE

rosé, vinho   (6021)

Roskilde
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

rota aérea
tráfego aéreo (4826)USE

rotação de culturas
Alternância de culturas num determina-
do terreno com o objectivo de obter o
maior rendimento possível.

SN

5621 exploração agrícolaMT
afolhamentoUF
alternância de culturasUF
cultura alternaUF

risco industrial rotação de culturas
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sistema de cultivoBT1
terra em pousioRT

rotação dos postos de trabalho
humanização do trabalho (4416)USE

rotulagem
2031 comercializaçãoMT
acondicionamentoBT1
denominação do produtoRT
informação do consumidorRT
marcaRT
normalizaçãoRT
rastreabilidadeRT

rotulagem social
rótulo social (4006)USE

rótulo ecológico
2031 comercializaçãoMT
selo de ecoprodutoUF
selo ecológicoUF
certificado de qualidadeBT1

comercializaçãoBT2
certificação florestalRT

rótulo social
4006 organização de empresasMT
rotulagem socialUF
política da empresaBT1
Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Trabalha-
dores

RT

comercializaçãoRT
dumping socialRT
informação do consumidorRT

roubo
furto (1216)USE

roubo, seguro contra 
seguro contra danos (2431)USE

Round, Dillon   (2011)

Round, Kennedy   (2011)

Round, Tokyo   (2011)

Round, Tóquio 
Tokyo Round (2011)USE

Round, Uruguai   (2011)

roupa, máquina de lavar 
electrodoméstico (6826)USE

roupa, produção de 
indústria do vestuário (6841)USE

Roussillon, Languedoc-   (7211)

RSE
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

rua, criança da   (2826)

rua, menino da 
criança da rua (2826)USE

Ruanda
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT

RwandaUF
África OrientalBT1
países ACPBT1

Ruanda, Tribunal Penal Internacional para
o 

Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

rubrica orçamental
orçamento (2436)USE

ruído
Utilizar apenas para ruídos perturbado-
res cuja fonte esteja identificada, tais
como um automóvel, uma máquina,
uma discoteca ou o barulho provenien-
te de uma estrada ou de um aeroporto.

SN

5216 degradação do ambienteMT
emissão sonoraUF
nocividade acústicaUF
nocividadeBT1
nível sonoroNT1
aeroportoRT
isolamento acústicoRT
poluição sonoraRT
protecção contra o ruídoRT

ruído, luta contra o 
protecção contra o ruído (5206)USE

ruído, protecção contra o   (5206)

rum
aguardente (6021)USE

ruptura dos materiais
resistência dos materiais (6411)USE

rurais, bens 
propriedade rústica (5616)USE

rural, aglomerado   (2846)

rural, arrendamento   (5616)

rural, classe   (2821)

rural, colectividade   (2846)

rural, contrato de arrendamen-
to   (5616)

rural, desenvolvimento   (1616)

rural, despovoamento 
migração rural (2811)USE

rural, direito   (5606)

rural, formação 
ensino agrícola (3211)USE

rural, habitat 
meio rural (2846)USE

rural, meio   (2846)

rural, migração   (2811)

rural, população   (2816)

rural, preço do arrendamento   (5616)

rural, produção 
produção agrícola (5616)USE

rural, propriedade 
propriedade rústica (5616)USE

rural, rede viária 
via rural (4816)USE

rural, região   (1616)

rural, sociologia   (3611)

rural, trabalhador 
mão-de-obra agrícola (5616)USE

rural, turismo   (2826)

rural urbana, migração   (2811)

rural, via   (4816)

rural, zona 
região rural (1616)USE

Russa, Federação  
Rússia (7206+7231+7236)USE

Rússia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Federação RussaUF
ex-URSSBT1
país da APECBT1
países CEIBT1
países do Conselho da EuropaBT1

rústica, propriedade   (5616)

Rwanda
Ruanda (7221+7231)USE

SA
4016 forma jurídica de sociedadeMT
SARLUF
sociedade anónima de responsabili-
dade limitada

UF

sociedade comercialBT1
sociedadeBT2

Saara Ocidental
Sara Ocidental (7221)USE

SAARC
7616 organizações extra-europeiasMT
ASACRUF
Associação de Cooperação Regio-
nal do Sul da Ásia

UF

organização asiáticaBT1

Saarland
Sarre (7211)USE

Sabá
7216 AméricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilhas do BarlaventoBT1

Antilhas HolandesasBT2
Pequenas AntilhasBT3

CaraíbasBT4
PTU dos Países BaixosBT3

Sabah
Malásia Oriental (7226+7231)USE

rotação dos postos de trabalho Sabah
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sabão
produto cosmético (6811)USE

sabática, licença 
licença especial (4416)USE

saber, economia do 
economia do conhecimento
[V4.2] (1621)

USE

saber-fazer
know-how (6411)USE

saber-fazer, transmissão de 
gestão dos conhecimen-
tos (4021)

USE

sabotagem nuclear
acidente nuclear (6621)USE

sacarina
sucedâneo de alimentos (6026)USE

sacarina, beterraba   (6006)

sacarose
6021 bebidas e açúcarMT
açúcarBT1

saco
material de embalagem (2031)USE

sagrado, texto   (2831)

Sahel
7221 ÁfricaMT
África do SahelUF
país do SahelUF
África negraBT1

ÁfricaBT2

Sahel, África do 
Sahel (7221)USE

Sahel, país do 
Sahel (7221)USE

saída, cláusula de   (1016)

saída comercial
acesso ao mercado (2006)USE

saída, licença de 
regime penitenciário (1216)USE

sal
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
minério não metálicoBT1

produto mineiroBT2

sal químico
6811 químicaMT
amóniaUF
amoníacoUF
brometoUF
carbonato de sodaUF
carbonato de sódioUF
cloretoUF
cloreto de potássioUF
hidróxidoUF
hidróxido de lítioUF
iodetoUF
lixíviaUF
nitratoUF

sulfatoUF
composto químicoBT1

sala de cinema
indústria cinematográfica (3226)USE

salariais, encargos 
custo salarial (4026)USE

salarial, actualização 
ajustamento salarial (4421)USE

salarial, ajustamento   (4421)

salarial, bonificação 
prémio salarial (4421)USE

salarial, custo   (4026)

salarial, diferença 
igualdade das remune-
rações (4421)

USE

salarial, flexibilidade 
flexibilidade do trabalho (4411)USE

salarial, fosso 
igualdade das remune-
rações (4421)

USE

salarial, indexação   (4421)

salarial, política   (4421)

salarial, prémio   (4421)

salarial, quotização 
contribuição para a segurança
social (2836)

USE

salarial, rendimento não   (4421)

salarial, revisão 
ajustamento salarial (4421)USE

salarial, taxa 
fixação de salário (4421)USE

salário
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

remuneraçãoUF
vencimentoUF
remuneração do trabalhoBT1
retenção na fonteNT1
salário à peçaNT1
salário baixoNT1
salário horárioNT1
assalariadoRT
custo salarialRT
imposto sobre os rendimentos do
trabalho

RT

salário à peça
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

remuneração à tarefaUF
remuneração ao rendimentoUF
salárioBT1

remuneração do trabalhoBT2
norma de produçãoRT
produtividade do trabalhoRT

salário baixo
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

salárioBT1
remuneração do trabalhoBT2

rendimento baixoRT

salário doméstico
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

política salarialBT1
economia familiarRT

salário, fixação de   (4421)

salário garantido
salário mínimo (4421)USE

salário horário
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

salário por horaUF
salárioBT1

remuneração do trabalhoBT2

salário mínimo
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

salário garantidoUF
salário mínimo garantidoUF
política salarialBT1
poder de compraRT

salário mínimo garantido
salário mínimo (4421)USE

salário, penhora de 
execução por dívidas (1221)USE

salário por hora
salário horário (4421)USE

salário único, subsídio de 
prestação familiar (2836)USE

salários, acerto dos 
ajustamento salarial (4421)USE

salários, adaptação dos 
fixação de salário (4421)USE

salários, aumento de 
ajustamento salarial (4421)USE

salários, baixa dos 
redução dos salários (4421)USE

salários, bloqueio dos   (4421)

salários, congelamento dos 
bloqueio dos salários (4421)USE

salários, escala de   (4421)

salários, escala móvel dos 
escala de salários (4421)USE

salários, igualdade de 
igualdade das remune-
rações (4421)

USE

salários, redução dos   (4421)

sabão salários
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saldos
venda com desconto (2031)USE

salgada, água   (5211)

salgada, peixe de água   (5641)

salgado, alimento 
produto salgado (6026)USE

salgado, produto   (6026)

salicílico, ácido 
ácido orgânico (6811)USE

salinização do solo
desertificação (5216)USE

salmão, anemia infecciosa do 
doença dos peixes (5641)USE

salmoura
produto salgado (6026)USE

salmoura, alimento em 
produto salgado (6026)USE

Salomão
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
ilhas SalomãoUF
MelanésiaBT1

OceâniaBT2
países ACPBT1

Salomão, ilhas 
Salomão (7226+7231)USE

salsicha
produto à base de carne (6026)USE

SALT
Acordo SALT (0816)USE

SALT, Acordo   (0816)

salubridade dos edifícios
segurança dos edifícios (2846)USE

Salvador, El   (7216+7231+7236)

salvaguarda da liberdade
protecção das liberdades (1236)USE

salvaguarda da paz
manutenção da paz (0816)USE

salvaguarda do ambiente
protecção do ambiente (5206)USE

salvaguarda do emprego
manutenção do emprego (4406)USE

salvaguarda do património cultural
protecção do património (2831)USE

Salzburgo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da ÁustriaBT1

Samoa
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT

Estado Independente de SamoaUF
Samoa OcidentaisUF
países ACPBT1
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

Samoa, Estado Independente de 
Samoa (7226+7231)USE

Samoa Ocidentais
Samoa (7226+7231)USE

Samoa Orientais
7226 Ásia-OceâniaMT
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

sanção administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

sanção disciplinarUF
direito administrativoBT1
infracção ao código da estrada
[V4.2]

RT

sanção comunitária
1011 direito comunitárioMT
violação do direito comunitárioBT1

aplicação do direito comunitárioBT2
direito comunitárioBT3

sanção disciplinar
sanção administrativa (0436)USE

sanção económica
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1
restrição ao comércioRT

sanção internacional
Medida tomada contra um Estado que
viola as regras do direito internacional.

SN

0806 política internacionalMT
bloqueioUF
boicoteUF
embargoUF
represáliasUF
política internacionalBT1
exclusão de uma organização inter-
nacional

RT

segurança internacionalRT

sanção militar
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1

sanção pecuniária
multa (1216)USE

sanção pecuniária obrigatória
1216 direito penalMT
multaBT1

sanção penalBT2

sanção penal
1216 direito penalMT
condenaçãoUF
penaUF
confisco de bensNT1

encarceramentoNT1
execução da penaNT1

diminuição de penaNT2
liberdade condicionalNT2
prescrição da penaNT2
suspensão da execução da penaNT2

multaNT1
sanção pecuniária obrigatóriaNT2

pena de morteNT1
pena de substituiçãoNT1
privação de direitosNT1
registo criminalNT1
restrição da liberdadeNT1
semiliberdadeNT1

saneamento
5206 política ambientalMT
descontaminaçãoUF
desinfecçãoUF
luta contra a poluiçãoBT1

saneamento da água
tratamento da água (5206)USE

saneamento do mercado
regularização do mercado (2006)USE

saneamento, via pública e   (2846)

sangue, banco de 
transfusão de sangue (2841)USE

sangue, dádiva de 
transfusão de sangue (2841)USE

sangue, doença do   (2841)

sangue, puro 
equino (5626)USE

sangue, transfusão de   (2841)

sanitária, ajuda   (0811)

sanitária, educação   (3211)

sanitária, inspecção 
controlo sanitário (2841)USE

sanitária, instalação   (6831)

sanitária, legislação   (2841)

sanitária, legislação fitos~   (5606)

sanitária, norma 
legislação sanitária (2841)USE

sanitária, polícia 
controlo sanitário (2841)USE

sanitária, política 
política de saúde (2841)USE

sanitária, prevenção 
controlo sanitário (2841)USE

sanitária, protecção 
controlo sanitário (2841)USE

sanitária, protecção fitos~ 
protecção da flora (5206)USE

saldos sanitária

201



sanitária, regulamentação 
legislação sanitária (2841)USE

sanitária, regulamentação fitos~ 
legislação fitossanitária (5606)USE

sanitária, segurança 
controlo sanitário (2841)USE

sanitário, cartão   (2841)

sanitário, certificado   (2011)

sanitário, controlo   (2841)

sanitário, controlo fitos~   (5606)

sanitário, produto fitos~   (5626)

sanitário, risco   (2841)

sanitário, tratamento fitos~   (5621)

Santa Cruz [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Santa Helena
7221 ÁfricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilha de Santa HelenaUF
África MeridionalBT1
PTU do Reino UnidoBT1

Santa Helena, ilha de 
Santa Helena (7221+7241)USE

Santa Lúcia
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
países ACPBT1
países CaricomBT1
países OEABT1
Pequenas AntilhasBT1

CaraíbasBT2

Santa Sé
Vaticano (7206)USE

Santo Eustáquio
7216 AméricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilhas do BarlaventoBT1

Antilhas HolandesasBT2
Pequenas AntilhasBT3

CaraíbasBT4
PTU dos Países BaixosBT3

santola
crustáceo (5641)USE

São Cristóvão e Nevis
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
St Kitts and NevisUF
países ACPBT1
países CaricomBT1

países OEABT1
Pequenas AntilhasBT1

CaraíbasBT2

São Marino
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Europa MeridionalBT1
países do Conselho da EuropaBT1

São Martinho
7216 AméricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilhas do BarlaventoBT1

Antilhas HolandesasBT2
Pequenas AntilhasBT3

CaraíbasBT4
PTU dos Países BaixosBT3

São Pedro e Miquelon
7216 AméricaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
América do NorteBT1
PTU francesesBT1

São Tomé e Príncipe
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
ilhas de São Tomé e PríncipeUF
África CentralBT1
países ACPBT1

São Tomé e Príncipe, ilhas de 
São Tomé e Prínci-
pe (7221+7231)

USE

São Vicente
São Vicente e Granadi-
nas (7216+7231+7236)

USE

São Vicente e Granadinas
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
São VicenteUF
países ACPBT1
países CaricomBT1
países OEABT1
Pequenas AntilhasBT1

CaraíbasBT2

sapateiro
indústria do calçado (6841)USE

Saque, Direitos Especiais de   (2406)

Sara
deserto (5211)USE

Sara Ocidental
7221 ÁfricaMT
Saara OcidentalUF
África OcidentalBT1

Saravaque
Malásia Oriental (7226+7231)USE

Sardegna
Sardenha (7211)USE

Sardenha
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

SardegnaUF
regiões de ItáliaBT1

SARL
SA (4016)USE

Sarre
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

SaarlandUF
regiões da AlemanhaBT1

satélite
4826 transporte aéreo e espacialMT
satélite artificialUF
veículo espacialBT1

transporte espacialBT2
comunicação por satéliteRT
indústria aeroespacialRT
nova tecnologiaRT
teledetecçãoRT

satélite artificial
satélite (4826)USE

satélite, comunicação por   (3226)

satélite de comunicação directa
comunicação por satélite (3226)USE

satélite de comunicações
comunicação por satélite (3226)USE

satélite europeu de comunicação
comunicação por satélite (3226)USE

satélite, navegação por   (4811)

Satélite, Organização Europeia de Teleco-
municações por 

EUTELSAT (7611)USE

satélite, sistema anti- 
arma espacial (0821)USE

Satélites da União Europeia, Centro de 
Centro de Satélites da União Eu-
ropeia [V4.2] (1006)

USE

satisfação no trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

motivação do trabalhadorUF
satisfação profissionalUF
psicologia do trabalhoBT1

ergonomiaBT2
condições de trabalhoBT3

satisfação profissional
satisfação no trabalho (4416)USE

SAU
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

sanitária SAU
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saúde
política de saúde (2841)USE

saúde, acesso aos cuidados de 
direito à saúde (1236)USE

saúde animal
5631 actividade agrícolaMT
bem-estar dos animaisNT1
doença animalNT1

bruceloseNT2
BSENT2
febre aftosaNT2
leucose animalNT2
peste animalNT2
raivaNT2
tuberculose animalNT2

medicina veterináriaNT1

saúde, boletim individual de 
cartão sanitário (2841)USE

saúde, centro de   (2841)

saúde, cuidados de   (2841)

saúde, custo da   (2841)

saúde da população
saúde pública (2841)USE

saúde, despesas de   (2841)

saúde, direito à   (1236)

Saúde e a Protecção do Consumidor, Insti-
tuto para a 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

saúde e higiene no trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

segurança no trabalhoBT1
condições de trabalhoBT2

saúde, educação para a 
educação sanitária (3211)USE

saúde, estatísticas da   (2841)

saúde genésica
2841 saúdeMT
saúde reprodutivaUF
saúde públicaBT1

organização da saúdeBT2
política de saúdeBT3

cancroRT
doença transmissível sexualmenteRT
educação sexualRT
maternidadeRT
mutilação sexualRT
planeamento familiarRT
sexualidadeRT

saúde mental
2841 saúdeMT
higiene mentalUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
doença mentalRT
stressRT

Saúde no Trabalho, Agência Europeia
para a Segurança e a   (1006)

saúde, organização da   (2841)

Saúde, Organização Mundial da 
OMS (7606)USE

saúde, pessoal dos serviços de 
profissão médica (2841)USE

saúde, política de   (2841)

saúde, protecção da 
política de saúde (2841)USE

saúde pública
2841 saúdeMT
saúde da populaçãoUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
higiene públicaNT1
legislação sanitáriaNT1

controlo sanitárioNT2
risco sanitárioNT1
saúde genésicaNT1
BSERT
protecção do consumidorRT

saúde reprodutiva
saúde genésica (2841)USE

saúde, serviço de   (2841)

saúde, serviço nacional de   (2841)

saúde, sistema de   (2841)

Saudita, Arábia   (7226+7231+7236)

Savinjska [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

Saxónia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ex-RDABT1
regiões da AlemanhaBT2

Saxónia, Baixa 
Niedersachsen (7211)USE

Saxónia-Anhalt
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ex-RDABT1
regiões da AlemanhaBT2

sazonal, desemprego   (4406)

sazonal, flutuação 
flutuação conjuntural (1611)USE

sazonal, migração   (2811)

sazonal, trabalhador   (4411)

sazonal, trabalho   (4406)

sbrinz, queijo 
queijo de pasta dura (6016)USE

scanner
Periférico destinado à digitalização de
imagens e textos.

SN

3236 informática e processamento de
dados

MT

analisadorUF
digitalizadorUF
periféricoBT1

equipamento informáticoBT2
indústria informáticaBT3

digitalizaçãoRT

scanner (equipamento médico)
material médico-cirúrgico (2841)USE

Schengen, Acordo de   (1231)

Schengen, Sistema de Informação
de   (1231)

Schleswig-Holstein
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da AlemanhaBT1

schnaps
aguardente (6021)USE

Schuman, Declaração 
história da Europa (0811)USE

Schuman, Plano 
história da Europa (0811)USE

Scotland
Escócia (7211)USE

SDI
defesa estratégica (0821)USE

SEATO
OTASE (7616+7621)USE

SEBC
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Sistema Europeu de Bancos Cen-
trais

UF

órgão comunitárioBT1
EURIBORRT

SEC
Sistema Europeu de Contabilida-
de (1626)

USE

seca
5216 degradação do ambienteMT
luta contra a secaUF
desastre naturalBT1

degradação do ambienteBT2
acidificaçãoRT
zona áridaRT

seca, ameixa 
produto seco (6026)USE

seca, forragem 
forragem (5631)USE

saúde seca
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seca, fruta 
produto seco (6026)USE

seca, luta contra a 
seca (5216)USE

seca, uva 
produto seco (6026)USE

secagem
desidratação (6036)USE

SECE
Eurostat (1006)USE

seco, alimento 
produto seco (6026)USE

seco, figo 
produto seco (6026)USE

seco, fruto   (6006)

seco, produto   (6026)

secreta, sociedade   (2826)

secretária
pessoal de secretariado (4006)USE

secretariado da instituição
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

estrutura institucionalBT1
secretário-geralNT1
administração da instituiçãoRT

Secretariado da ONU
7606 Nações UnidasMT
Organização das Nações UnidasBT1

Secretariado de Assistência e de Trabalhos
das Nações Unidas para os Refugiados da
Palestina no Próximo Oriente

UNRWA (7606)USE

Secretariado Internacional das Epizootias
OIE (7621)USE

secretariado, pessoal de   (4006)

secretariado político
0411 partido políticoMT
organização dos partidosBT1

secretariado, subsídio e abono
de   (0421)

Secretariado-Geral CES
Comité Económico e Social Eu-
ropeu (1006)

USE

secretário
pessoal de secretariado (4006)USE

secretário de direcção
pessoal de secretariado (4006)USE

secretário de Estado
ministro (0436)USE

secretário-geral
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

secretariado da instituiçãoBT1
estrutura institucionalBT2

secreto de informação, serviço 
serviço secreto (0821)USE

secreto, serviço   (0821)

secreto, voto   (0416)

sector agrícola
1621 estrutura económicaMT
agriculturaUF
sector primárioBT1

sector económicoBT2
situação da agriculturaRT

sector dos serviços
sector terciário (1621)USE

sector económico
1621 estrutura económicaMT
sector não comercialNT1
sector primárioNT1

sector agrícolaNT2
sector quaternárioNT1
sector secundárioNT1
sector terciárioNT1
actividade económicaRT
estrutura económicaRT

sector industrial
sector secundário (1621)USE

sector informal
economia paralela (1621)USE

sector não comercial
1621 estrutura económicaMT
sector económicoBT1

sector primário
1621 estrutura económicaMT
sector económicoBT1
sector agrícolaNT1

sector privado
empresa privada (4011)USE

sector público
empresa pública (4011)USE

sector quaternário
Sector económico dos serviços intelec-
tuais, ou seja, ensino, consultadoria,
informação, investigação, etc..

SN

1621 estrutura económicaMT
sector económicoBT1
sociedade de serviçosRT

sector secundário
1621 estrutura económicaMT
sector industrialUF
sector económicoBT1

sector terciário
1621 estrutura económicaMT
sector dos serviçosUF

sector económicoBT1
indústria de serviçosRT
livre prestação de serviçosRT
serviçosRT
sociedade de serviçosRT

sectorial, acordo   (2021)

sectorial, ajuda   (1606)

sectorial, análise 
análise de entradas-saídas (1631)USE

sectorial, planeamento   (1606)

sectorial, política 
política estrutural (1606)USE

secular, ensino   (3211)

secundária, escola 
ensino secundário (3211)USE

secundária, residência 
segunda residência (2816)USE

secundário, documento 
bibliografia (3221)USE

secundário, ensino   (3211)

secundário, ensino pós- 
ensino superior (3211)USE

secundário, sector   (1621)

seda
6011 produto animalMT
fio de sedaUF
produto animalBT1
indústria têxtilRT
sericiculturaRT
têxtil naturalRT

seda artificial
produto têxtil (6841)USE

seda artificial, fibra de 
têxtil sintético (6841)USE

seda, artigo de 
produto têxtil (6841)USE

seda, fio de 
seda (6011)USE

seda natural
produto têxtil (6841)USE

sede da instituição
0431 vida política e segurança públicaMT
vida institucionalBT1

sede de empresa
sede social (4006)USE

sede de sociedade comercial
sede social (4006)USE

sede jurídica
sede social (4006)USE

sede social
4006 organização de empresasMT
sede de empresaUF

seca sede social
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sede de sociedade comercialUF
sede jurídicaUF
estabelecimentoBT1

estrutura da empresaBT2
nacionalidade de pessoa colectivaRT

sedimentologia
Ramo da geologia que se ocupa do estu-
do das rochas sedimentares e do modo
como se formaram.

SN

3606 ciências naturais e aplicadasMT
geologiaBT1

ciências da TerraBT2

SEDOC
EURES (4411)USE

SEEA
7611 organizações europeiasMT
Sociedade Europeia de Energia
Atómica

UF

organização europeiaBT1

segredo bancário
sigilo bancário (2416)USE

segredo de Estado
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

confidencialidadeBT1
acesso à informaçãoBT2

política de informaçãoBT3

segredo de instrução
instrução judicial (1221)USE

segredo industrial
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

fabrico industrialBT1
segredo profissionalRT

segredo médico
segredo profissional (4426)USE

segredo militar
0821 defesaMT
política de defesaBT1

segredo profissional
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

segredo médicoUF
direito do trabalhoBT1
deontologia profissionalRT
direitos do doenteRT
erro médicoRT
segredo industrialRT
sigilo bancárioRT

segregação racial
discriminação racial (1236)USE

segunda câmara
0421 assembleiaMT
Câmara AltaUF
SenadoUF
assembleia bicamaralBT1

assembleia parlamentarBT2
composição da assembleiaBT3

segunda fase da UEM
1016 construção europeiaMT
calendário da UEMBT1

União Económica e MonetáriaBT2
União EuropeiaBT3

segunda geração, migrante da 
filho de migrante (2811)USE

segunda guerra mundial
0816 equilíbrio internacionalMT
guerraBT1

conflito internacionalBT2

Segunda Instância, Tribunal de 
jurisdição comum (1226)USE

segunda mão, material em 
material usado (2026)USE

segunda residência
2816 demografia e populaçãoMT
casa de campoUF
residência secundáriaUF
residênciaBT1

distribuição geográfica da popu-
lação

BT2

tempos livresRT

segunda volta
Última volta de escrutínio numa eleição
quando no decurso das precedentes
voltas nenhum candidato pôde reunir
a maioria indispensável.

SN

0416 processo eleitoralMT
escrutínio de duas voltasBT1

escrutínio maioritárioBT2
modo de escrutínioBT3

segurança aérea
4806 política de transportesMT
segurança dos transportesBT1

política dos transportesBT2
controlo aéreoRT
EurocontrolRT

segurança biológica
controlo sanitário (2841)USE

segurança, capacete de 
segurança rodoviária (4806)USE

segurança, cinto de 
dispositivo de segurança (4811)USE

Segurança Comum, Política de 
PESC (1016)USE

Segurança Comum, Política Externa e de 
PESC (1016)USE

Segurança da Aviação, Agência Europeia
para a 

Agência Europeia para a Segu-
rança da Aviação [V4.2] (1006)

USE

Segurança da Navegação Aérea, Organi-
zação Europeia para a 

Eurocontrol (7611+7621)USE

Segurança da União Europeia, Instituto de
Estudos de 

Instituto de Estudos de Segu-
rança da União Europeia
[V4.2] (1006)

USE

segurança das instalações nucleares
segurança nuclear (6621)USE

Segurança das Nações Unidas, Conselho
de 

Conselho de Segurança
ONU (7606)

USE

segurança das pessoas
segurança pública (0431)USE

Segurança das Redes e da Informação,
Agência Europeia para a 

ENISA [V4.2] (1006)USE

segurança de abastecimento
2016 trocas comerciaisMT
dificuldades de abastecimentoUF
abastecimentoBT1

segurança, dispositivo de   (4811)

Segurança do Cidadão, Instituto de Pro-
tecção e 

Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

segurança do emprego
Relação laboral ou contratual que garan-
te um período de trabalho de longa
duração.

SN

4406 empregoMT
emprego ameaçadoUF
emprego garantidoUF
emprego precárioUF
garantia de empregoUF
precariedade do empregoUF
protecção do empregoUF
política do empregoBT1
despedimentoRT
trabalho temporárioRT

segurança do Estado, atentado à   (1216)

segurança do Estado, crime contra a 
atentado à segurança do Esta-
do (1216)

USE

segurança do produto
2026 consumoMT
protecção do consumidorBT1

consumidorBT2
produto defeituosoNT1
fabrico industrialRT
responsabilidade do produtorRT
substância tóxicaRT

segurança do reactor
segurança nuclear (6621)USE

segurança do reactor, controlo de 
segurança nuclear (6621)USE

segurança do trabalhador
segurança no trabalho (4416)USE

sedimentologia segurança do trabalhador
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segurança doméstica
acidente doméstico (2826)USE

segurança dos alimentos
2841 saúdeMT
segurança dos produtos alimentaresUF
nutriçãoBT1
Autoridade Europeia para a Segu-
rança dos Alimentos

RT

princípio da precauçãoRT
protecção do consumidorRT
rastreabilidadeRT
risco sanitárioRT

Segurança dos Alimentos, Autoridade
Europeia para a   (1006)

segurança dos edifícios
2846 urbanismo e construção civilMT
salubridade dos edifíciosUF
política da construçãoBT1
acidente domésticoRT

segurança dos mares
vigilância marítima (1231)USE

segurança dos produtos alimentares
segurança dos alimentos (2841)USE

segurança dos transportes
4806 política de transportesMT
protecção dos passageirosUF
política dos transportesBT1
acidente de transporteNT1
segurança aéreaNT1
segurança marítimaNT1
segurança rodoviáriaNT1
ajuda à navegaçãoRT
alcoolismoRT
dispositivo de segurançaRT
substância perigosaRT
transporte de mercadorias perigo-
sas

RT

Segurança e a Cooperação na Europa,
Conferência sobre a 

OSCE (0816)USE

Segurança e a Interoperabilidade, Agência
Ferroviária Europeia para a 

Agência Ferroviária Europeia
[V4.2] (1006)

USE

Segurança e a Saúde no Trabalho,
Agência Europeia para a   (1006)

Segurança e Cooperação na Europa, Orga-
nização de 

OSCE (0816)USE

segurança e vigilância
6846 indústrias diversasMT
segurança privadaUF
indústria de serviçosBT1

indústrias diversasBT2
videovigilânciaRT

segurança Euratom, controlo de 
segurança nuclear (6621)USE

segurança europeia
0816 equilíbrio internacionalMT
segurança internacionalBT1
PESCRT
política europeia de defesaRT

segurança, existências de 
existências mínimas (4021)USE

segurança, força de 
força paramilitar (0821)USE

segurança informática
protecção dos dados (3236)USE

segurança internacional
0816 equilíbrio internacionalMT
equilíbrio internacionalUF
CDENT1
controlo de armamentoNT1
desarmamentoNT1

destruição de armasNT2
limitação de armamentoNT2

acordo ABMNT3
Acordo SALTNT3
acordo STARTNT3

não proliferação nuclearNT2
desnuclearizaçãoNT3
zona de pazNT3

redução de forçasNT2
euromísseisNT1
militarização do espaçoNT1
não proliferação de armamentosNT1
OSCENT1
segurança europeiaNT1
segurança regionalNT1
zona desmilitarizadaNT1
não-alinhamentoRT
neutralidadeRT
relações internacionaisRT
sanção internacionalRT

segurança marítima
4806 política de transportesMT
segurança dos transportesBT1

política dos transportesBT2
vigilância marítimaRT

Segurança Marítima, Agência Europeia da 
Agência Europeia da Segurança
Marítima [V4.2] (1006)

USE

segurança nacional
segurança pública (0431)USE

segurança no local de trabalho
segurança no trabalho (4416)USE

segurança no trabalho
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

riscos profissionaisUF
segurança do trabalhadorUF
segurança no local de trabalhoUF
condições de trabalhoBT1
acidente de trabalhoNT1
doença profissionalNT1

equipamento de protecçãoNT1
incapacidade para o trabalhoNT1
medicina do trabalhoNT1
saúde e higiene no trabalhoNT1
poluente atmosféricoRT
radioprotecçãoRT
vibração mecânicaRT

segurança, norma de   (6411)

segurança nuclear
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
controlo de segurança do reactorUF
controlo de segurança EuratomUF
controlo nuclearUF
inspecção AIEAUF
inspecção EuratomUF
segurança das instalações nuclearesUF
segurança do reactorUF
indústria nuclearBT1
acidente nuclearNT1
radioactividadeNT1
radioprotecçãoNT1
direito nuclearRT
efluente radiactivoRT
movimento ecologistaRT
poluente térmicoRT
poluição radioactivaRT
risco sanitárioRT
utilização pacífica da energiaRT

Segurança ONU, Conselho de   (7606)

segurança, pessoal de serviços de 
pessoal dos serviços (6846)USE

segurança, prisão de alta 
estabelecimento prisional (1216)USE

segurança privada
segurança e vigilância (6846)USE

segurança pública
0431 vida política e segurança públicaMT
segurança das pessoasUF
segurança nacionalUF
arma de uso pessoalNT1
ordem públicaNT1

agitação políticaNT2
controlo de políciaNT2

controlo fronteiriçoNT3
estado de excepçãoNT2

estado de emergênciaNT3
políciaNT2

polícia de proximidadeNT3
polícia localNT3
polícia regionalNT3

repressãoNT2
protecção civilNT1

evacuação da populaçãoNT2
violência de EstadoNT1
violência políticaNT1

desaparecimento forçadoNT2
golpe de EstadoNT2
guerra civilNT2

conflito étnicoNT3
preso políticoNT2

segurança doméstica segurança pública
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rapto políticoNT2
refugiado políticoNT2
terrorismoNT2
torturaNT2

criminalidadeRT
delinquênciaRT

segurança regional
0816 equilíbrio internacionalMT
segurança internacionalBT1

segurança rodoviária
4806 política de transportesMT
alcootesteUF
campo de visibilidadeUF
capacete de segurançaUF
protecção do condutorUF
teste de alcoolemiaUF
segurança dos transportesBT1

política dos transportesBT2
alcoolismoRT
equipamento do veículoRT
infracção ao código da estrada
[V4.2]

RT

segurança sanitária
controlo sanitário (2841)USE

segurança social
2836 protecção socialMT
previdência socialUF
protecção socialUF
regime de segurança socialUF
sistema de previdênciaUF
cobertura universal de doençaNT1
contribuição para a segurança so-
cial

NT1

direito à segurança socialNT1
harmonização da segurança socialNT1
prestação socialNT1

abono complementarNT2
pensão de sobrevivênciaNT2
prestação familiarNT2
prestação não contributivaNT2
seguro de acidente de trabalhoNT2
seguro de desempregoNT2
seguro de doençaNT2
seguro de invalidezNT2
seguro de velhiceNT2

acumulação de pensõesNT3
pensão complementarNT3
transferência do direito à pensãoNT3

subsídio de assistência [V4.2]NT2
subsídio de maternidadeNT2
subsídio parental [V4.2]NT2
subsídio por morteNT2

bem-estar socialRT
redistribuição do rendimentoRT
reformadoRT
transferências sociaisRT

Segurança Social, Associação Internacional
de 

AISS (7626)USE

segurança social, contribuição para
a   (2836)

segurança social, direito à   (2836)

segurança social, harmonização
da   (2836)

segurança social, harmonização dos regi-
mes de 

harmonização da segurança so-
cial (2836)

USE

segurança social, jurisdição de 
jurisdição social (1226)USE

segurança social, regime de 
segurança social (2836)USE

seguro
2431 segurosMT
apólice de segurosNT1

indemnização de seguroNT2
prémio de seguroNT2
risco cobertoNT2
sinistroNT2

companhia de segurosNT1
co-responsabilidade de seguroNT1
direito dos segurosNT1
profissional de segurosNT1
resseguroNT1
seguro à exportaçãoNT1
seguro agrícolaNT1
seguro contra danosNT1
seguro de acidentesNT1
seguro de bensNT1
seguro de créditoNT1
seguro de pessoasNT1
seguro de responsabilidade civilNT1
seguro de transportesNT1

seguro automóvelNT2
seguro marítimoNT2

seguro de vidaNT1
seguro obrigatórioNT1
seguro privadoNT1
seguro públicoNT1
perícia médicaRT
responsabilidadeRT
vítimaRT

seguro à exportação
2431 segurosMT
seguroBT1
exportaçãoRT

seguro agrícola
2431 segurosMT
seguro contra calamidades agrícolasUF
seguro de colheitasUF
seguroBT1
perda de colheitaRT

seguro automóvel
2431 segurosMT
seguro contra terceirosUF
seguro contra todos os riscosUF
seguro de transportesBT1

seguroBT2
transporte rodoviárioRT

seguro contra calamidades agrícolas
seguro agrícola (2431)USE

seguro contra calamidades naturais
seguro contra danos (2431)USE

seguro contra danos
2431 segurosMT
seguro contra calamidades naturaisUF
seguro contra incêndioUF
seguro contra rouboUF
seguroBT1
danoRT
desastre naturalRT

seguro contra incêndio
seguro contra danos (2431)USE

seguro contra roubo
seguro contra danos (2431)USE

seguro contra terceiros
seguro automóvel (2431)USE

seguro contra todos os riscos
seguro automóvel (2431)USE

seguro, contrato de 
apólice de seguros (2431)USE

seguro, co-responsabilidade de   (2431)

seguro de acidente de trabalho
2836 protecção socialMT
indemnização por acidente de tra-
balho

UF

prestação socialBT1
segurança socialBT2

acidente de trabalhoRT

seguro de acidentes
2431 segurosMT
cobertura dos riscos de acidenteUF
seguroBT1
acidente de transporteRT

seguro de bens
2431 segurosMT
seguroBT1

seguro de colheitas
seguro agrícola (2431)USE

seguro de crédito
2431 segurosMT
seguroBT1
garantia de créditoRT

seguro de desemprego
2836 protecção socialMT
subsídio de desempregoUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
desempregadoRT
desempregoRT

seguro de doença
2836 protecção socialMT
subsídio de doençaUF

segurança regional seguro de doença
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prestação socialBT1
segurança socialBT2

custo da saúdeRT

seguro de invalidez
2836 protecção socialMT
pensão de invalidezUF
prestações de invalidezUF
subsídio de invalidezUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
incapacidade para o trabalhoRT

seguro de pessoas
2431 segurosMT
seguroBT1

seguro de responsabilidade civil
2431 segurosMT
seguroBT1

seguro de transportes
2431 segurosMT
seguroBT1
seguro automóvelNT1
seguro marítimoNT1
acidente de transporteRT
regulamentação dos transportesRT

seguro de velhice
2836 protecção socialMT
pensão de reformaUF
pensão de velhiceUF
subsídio de velhiceUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
acumulação de pensõesNT1
pensão complementarNT1
transferência do direito à pensãoNT1
condição de reformaRT
reformadoRT

seguro de vida
2431 segurosMT
seguro de vida directoUF
seguroBT1

seguro de vida directo
seguro de vida (2431)USE

seguro, indemnização de   (2431)

seguro marítimo
2431 segurosMT
seguro de transportesBT1

seguroBT2
transporte marítimoRT

seguro obrigatório
2431 segurosMT
seguroBT1

seguro parental
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

seguro, prémio de   (2431)

seguro privado
2431 segurosMT

seguroBT1

seguro público
2431 segurosMT
seguroBT1

seguros, agente de 
profissional de seguros (2431)USE

seguros, apólice de   (2431)

seguros, companhia de   (2431)

seguros, direito dos   (2431)

seguros, empresa de 
companhia de seguros (2431)USE

seguros, profissional de   (2431)

seguros, sociedade de 
companhia de seguros (2431)USE

Seicheles
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
ilhas SeichelesUF
SeychellesUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Seicheles, ilhas 
Seicheles (7221+7231)USE

seita religiosa
2831 cultura e religiãoMT
esoterismoUF
religiãoBT1

SELA
7616 organizações extra-europeiasMT
Sistema Económico Latino-Ameri-
cano

UF

organização latino-americanaBT1
países SELART

SELA, países   (7231)

selecção animal
reprodução animal (5631)USE

selecção de alunos
3206 educaçãoMT
numerus claususUF
política da educaçãoBT1
ensino superiorRT

Selecção do Pessoal das Comunidades Euro-
peias, Serviço de 

EPSO [V4.2] (1006)USE

selecção vegetal
reprodução vegetal (5631)USE

selectiva, acordo de distribuição 
distribuição selectiva (4031)USE

selectiva da informação, di-
fusão   (3221)

selectiva, distribuição   (4031)

selectiva, recolha 
reciclagem de resíduos (5206)USE

selénio
semimetal (6816)USE

self-service
2036 distribuição comercialMT
comércio em self-serviceUF
livre-serviçoUF
comércio de retalhoBT1

distribuição comercialBT2

self-service, comércio em 
self-service (2036)USE

selo de ecoproduto
rótulo ecológico (2031)USE

selo ecológico
rótulo ecológico (2031)USE

selo europeu
símbolo europeu (0811)USE

selo, imposto de   (2446)

selvagem, animal 
vida selvagem (5211)USE

selvagem, fauna 
vida selvagem (5211)USE

selvagem, flora 
vida selvagem (5211)USE

selvagem, greve 
greve (4426)USE

selvagem, lixeira   (5216)

selvagem, mamífero   (5211)

selvagem, vida   (5211)

sem-abrigo
2826 vida socialMT
desalojadosUF
vagabundagemUF
problema socialBT1
direito à habitaçãoRT
equipamento socialRT
pobrezaRT

semana de x horas
duração legal do trabalho (4416)USE

semana, redução da   (4416)

semanal, descanso   (4416)

semanal, folga 
descanso semanal (4416)USE

semanário
jornal (3221)USE

semântica
linguística (3611)USE

sêmea
6026 produto alimentarMT
produto à base de cereaisBT1

produto alimentar complexoBT2

seguro de invalidez sêmea
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semeada, superfície 
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

semente
5626 meios de produção agrícolaMT
grãoUF
meios de produção agrícolaBT1
obtenção vegetalRT
planta transgénicaRT

semente de algodão
algodão (6006)USE

semente de colza
colza (6006)USE

semente de girassol
girassol (6006)USE

semente de linho
linho oleaginoso (6006)USE

semente de nabo
colza (6006)USE

semente de rícino
rícino (6006)USE

semente de sésamo
sésamo (6006)USE

semente de soja
soja (6006)USE

semente, fruto de   (6006)

semente oleaginosa
planta oleaginosa (6006)USE

semiacabado, produto 
produto semimanufactura-
do (6806)

USE

semicolectivo, transporte   (4811)

semicondutor
componente electrónico (6826)USE

semidura, queijo de pasta   (6016)

semiliberdade
1216 direito penalMT
sanção penalBT1

semimanufacturado, produto   (6806)

semimetal
6816 metalurgia e siderurgiaMT
arsénicoUF
boroUF
selénioUF
silícioUF
telúrioUF
metalBT1

seminário
acta de reunião (3221)USE

seminário católico
instituição religiosa (2831)USE

semitismo, anti-   (1236)

sêmola
6026 produto alimentarMT
produto à base de cereaisBT1

produto alimentar complexoBT2

Senado
segunda câmara (0421)USE

Senado, eleição para o 
eleição parlamentar (0416)USE

senador
parlamentar (0421)USE

senadores, estatuto dos 
estatuto dos membros do Parla-
mento (0421)

USE

Senegal
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
país da UEMAOBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

sensibilização ambiental
educação ambiental (5206)USE

sensibilização, campanha de 
sensibilização do público (0431)USE

sensibilização do público
Utilizar para as acções de informação
ou de sensibilização do público. Utilizar
em ligação com o domínio em causa
ou com o nome da instituição, se a
campanha se refere à sua imagem junto
da opinião pública.

SN

0431 vida política e segurança públicaMT
ano internacionalUF
ano mundialUF
campanha de informaçãoUF
campanha de sensibilizaçãoUF
dia mundialUF
opinião públicaBT1
movimento de opiniãoRT
movimento europeuRT
promoção da ideia europeiaRT
símbolo europeuRT

sensível, área 
zona sensível (5216)USE

sensível, área natural 
zona sensível (5216)USE

sensível, bairro 
zona urbana desfavoreci-
da (2846)

USE

sensível, produto   (2021)

sensível, zona   (5216)

sensível, zona ecológica 
zona sensível (5216)USE

sentença
julgamento (1221)USE

sentença, efeito de 
execução de sentença (1221)USE

sentença, execução de   (1221)

SEP
7611 organizações europeiasMT
Serviço Europeu das PatentesUF
organização europeiaBT1
patente europeiaRT

separação de bens
separação judicial (2806)USE

separação de pessoas
separação judicial (2806)USE

separação de poderes
0406 quadro políticoMT
filosofia políticaBT1
poder executivoNT1
poder judicialNT1
poder legislativoNT1
independência da justiçaRT
poder políticoRT
relação legislativo-executivoRT

separação familiar
separação judicial (2806)USE

separação judicial
2806 famíliaMT
separação de bensUF
separação de pessoasUF
separação familiarUF
direito da famíliaBT1
pessoa separadaRT

separada, pessoa   (2806)

separatista, movimento 
movimento autonomista (0431)USE

septicemia hemorrágica viral
doença dos peixes (5641)USE

sequeiro, cultivo de 
cultivo irrigado (5621)USE

sequência, direito de   (6416)

sequestro de pessoas
1216 direito penalMT
raptoUF
refémUF
tomada de refénsUF
crime contra as pessoasBT1

infracçãoBT2
criminalidadeRT
rapto políticoRT
terrorismoRT

seres humanos, experimentação
com   (6416)

sericicultura
5631 actividade agrícolaMT
criação de bicho-da-sedaUF
pecuáriaBT1
sedaRT

série, criação em 
criação animal intensiva (5631)USE

semeada série
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serpente
réptil (5211)USE

serpente monetária
Sistema Monetário Euro-
peu (2406)

USE

Serra Leoa
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

serra, queijo da 
queijo de pasta semidura (6016)USE

serração
6836 indústria da madeiraMT
indústria da serraçãoUF
serrariaUF
indústria da madeiraBT1

serração, indústria da 
serração (6836)USE

serradura
resíduo de madeira (6836)USE

serralharia
6816 metalurgia e siderurgiaMT
indústria metalúrgicaBT1

serraria
serração (6836)USE

serrim
resíduo de madeira (6836)USE

servente
4411 mercado do trabalhoMT
trabalhador indiferenciadoUF
operárioBT1

categoria socioprofissionalBT2

Sérvia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Sérvia e MontenegroBT1

países do Conselho da EuropaBT2
territórios da antiga JugosláviaBT2

BalcãsBT3
Europa OrientalBT4

Sérvia e Montenegro
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
nova JugosláviaUF
República Federativa da JugosláviaUF
RFJUF
países do Conselho da EuropaBT1
territórios da antiga JugosláviaBT1

BalcãsBT2
Europa OrientalBT3

KosovoNT1
MontenegroNT1
SérviaNT1
VoivodinaNT1

serviço aéreo
transporte aéreo (4826)USE

Serviço Alimentar e Veterinário
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

órgão e agência UEBT1
organismo comunitárioBT2

serviço após venda
2031 comercializaçãoMT
comercializaçãoBT1
vendaRT

serviço bancário
actividade bancária (2416)USE

serviço cívico
0821 defesaMT
serviço militarBT1

forças armadasBT2

Serviço Comunitário de Referência
norma europeia (6411)USE

Serviço da Ajuda Humanitária
ECHO (1006)USE

Serviço das Publicações Oficiais das Comu-
nidades Europeias

SPOCE (1006)USE

serviço de colocação
serviço de emprego (4411)USE

serviço de documentação
centro de documentação (3221)USE

serviço de emprego
4411 mercado do trabalhoMT
agência de empregoUF
caçador de talentosUF
centro de empregoUF
gabinete de colocaçãoUF
serviço de colocaçãoUF
mercado do trabalhoBT1

serviço de interesse económico geral
serviço de interesse geral (2026)USE

serviço de interesse geral
Designa os serviços de mercado e os
serviços não integrados no mercado
que as autoridades públicas consideram
de interesse geral e que estão sujeitos a
obrigações específicas. Não confundir
com o descritor "serviço público" que
visa o organismo de prestação do ser-
viço.

SN

2026 consumoMT
serviço de interesse económico ge-
ral

UF

serviçosBT1
bens e serviçosBT2

prestação de serviçosRT
serviço públicoRT

serviço de saúde
2841 saúdeMT
serviço médicoUF
política de saúdeBT1
centro de saúdeNT1

estabelecimento hospitalarNT1
estabelecimento psiquiátricoNT1

Serviço de Selecção do Pessoal das Comuni-
dades Europeias

EPSO [V4.2] (1006)USE

Serviço Europeu das Patentes
SEP (7611)USE

Serviço Europeu de Polícia
Europol (1016)USE

serviço, formação em   (4406)

serviço gratuito
2026 consumoMT
serviçosBT1

bens e serviçosBT2

Serviço Humanitário da Comunidade Euro-
peia

ECHO (1006)USE

serviço médico
serviço de saúde (2841)USE

serviço militar
0821 defesaMT
forças armadasBT1
insubmissãoNT1
objecção de consciênciaNT1
serviço cívicoNT1
serviço militar femininoNT1
serviço voluntárioNT1

serviço militar feminino
0821 defesaMT
incorporação de mulheres nas
forças armadas

UF

serviço militarBT1
forças armadasBT2

serviço nacional de saúde
2841 saúdeMT
sistema de saúdeBT1

política de saúdeBT2
cobertura universal de doençaRT

serviço postal
3226 comunicaçãoMT
correioUF
correiosUF
encomendaUF
encomenda postalUF
correios e telecomunicaçõesBT1

sistema de comunicaçãoBT2
serviço universalRT
tarifa postalRT

serviço público
Utilizar para o organismo de prestação
do serviço. Não confundir com o descri-
tor "serviço de interesse geral".

SN

0436 poder executivo e administração
pública

MT

serpente serviço público
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administração públicaBT1
concessão de serviçosRT
empresa públicaRT
nacionalizaçãoRT
serviço de interesse geralRT
transporte públicoRT

serviço remunerado
2026 consumoMT
serviçosBT1

bens e serviçosBT2

serviço secreto
0821 defesaMT
serviço secreto de informaçãoUF
força paramilitarBT1

forças armadasBT2
espionagemNT1
espionagem industrialRT

serviço secreto de informação
serviço secreto (0821)USE

serviço social
2836 protecção socialMT
ajuda socialBT1
trabalhador socialRT

serviço universal
Conjunto mínimo de serviços de quali-
dade especificada a que todos os utiliza-
dores e consumidores da União têm
acesso a preços acessíveis nos termos
de condições nacionais específicas. Não
confundir com "serviço de interesse
geral" ou "serviço público".

SN

2026 consumoMT
serviçosBT1

bens e serviçosBT2
monopólioRT
serviço postalRT

serviço voluntário
0821 defesaMT
alistado voluntárioUF
serviço militarBT1

forças armadasBT2

serviços
2026 consumoMT
bens e serviçosBT1
serviço de interesse geralNT1
serviço gratuitoNT1
serviço remuneradoNT1
serviço universalNT1
livre prestação de serviçosRT
prestação de serviçosRT
sector terciárioRT
sociedade de serviçosRT

Serviços, Acordo Geral sobre o Comércio
de 

GATS (2021)USE

serviços, bens e   (2026)

serviços, concessão de   (2006)

serviços, contrato de prestação
de   (2006)

serviços de guarda
pessoal dos serviços (6846)USE

serviços de manutenção da rede viária
via pública e saneamento (2846)USE

serviços de saúde, pessoal dos 
profissão médica (2841)USE

serviços de segurança, pessoal de 
pessoal dos serviços (6846)USE

serviços financeiros dos correios
2416 instituições financeiras e créditoMT
instituição financeiraBT1
tesouroRT

serviços, indústria de   (6846)

serviços, liberdade de prestação de 
livre prestação de ser-
viços (4406)

USE

serviços, livre prestação de   (4406)

serviços, pessoal dos   (6846)

serviços, prestação de   (2031)

serviços públicos, empregado
dos   (0436)

serviços, sector dos 
sector terciário (1621)USE

serviços, sociedade de   (4011)

servidão
Obrigações impostas às propriedades
privadas em proveito de outras ou para
favorecer o interesse público.

SN

1211 direito civilMT
direito de acessoUF
direito de passagemUF
propriedade de bensBT1

servidor da rede
3236 informática e processamento de
dados

MT

rede informáticaBT1
sistema informáticoBT2

sésamo
6006 produto vegetalMT
gergelimUF
semente de sésamoUF
planta oleaginosaBT1

sésamo, óleo de 
óleo vegetal (6016)USE

sésamo, semente de 
sésamo (6006)USE

sessão, documento de   (0426)

sessão legislativa
0426 trabalhos parlamentaresMT
processo parlamentarBT1
legislaturaRT

Sete, grupo dos 
grupo dos países mais industria-
lizados (7621)

USE

Setentrional, Europa 
Europa do Norte (7206)USE

sexismo
minoria sexual (1236)USE

sexo
sexualidade (3611)USE

sexos, distribuição por   (2816)

sexuais, discriminação das minorias 
discriminação baseada na orien-
tação sexual (1236)

USE

sexuais, discriminação dos homos~ 
discriminação baseada na orien-
tação sexual (1236)

USE

sexual, abuso 
violência sexual (1216)USE

sexual, assédio   (1216)

sexual, delito   (1216)

sexual, discriminação   (1236)

sexual, discriminação baseada na orien-
tação   (1236)

sexual, educação   (3211)

sexual, homos~ 
minoria sexual (1236)USE

sexual, liberdade   (1236)

sexual, minoria   (1236)

sexual, mutilação   (2826)

sexual, tran~ 
minoria sexual (1236)USE

sexual, turismo   (1216)

sexual, violência   (1216)

sexualidade
3611 ciências humanasMT
erotismoUF
sexoUF
psicologiaBT1

ciências do comportamentoBT2
discriminação sexualRT
educação sexualRT
liberdade sexualRT
saúde genésicaRT

sexualmente, doença transmissí-
vel   (2841)

sexualmente transmissível, doença 
doença transmissível sexualmen-
te (2841)

USE

Seychelles
Seicheles (7221+7231)USE

SFI
Banco Mundial (7606)USE

SGBD
sistema de gestão de base de da-
dos (3236)

USE

serviço remunerado SGBD
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Sharjah
7236 geografia políticaMT
territórios dos Emirados Árabes
Unidos

BT1

siauliai [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

Sicília
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

SIDA
2841 saúdeMT
AIDSUF
síndroma da imunodeficiência ad-
quirida

UF

doença transmissível sexualmenteBT1
doença infecciosaBT2

doençaBT3
transfusão de sangueRT

siderurgia
indústria siderúrgica (6816)USE

siderúrgica, empresa 
indústria siderúrgica (6816)USE

siderúrgica, indústria   (6816)

siderúrgico, equipamento   (6816)

siderúrgico, material 
equipamento siderúrgico (6816)USE

siderúrgico, produto   (6816)

SIG
sistema de informação geográfi-
ca (3606)

USE

sigilo bancário
2416 instituições financeiras e créditoMT
segredo bancárioUF
actividade bancáriaBT1
evasão fiscalRT
segredo profissionalRT

siglas, dicionário de 
dicionário de abreviatu-
ras (3221)

USE

silenciosa, maioria   (0431)

Silésia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Silésia, Baixa 
Baixa Silésia [V4.2] (7211)USE

Silésia, Morávia- 
Morávia-Silésia [V4.2] (7211)USE

silício
semimetal (6816)USE

silo
Reservatório onde são armazenados e
conservados certos produtos agrícolas.

SN

5626 meios de produção agrícolaMT
edifício agrícolaBT1

meios de produção agrícolaBT2
armazenagemRT

silvícola, sistema agro- 
agro-silvicultura (5616)USE

silvicultura
5636 florestaMT
actividade florestalUF
gestão das florestasUF
gestão florestalUF
política florestalBT1
silvicultura sustentávelNT1

certificação florestalNT2
agro-silviculturaRT
indústria da madeiraRT

silvicultura, agro-   (5616)

silvicultura sustentável
5636 florestaMT
gestão florestal sustentávelUF
silviculturaBT1

política florestalBT2
certificação florestalNT1

símbolo europeu
Continuar eventualmente com um
descritor do aspecto em questão.

SN

0811 política de cooperaçãoMT
bandeira europeiaUF
emblema europeuUF
hino europeuUF
selo europeuUF
promoção da ideia europeiaBT1

integração europeiaBT2
cooperação europeiaBT3

cooperação internacionalBT4
política de cooperaçãoBT5

sensibilização do públicoRT

símbolos do Estado
0406 quadro políticoMT
EstadoBT1
bandeiraRT
hinoRT

símio
5211 meio naturalMT
chimpanzéUF
gorilaUF
mamífero selvagemBT1

faunaBT2
vida selvagemBT3

simples, maioria 
maioria absoluta (0416)USE

simples, sociedade em comandita 
sociedade em comandita (4016)USE

simplificação administrativa
formalidade administrati-
va (0436)

USE

simplificação das formalidades
2011 política aduaneiraMT
redução das formalidadesUF
simplificação dos controlosUF
formalidade aduaneiraBT1

regulamentação aduaneiraBT2

simplificação das formalidades administra-
tivas

formalidade administrati-
va (0436)

USE

simplificação dos controlos
simplificação das formalida-
des (2011)

USE

simplificação legislativa
1206 fontes e ramos do direitoMT
fonte do direitoBT1
direito comunitárioRT

simpósio
acta de reunião (3221)USE

simulação
6416 investigação e propriedade inte-
lectual

MT

modelo de simulaçãoUF
método de investigaçãoBT1

investigaçãoBT2
cibernéticaRT

simulação, modelo de 
simulação (6416)USE

simultânea, interpretação 
interpretação (3231)USE

sinalização
4806 política de transportesMT
placa de sinalizaçãoUF
sinalização luminosaUF
sinalização rodoviáriaUF
regulamentação da circulaçãoBT1
navegação fluvialRT
navegação marítimaRT
tráfego aéreoRT
trânsito por estradaRT

sinalização, dispositivo de   (4811)

sinalização do veículo
dispositivo de sinalização (4811)USE

sinalização luminosa
sinalização (4806)USE

sinalização, placa de 
sinalização (4806)USE

sinalização rodoviária
sinalização (4806)USE

sindicais, direitos   (4426)

sindical, câmara 
sindicato (4426)USE

sindical, confederação   (4426)

sindical, conselho 
associação profissional (4426)USE

Sharjah sindical

212



sindical, consulta 
consulta dos trabalhado-
res (4426)

USE

sindical, delegado 
representante sindical (4426)USE

sindical, eleição   (4426)

Sindical Europeu, Institu-
to   (7611+7626)

sindical, federação 
sindicato (4426)USE

sindical, liberdade   (1236)

sindical, organização 
sindicato (4426)USE

sindical, representante   (4426)

sindicalismo
sindicato (4426)USE

sindicato
Associação profissional constituída
para a defesa dos interesses profissio-
nais, económicos e sociais dos seus
aderentes.

SN

4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

câmara sindicalUF
federação sindicalUF
organização sindicalUF
sindicalismoUF
sindicato operárioUF
parceiro socialBT1

relações do trabalhoBT2
confederação sindicalNT1
liberdade de opiniãoRT
liberdade sindicalRT

sindicato de funcionários públicos
4426 relações laborais e direito do
trabalho

MT

associação de professoresUF
parceiro socialBT1

relações do trabalhoBT2
funcionário europeuRT
funcionário públicoRT

sindicato operário
sindicato (4426)USE

Sindicatos, Confederação Europeia
dos   (7611+7626)

Sindicatos Livres, Confederação Internacio-
nal dos 

CISL (7626)USE

síndroma da imunodeficiência adquirida
SIDA (2841)USE

Singapura
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
país da APECBT1
países ASEANBT1
Sudeste AsiáticoBT1

singular, pessoa   (1211)

singulares, imposto sobre o rendimento
das pessoas   (2446)

sinistrada, região 
zona sinistrada (5216)USE

sinistrada, zona   (5216)

sinistrados, ajuda aos   (0811)

sinistro
2431 segurosMT
apólice de segurosBT1

seguroBT2

sinopse
resumo de textos (3221)USE

síntese de imagem
imagem de síntese (3236)USE

síntese, imagem de   (3236)

síntese, proteína de   (6016)

sintética, borracha   (6811)

sintética, fibra 
têxtil sintético (6841)USE

sintético, tecido 
têxtil sintético (6841)USE

sintético, têxtil   (6841)

sirgagem
4821 transporte marítimo e fluvialMT
transporte por via navegávelBT1

Síria
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
MacherequeBT1

Médio OrienteBT2
países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1

SIS
Sistema de Informação de
Schengen (1231)

USE

sisal
6006 produto vegetalMT
planta têxtilBT1

sísmica, prevenção anti-   (5206)

sísmica, prospecção 
sismologia (3606)USE

sismo
5216 degradação do ambienteMT
terramotoUF
tremor de terraUF
desastre naturalBT1

degradação do ambienteBT2
prevenção anti-sísmicaRT
sismologiaRT

sismologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
prospecção sísmicaUF
geologiaBT1

ciências da TerraBT2
prevenção anti-sísmicaRT
sismoRT

sistema agro-energético
agro-energia (6606)USE

sistema agro-florestal
agro-silvicultura (5616)USE

sistema agro-silvícola
agro-silvicultura (5616)USE

sistema anti-satélite
arma espacial (0821)USE

sistema automatizado de informação
sistema de informação (3231)USE

sistema bancário
2416 instituições financeiras e créditoMT
actividade bancáriaBT1

sistema contabilístico
1626 contabilidade nacionalMT
plano contabilísticoUF
sistema normalizado de contabili-
dade

NT1

Sistema Europeu de ContabilidadeNT2

sistema das Nações Unidas
7606 Nações UnidasMT
ACNURNT1
AIEANT1
CCPENT1
CMANT1
CNUADNT1
CNUCEDNT1

Centro de Comércio InternacionalNT2
CNUDRNT1
FNUMPNT1
GATNT1
habitat ONUNT1
IINUNT1
OMTNT1
ONUDINT1
OPAQNT1
PAMNT1
PNUANT1
PNUCID [V4.2]NT1
PNUDINT1
UnicefNT1
UnitarNT1
UNRWANT1
FMIRT

sistema de ajuda aos produtos mineiros
Sysmin (1016)USE

sistema de armas nucleares estratégicas
arma nuclear estratégica (0821)USE

sindical sistema de armas nucleares estratégicas
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sistema de comunicação
3226 comunicaçãoMT
correios e telecomunicaçõesNT1

serviço postalNT2
telecomunicaçãoNT1

comunicação por satéliteNT2
correio electrónicoNT2
faxNT2
internetNT2

browserNT3
endereço internet [V4.2]NT3
extranetNT3
fornecedor de acessoNT3
fórumNT3
internautaNT3
intranetNT3
motor de pesquisaNT3
sítio internetNT3

material de telecomunicaçõesNT2
antena parabólicaNT3
modemNT3
telecomunicação sem fiosNT3

política das telecomunicaçõesNT2
regulamentação das telecomuni-
cações

NT2

teleconferênciaNT2
telefoneNT2

telefone móvelNT3
telégrafoNT2
teletextoNT2
telexNT2
transmissão de dadosNT2

fluxo de dados transfronteiriçoNT3
rede de transmissãoNT3
rede interactivaNT3

videocomunicaçãoNT2
videovigilânciaNT3

videotextoNT2
emissão de videotextoNT3
videotexto interactivoNT3

sistema de informaçãoRT
sistema documentalRT

sistema de contabilidade nacional das
Nações Unidas

sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

sistema de crédito
crédito (2416)USE

sistema de cultivo
5621 exploração agrícolaMT
agricultura biológicaNT1
agricultura extensivaNT1
agricultura intensivaNT1
cultivo irrigadoNT1
cultura em estufaNT1
cultura em socalcosNT1
cultura em zonas áridasNT1
cultura sem terraNT1
cultura sob plásticoNT1

monoculturaNT1
policulturaNT1
rotação de culturasNT1
agronomiaRT
agro-silviculturaRT
investigação agronómicaRT

sistema de ensino
3216 organização do ensinoMT
sistema educativoUF
sistema escolarUF
organização do ensinoBT1
material de ensinoRT

sistema de estabilização das receitas de ex-
portação

Stabex (1016)USE

sistema de exploração agrícola
5616 sistema de exploração agrícolaMT
agricultura a tempo parcialNT1
agricultura comercialNT1
agricultura de subsistênciaNT1
agro-silviculturaNT1
agrupamento de explorações agrí-
colas

NT1

agricultura de grupoNT2
cooperativa agrícolaNT2
mutualidade agrícolaNT2

exploração agrícola familiarNT1
exploração agrícola mistaNT1
horta familiarNT1

sistema de gestão de base de dados
3236 informática e processamento de
dados

MT

SGBDUF
softwareBT1

indústria informáticaBT2

sistema de informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

sistema automatizado de infor-
mação

UF

sistema em linhaUF
informaçãoBT1
base de dadosRT
internetRT
meios de comunicaçãoRT
sistema de comunicaçãoRT
sistema de informação geográficaRT
sistema documentalRT

sistema de informação de gestão
Sistema mediante o qual determinados
dados são recolhidos, processados e
transmitidos com o objectivo de auxi-
liar os responsáveis pela utilização dos
recursos.

SN

4021 gestão administrativaMT
técnica de gestãoBT1

Sistema de Informação de Schengen
1231 direito internacionalMT
SISUF
Acordo de SchengenBT1

livre circulação de pessoasBT2

direito internacional públicoBT3

sistema de informação geográfica
3606 ciências naturais e aplicadasMT
SIGUF
geografiaBT1

ciências da TerraBT2
sistema de informaçãoRT

sistema de medida
metrologia (3606)USE

sistema de preferências generalizadas
preferências generaliza-
das (2006)

USE

sistema de previdência
segurança social (2836)USE

sistema de repartição
Cláusula segundo a qual as listas que
não obtêm uma certa percentagem,
variável de um país para outro, não
participam na repartição dos lugares.

SN

0416 processo eleitoralMT
repartição dos mandatosBT1

mandato parlamentarBT2

sistema de saúde
2841 saúdeMT
política de saúdeBT1
assistência médica convencionadaNT1
cuidados médicos gratuitosNT1
medicina privadaNT1
medicina socialNT1
serviço nacional de saúdeNT1

sistema de transacção dos direitos de
emissão

autorização de poluir negociá-
vel (5206)

USE

sistema de transporte inteligente
Aplicações telemáticas nos transportes.SN
4811 organização dos transportesMT
sistema integrado de transportesUF
organização dos transportesBT1
navegação por satéliteNT1
telemáticaRT

sistema digestivo, doença do   (2841)

sistema documental
3221 documentaçãoMT
arquivoNT1
bibliotecaNT1

biblioteca científicaNT2
biblioteca juvenilNT2
biblioteca nacionalNT2
biblioteca parlamentarNT2
biblioteca públicaNT2
biblioteca universitáriaNT2
biblioteca virtualNT2

centro de documentaçãoNT1
centro de informaçãoNT1
discotecaNT1
ludotecaNT1
mediatecaNT1

sistema de comunicação sistema documental
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utilizador da informaçãoNT1
videotecaNT1
acesso à informaçãoRT
ciência da informaçãoRT
informática documentalRT
sistema de comunicaçãoRT
sistema de informaçãoRT

sistema económico
regime económico (1621)USE

Sistema Económico Latino-Americano
SELA (7616)USE

sistema educativo
sistema de ensino (3216)USE

sistema eleitoral
0416 processo eleitoralMT
eleição indirectaNT1

eleição primáriaNT2
eleição parcialNT1
plebiscitoNT1
referendoNT1
reforma eleitoralNT1
sistema eleitoral europeuNT1
sufrágio universalNT1

sistema eleitoral europeu
Processo eleitoral uniforme, previsto
nos tratados comunitários, para a
eleição por sufrágio universal directo
dos deputados do PE.

SN

0416 processo eleitoralMT
direito eleitoral comunitárioUF
processo eleitoral uniformeUF
sistema eleitoralBT1
eleição europeiaRT

sistema em linha
sistema de informação (3231)USE

sistema escolar
sistema de ensino (3216)USE

Sistema Europeu das Contas Integradas
Sistema Europeu de Contabilida-
de (1626)

USE

Sistema Europeu de Bancos Centrais
SEBC (1006)USE

Sistema Europeu de Contabilidade
Sistema de contabilidade nacional utili-
zado desde 1970 no quadro da CEE
com o fim de servir ao estabelecimento
das contas da Comunidade assim como
dos Estados-membros.

SN

1626 contabilidade nacionalMT
SECUF
Sistema Europeu das Contas Integra-
das

UF

sistema normalizado de contabili-
dade

BT1

sistema contabilísticoBT2

Sistema Europeu de Informação e de Comu-
nicação Florestais

EFICS (5636)USE

sistema fiscal
fiscalidade (2446)USE

sistema informático
3236 informática e processamento de
dados

MT

centro de cálculoNT1
informatizaçãoNT1
interligação de sistemasNT1
rede informáticaNT1

rede localNT2
servidor da redeNT2
terminalNT2

utilizador informáticoNT1
apoio ao utilizadorNT2

sistema institucional
estrutura institucional (1006)USE

sistema integrado de transportes
sistema de transporte inteligen-
te (4811)

USE

sistema inteligente
inteligência artificial (3231)USE

sistema judiciário
1226 organização da justiçaMT
competência jurisdicionalNT1

competência em razão da matériaNT2
competência extraterritorialNT2
competência territorialNT2
conflito de competênciasNT2

independência da justiçaNT1
jurisdiçãoNT1

jurisdição de arbitragemNT2
jurisdição fiscalNT2
jurisdição internacionalNT2
jurisdição superiorNT2

jurisdição administrativaNT1
jurisdição comumNT1

jurisdição civilNT2
jurisdição comercialNT2
jurisdição de menoresNT2
jurisdição do trabalhoNT2
jurisdição marítimaNT2
jurisdição militarNT2
jurisdição penalNT2
jurisdição socialNT2

jurisdição constitucionalNT1
jurisdição de excepçãoNT1
reforma judiciáriaNT1
revogaçãoNT1
poder judicialRT

Sistema Monetário Europeu
2406 relações monetáriasMT
serpente monetáriaUF
SMEUF
Comité Monetário CENT1
FECOMNT1
Fundo Monetário EuropeuNT1
mecanismo de apoioNT1

apoio monetárioNT2
contribuição financeiraNT2
financiamento a muito curto pra-
zo

NT2

mecanismo de intervenção monetá-
ria

NT1

Mecanismo de Taxas de Câmbio do
SME

NT1

taxa centralNT2
margem de flutuaçãoNT3

moeda europeiaNT1
ECUNT2

ECU privadoNT3
euroNT2

cabaz de moedasNT3
indicador de divergênciaNT3

pagamento intracomunitárioNT1
empréstimo comunitário concedi-
do

RT

instrumento financeiro comunitá-
rio

RT

taxa representativaRT
União Económica e MonetáriaRT

sistema monetário internacional
2406 relações monetáriasMT
finanças internacionaisBT1
acordo de Bretton WoodsNT1
FMINT1
padrão de câmbio-ouroNT1
padrão-ouroNT1
Banco MundialRT
direito internacional económicoRT
movimento de capitaisRT
taxa de câmbioRT

sistema nervoso, doença do   (2841)

sistema normalizado de contabilidade
1626 contabilidade nacionalMT
normalização das contasUF
plano contabilístico normalizadoUF
plano oficial de contabilidadeUF
POCUF
sistema de contabilidade nacional
das Nações Unidas

UF

sistema normalizado de contabili-
dade nacional

UF

SNCUF
sistema contabilísticoBT1
Sistema Europeu de ContabilidadeNT1

sistema normalizado de contabilidade na-
cional

sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

sistema operativo
3236 informática e processamento de
dados

MT

softwareBT1
indústria informáticaBT2

sistema político
regime político (0406)USE

sistema social
classe social (2821)USE

sistema Target
pagamento intracomunitá-
rio (2406)

USE

sistema económico sistema Target
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sistemas, analista de 
profissional da informáti-
ca (3236)

USE

sistemas, engenheiro de 
profissional da informáti-
ca (3236)

USE

sistemas, interligação de   (3236)

sítio da web
sítio internet (3226)USE

sítio, estado de 
estado de emergência (0431)USE

sítio internet
Utilizar unicamente para indexar docu-
mentos no âmbito da criação, desenvol-
vimento e manutenção de sítios inter-
net e não para assinalar directórios de
sítios.

SN

3226 comunicaçãoMT
página webUF
sítio da webUF
internetBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

situação CE
1016 construção europeiaMT
perspectiva comunitáriaUF
situação da Comunidade EuropeiaUF
aprofundamento da União Euro-
peia

BT1

acervo comunitárioNT1

situação da agricultura
5606 política agrícolaMT
crise agrícolaUF
política agrícolaBT1
sector agrícolaRT

situação da Comunidade Europeia
situação CE (1016)USE

situação da mulher
condição feminina (2826)USE

situação das existências
existências (2036)USE

situação do emprego
mercado do trabalho (4411)USE

situação do mercado
mercado (2006)USE

situação do mercado mundial
mercado internacional (2006)USE

situação económica
Utilizar para a economia de um país,
grupo de países ou uma região num
determinado momento.

SN

1611 crescimento económicoMT
condições económicasBT1
conjuntura económicaNT1

situação energética
balanço energético (6606)USE

situação familiar
2806 famíliaMT
estado matrimonialUF
pais solteirosNT1
pessoa casadaNT1
pessoa divorciadaNT1
pessoa separadaNT1
pessoa solteiraNT1
pessoa viúvaNT1
poligamiaNT1
união livreNT1
direito matrimonialRT
estado civilRT

situação financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1
gestão financeiraRT

situação monetária
política monetária (2411)USE

situação política
Utilizar para a descrição da vida política
de um país, de um grupo de países ou
de uma região num momento dado.

SN

0431 vida política e segurança públicaMT
vida políticaBT1

situação social
2821 quadro socialMT
aspecto socialUF
condição socioeconómicaNT1

bem-estar socialNT2
condições de vidaNT2
qualidade de vidaNT2

norma socialNT1

situação socioeconómica
condição socioeconómica (2821)USE

Skåne [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Sul da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

Skopje, Macedónia- 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

Småland e Ilhas
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Småland med ÖarnaUF
regiões da SuéciaBT1
Gotland [V4.2]NT1
Jönköping [V4.2]NT1
Kalmar [V4.2]NT1
Kronoberg [V4.2]NT1

Småland med Öarna
Småland e Ilhas (7211)USE

SME
Sistema Monetário Euro-
peu (2406)

USE

SME, Mecanismo de Taxas de Câmbio
do   (2406)

SNC
sistema normalizado de contabi-
lidade (1626)

USE

só, pessoa   (2816)

soberania nacional
1231 direito internacionalMT
direito internacional públicoBT1
independência nacionalRT

soberania territorial
direito territorial (1231)USE

sobrecapacidade de produção
capacidade de produção (6406)USE

sobreexploração dos recursos
5206 política ambientalMT
exploração dos recursos naturaisUF
exploração dos recursosBT1

gestão dos recursosBT2
política do ambienteBT3

sobressalentes, peças 
peça avulsa (6821)USE

sobrevivência, pensão de   (2836)

sobrevivência, subsídio de 
pensão de sobrevivência (2836)USE

socalcos, cultura em   (5621)

sociais, ciências   (3611)

sociais, despesas 
custo social (2826)USE

sociais, direitos   (1236)

sociais, encargos 
contribuição para a segurança
social (2836)

USE

Sociais Fundamentais, Carta Comunitária
dos Direitos 

Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Traba-
lhadores (2826)

USE

Sociais Fundamentais dos Trabalhado-
res, Carta Comunitária dos Direi-
tos   (2826)

sociais, rendimentos 
transferências sociais (1626)USE

sociais, transferências   (1626)

social, adaptação   (2826)

social, ajuda   (2836)

social, ambiente 
classe social (2821)USE

social, análise   (2821)

social, aspecto 
situação social (2821)USE

sistemas social
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social, assimilação 
integração social (2826)USE

social, assistência   (2836)

social, assistente 
trabalhador social (2826)USE

Social, Associação Internacional de Segu-
rança 

AISS (7626)USE

social, balanço   (4426)

social, bem-estar   (2821)

social, capital   (4006)

Social, Carta 
Carta Comunitária dos Direitos
Sociais Fundamentais dos Traba-
lhadores (2826)

USE

Social CE, Acordo   (2826)

social, classe   (2821)

social, cláusula   (2021)

social, coesão 
coesão económica e social (1016)USE

social, coesão económica e   (1016)

social, comportamento   (2826)

social comunitário, diálogo   (4426)

social, concertação 
diálogo social (4426)USE

social, conflito   (2826)

social, contribuição para a segu-
rança   (2836)

social, custo   (2826)

social das empresas, responsabilidade 
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

social, desenvolvimento   (2826)

social desfavorecida, categoria   (2821)

social desfavorecida, classe 
categoria social desfavoreci-
da (2821)

USE

social, desigualdade   (2821)

social, diálogo   (4426)

social, direito   (2826)

social, direito à segurança   (2836)

social do mercado interno, dimensão 
Europa dos cidadãos (1016)USE

social, dumping   (2826)

social e cultural, antropologia 
etnologia (3611)USE

social, economia   (1621)

social, economia de concertação 
economia concertada (1621)USE

social, equipamento   (2836)

social, estatuto   (2821)

social, estratificação 
estrutura social (2821)USE

social, estrutura   (2821)

Social Europeia, Carta   (2826)

social europeia, política   (2826)

Social Europeu, Comité Económico
e   (1006)

social europeu, espaço   (2826)

Social Europeu, Fundo 
FSE (1021)USE

Social Europeu, Orçamento   (2826)

social, exclusão   (2826)

social fundamental, norma 
cláusula social (2021)USE

social, grupo 
estrutura social (2821)USE

social, habitação   (2846)

social, harmonização da segu-
rança   (2836)

social, harmonização dos regimes de segu-
rança 

harmonização da segurança so-
cial (2836)

USE

social, impacto   (2821)

social, inclusão 
integração social (2826)USE

social, indicador   (2821)

social, inquérito   (2821)

social, inserção 
integração social (2826)USE

Social, Instituto de Investigação das Nações
Unidas para o Desenvolvimento 

IINU (7606)USE

social, integração   (2826)

social, investigação 
análise social (2821)USE

social, jurisdição   (1226)

social, jurisdição de segurança 
jurisdição social (1226)USE

social, legislação 
direito social (2826)USE

social, liberdade 
direitos sociais (1236)USE

social, licença   (2836)

social, mal-estar 
problema social (2826)USE

social, medicina   (2841)

social, meios de comunicação 
meios de comunicação de mas-
sas (3226)

USE

social mínimo, rendimento 
rendimento mínimo de subsistên-
cia (2826)

USE

social, mobilidade   (2821)

social, movimento   (0431)

social, mudança   (2826)

social, mutação 
mudança social (2826)USE

social mútua, assistência 
mutualidade social (2836)USE

social, mutualidade   (2836)

social, norma   (2821)

Social ONU, Conselho Económico e 
ECOSOC (7606)USE

social, orçamento   (2826)

social, pacto   (2826)

social, papel   (2826)

social, parceiro   (4426)

social, participação   (2826)

social, passe 
título de transporte (4806)USE

social, planeamento 
política social (2826)USE

social, plano 
política social (2826)USE

social, política   (2826)

social, prestação   (2836)

social, previdência 
segurança social (2836)USE

social, problema   (2826)

social, progresso 
desenvolvimento social (2826)USE

social, protecção 
segurança social (2836)USE

Social, Protocolo 
Acordo Social CE (2826)USE

social, psicologia 
psicologia (3611)USE

social, reforma 
mudança social (2826)USE

social, regime de segurança 
segurança social (2836)USE

social social

217



social, reinserção   (2826)

social, reintegração 
reinserção social (2826)USE

social, rotulagem 
rótulo social (4006)USE

social, rótulo   (4006)

social, sede   (4006)

social, segurança   (2836)

social, serviço   (2836)

social, sistema 
classe social (2821)USE

social, situação   (2821)

social, solidariedade   (2826)

social, trabalhador   (2826)

social, trabalho   (2836)

social, vida   (2826)

social-democracia
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
partido social-democrataRT

social-democrata, partido   (0411)

socialismo
0406 quadro políticoMT
ideologia políticaBT1
partido socialistaRT

socialismo, nacional-   (0406)

Socialista, Internacional   (0406)

Socialista, Jamahira Árabe Líbia Popular e 
Líbia (7221+7231+7236)USE

socialista, partido   (0411)

socialistas, antigos países   (7236)

Socialistas Soviéticas, União das Repúbli-
cas 

URSS (7231+7236)USE

sociedade
4016 forma jurídica de sociedadeMT
estatuto da sociedadeUF
estatuto jurídico de sociedadeUF
forma jurídica de sociedadeUF
associação sem fins lucrativosNT1

fundaçãoNT2
cooperativaNT1

cooperativa europeiaNT2
empresa de interesse públicoNT1
grupo de interesse económicoNT1

Agrupamento Europeu de Interes-
se Económico

NT2

joint ventureNT1
organismo de utilidade públicaNT1
sociedade civilNT1

sociedade civil profissionalNT2

sociedade comercialNT1
SANT2
sociedade de capitaisNT2

sociedade anónimaNT3
sociedade de investimentoNT3

sociedade de pessoasNT2
sociedade em comanditaNT2

sociedade de economia mistaNT1
sociedade em participaçãoNT1
sociedade europeiaNT1
capital socialRT
constituição de sociedadeRT
empresaRT
imposto sobre as sociedadesRT
pessoa colectivaRT

sociedade anónima
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade de capitaisBT1

sociedade comercialBT2
sociedadeBT3

conselho de administraçãoRT

sociedade anónima de responsabilidade li-
mitada

SA (4016)USE

sociedade anónima europeia
sociedade europeia (4016)USE

sociedade civil
Cuja actividade é constituída por uma
actividade não comercial.

SN

4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade civil imobiliáriaUF
sociedadeBT1
sociedade civil profissionalNT1
agrupamento de explorações agrí-
colas

RT

grupo florestalRT

sociedade civil imobiliária
sociedade civil (4016)USE

sociedade civil profissional
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade civilBT1

sociedadeBT2
profissão liberalRT

sociedade comercial
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedadeBT1
SANT1
sociedade de capitaisNT1

sociedade anónimaNT2
sociedade de investimentoNT2

sociedade de pessoasNT1
sociedade em comanditaNT1
acção financeiraRT

sociedade comercial, capital de 
capital social (4006)USE

sociedade comercial, dissolução de 
liquidação de sociedade comer-
cial (4006)

USE

sociedade comercial, liquidação
de   (4006)

sociedade comercial, sede de 
sede social (4006)USE

sociedade, constituição de   (4006)

sociedade cooperativa
cooperativa (4016)USE

sociedade cooperativa europeia
cooperativa europeia (4016)USE

sociedade da informação
Utilizar os termos específicos.SN
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

política de informaçãoBT1
economia do conhecimento [V4.2]RT

sociedade da informática
impacto da informática (3236)USE

sociedade de abundância
sociedade de consumo (2026)USE

sociedade de capitais
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade por acçõesUF
sociedade comercialBT1

sociedadeBT2
sociedade anónimaNT1
sociedade de investimentoNT1
accionistaRT
capital socialRT
rendimento do investimentoRT

sociedade de consumo
Tipo de sociedade em que o aumento
da produção origina a multiplicação
dos bens de consumo e, consequente-
mente, a criação de novas necessidades
e desejos.

SN

2026 consumoMT
sociedade de abundânciaUF
consumoBT1

sociedade de economia mista
Sociedade onde o Estado ou uma colec-
tividade pública estão associados a ca-
pitais privados.

SN

4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedadeBT1
economia mistaRT
empresa públicaRT

sociedade de investimento
4016 forma jurídica de sociedadeMT
depósito colectivoUF
fundo comum de investimentoUF
fundo de investimentoUF
OICVMUF
organismo de investimento colecti-
vo em valores mobiliários

UF

sociedade de investimento colectivoUF
sociedade de capitaisBT1

sociedade comercialBT2

social sociedade de investimento
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sociedadeBT3
aplicação de capitaisRT
investimentoRT
política de investimentoRT

sociedade de investimento colectivo
sociedade de investimen-
to (4016)

USE

sociedade de pessoas
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade em nome colectivoUF
sociedade comercialBT1

sociedadeBT2
sócioRT

sociedade de seguros
companhia de seguros (2431)USE

sociedade de serviços
4011 tipos de empresaMT
actividade da empresaBT1
nova empresaNT1
indústria de serviçosRT
prestação de serviçosRT
sector quaternárioRT
sector terciárioRT
serviçosRT

sociedade do lazer
tempos livres (2826)USE

sociedade em comandita
4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade em comandita por acçõesUF
sociedade em comandita simplesUF
sociedade comercialBT1

sociedadeBT2

sociedade em comandita por acções
sociedade em comandita (4016)USE

sociedade em comandita simples
sociedade em comandita (4016)USE

sociedade em nome colectivo
sociedade de pessoas (4016)USE

sociedade em participação
Modo de colaboração económica pela
criação duma sociedade sem personali-
dade moral, não submetida à publicida-
de e podendo permanecer oculta.

SN

4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedadeBT1
participaçãoRT

sociedade, estatuto da 
sociedade (4016)USE

sociedade, estatuto jurídico de 
sociedade (4016)USE

sociedade europeia
Projecto de estatuto europeu de empre-
sa que seria aberto a toda a empresa
preexistente com uma actividade ao
nível europeu e dispondo de capital
suficiente.

SN

4016 forma jurídica de sociedadeMT
sociedade anónima europeiaUF

sociedadeBT1
direito de estabelecimentoRT
empresa europeiaRT
estatuto jurídico europeuRT

Sociedade Europeia de Energia Atómica
SEEA (7611)USE

sociedade fiduciária
empresa fiduciária (4011)USE

Sociedade Financeira Internacional
Banco Mundial (7606)USE

sociedade, forma jurídica de 
sociedade (4016)USE

sociedade fundadora
sociedade-mãe (4006)USE

sociedade holding
holding (4006)USE

sociedade industrial
economia industrial (1621)USE

sociedade, integração na 
integração social (2826)USE

sociedade multinacional
empresa multinacional (4011)USE

sociedade por acções
sociedade de capitais (4016)USE

sociedade pós-industrial
economia pós-industrial (1621)USE

sociedade, registo de   (4006)

sociedade secreta
2826 vida socialMT
loja maçónicaUF
maçãoUF
maçonariaUF
vida socialBT1

sociedade sem fins lucrativos
associação sem fins lucrati-
vos (4016)

USE

sociedade transnacional
empresa transnacional (4011)USE

sociedade-mãe
4006 organização de empresasMT
sociedade fundadoraUF
estabelecimentoBT1

estrutura da empresaBT2

sociedades comerciais, agrupamento de 
grupo de empresas (4006)USE

sociedades comerciais, concentração de 
concentração económica (4006)USE

sociedades comerciais, direito
das   (4006)

sociedades comerciais, fusão de 
fusão de empresas (4006)USE

Sociedades da Cruz Vermelha, Liga das 
Cruz Vermelha (7626)USE

sociedades, governo das 
governo das empresas (4006)USE

sociedades, imposto sobre as   (2446)

societal das empresas, responsabilidade 
responsabilidade social das em-
presas [V4.2] (4006)

USE

sócio
4006 organização de empresasMT
estrutura da empresaBT1
accionistaNT1
sociedade de pessoasRT

sociocultural, animação 
manifestação cultural (2831)USE

sociocultural, equipamento   (2846)

sociocultural, grupo   (2821)

socioeconómica, condição   (2821)

socioeconómica, estrutura 
condição socioeconómica (2821)USE

socioeconómica, situação 
condição socioeconómica (2821)USE

socioeconómico, aspecto 
condição socioeconómica (2821)USE

sociologia
3611 ciências humanasMT
ciências sociaisBT1
sociologia da educaçãoNT1
sociologia do trabalhoNT1
sociologia políticaNT1
sociologia ruralNT1
sociologia urbanaNT1
análise socialRT
vida socialRT

sociologia da educação
3611 ciências humanasMT
sociologiaBT1

ciências sociaisBT2

sociologia do direito
1206 fontes e ramos do direitoMT
ciência jurídicaBT1

sociologia do trabalho
Ramo da sociologia aplicado ao mundo
do trabalho; por exemplo, o local de
trabalho enquanto sistema social, o es-
tatuto profissional, as relações de raça
e entre grupos a nível da empresa, etc.

SN

3611 ciências humanasMT
sociologia industrialUF
sociologiaBT1

ciências sociaisBT2
condições de trabalhoRT
organização do trabalhoRT

sociologia industrial
sociologia do trabalho (3611)USE

sociologia política
3611 ciências humanasMT

sociedade de investimento colectivo sociologia política
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sociologiaBT1
ciências sociaisBT2

sociologia rural
3611 ciências humanasMT
sociologiaBT1

ciências sociaisBT2

sociologia urbana
3611 ciências humanasMT
sociologiaBT1

ciências sociaisBT2

socioprofissional, categoria   (4411)

sócios, protecção dos   (4006)

socorros, primeiros   (2841)

soda
refrigerante (6021)USE

soda, carbonato de 
sal químico (6811)USE

Södermanland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Este da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

sódio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

sódio, carbonato de 
sal químico (6811)USE

software
3236 informática e processamento de
dados

MT

concepção de softwareUF
indústria do softwareUF
programa de aplicaçãoUF
programa de computadorUF
programação informáticaUF
suporte lógicoUF
indústria informáticaBT1
linguagem de programaçãoNT1
sistema de gestão de base de dadosNT1
sistema operativoNT1
vírus informáticoNT1
browserRT

software, concepção de 
software (3236)USE

software didáctico
Software concebido para o ensino.SN
3216 organização do ensinoMT
software educativoUF
material de ensinoBT1
ensino informatizadoRT

software educativo
software didáctico (3216)USE

software, indústria do 
software (3236)USE

soja
6006 produto vegetalMT
semente de sojaUF
planta oleaginosaBT1
óleo de sojaRT
proteína vegetalRT

soja, óleo de   (6016)

soja, semente de 
soja (6006)USE

solar, arquitectura   (6626)

solar, colector   (6626)

solar, energia   (6626)

solar, painel 
colector solar (6626)USE

solar, radiação 
energia solar (6626)USE

solar, utilização de energia   (6626)

soldadura
trabalho dos metais (6816)USE

soldagem
trabalho dos metais (6816)USE

solicitada, comunicação comercial não 
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

solicitada, publicidade electrónica não 
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

solicitado, correio electrónico comercial
não 

publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

solicitado, correio electrónico publicitário
não 

publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

solicitador
funcionário de justiça (1226)USE

solidária, economia 
economia social (1621)USE

solidariedade familiar
2806 famíliaMT
famíliaBT1
deficienteRT
pessoa idosaRT

solidariedade, greve de 
greve (4426)USE

solidariedade social
2826 vida socialMT
voluntariadoUF
vida associativaBT1

vida socialBT2
trabalho voluntárioRT

solidificação
processo físico (6411)USE

sólido urbano, resíduo 
lixo doméstico (5216)USE

solo, análise do   (3606)

solo, conservação do 
protecção do solo (5621)USE

solo, correcção do   (5621)

solo, estudo do 
análise do solo (3606)USE

solo, física do 
ciência dos solos (3606)USE

solo, melhoramento do   (5621)

solo, mobilização do   (5621)

solo, poluição do   (5216)

solo, protecção do   (5621)

solo, química do   (3606)

solo, recuperação do 
terra recuperada (5621)USE

solo, recursos do   (5211)

solo, regime de propriedade do   (5616)

solo, salinização do 
desertificação (5216)USE

solo, taxonomia do 
tipo de solo (3606)USE

solo, tipo de   (3606)

solo, utilização do 
utilização da terra (5621)USE

solos, ciência dos   (3606)

solos, classificação dos 
tipo de solo (3606)USE

solos, mecânica dos 
ciência dos solos (3606)USE

solos, melhoramento dos 
melhoramento do solo (5621)USE

solos, valorização dos 
utilização da terra (5621)USE

solo-solo, míssil 
míssil balístico (0821)USE

solteira, mãe 
pais solteiros (2806)USE

solteira, pessoa   (2806)

solteiro, pai 
pais solteiros (2806)USE

solteiros, pais   (2806)

solúvel, cacau 
produto instantâneo (6026)USE

solúvel, café 
produto instantâneo (6026)USE

sociologia rural solúvel
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solúvel, chá 
produto instantâneo (6026)USE

solvente
6811 químicaMT
paraquímicaBT1

solvibilidade financeira
1211 direito civilMT
insolvibilidade financeiraUF
garantiaBT1

contratoBT2
direito civilBT3

dívida externaRT
dívida públicaRT
endividamentoRT
garantia de créditoRT
política de créditoRT

som, aparelho reprodutor de   (3226)

Somália
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
corno de ÁfricaBT1

África OrientalBT2
países ACPBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1

sondagem
1631 análise económicaMT
estatísticaBT1
amostragemNT1
sondagem de opiniãoRT

sondagem de opinião
2821 quadro socialMT
GallupUF
sondagem por escutaUF
análise socialBT1
intenção de votoRT
sondagemRT

sondagem eleitoral
intenção de voto (0416)USE

sondagem por escuta
sondagem de opinião (2821)USE

Sonderjylland
Jutlândia do Sul (7211)USE

sono, doença do 
doença tropical (2841)USE

sonora, emissão 
ruído (5216)USE

sonora, poluição   (5216)

sonora, protecção 
protecção contra o ruído (5206)USE

sonoro, livro 
facilidades para deficien-
tes (2826)

USE

sonoro, nível   (5216)

soprado, vidro 
vidro (6811)USE

sorgo
6006 produto vegetalMT
cerealBT1

soro de leite coalhado
subproduto do leite (6016)USE

soro do leite
subproduto do leite (6016)USE

Sotavento, ilhas do   (7216+7241)

South East England
Inglaterra do Sudeste (7211)USE

South West England
Inglaterra do Sudoeste (7211)USE

Soviética, ex-União  
ex-URSS (7206)USE

Soviética, União 
URSS (7231+7236)USE

Soviéticas, União das Repúblicas Socialis-
tas 

URSS (7231+7236)USE

sovkhoze
exploração agrícola colecti-
va (5616)

USE

spam
publicidade electrónica não soli-
citada [V4.2] (2031)

USE

SPG
preferências generaliza-
das (2006)

USE

SPOCE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

EurofficeUF
Serviço das Publicações Oficiais das
Comunidades Europeias

UF

órgão comunitárioBT1

Spodnjeposavska [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

spray
aerosol (6811)USE

Sri Lanca
7226 Ásia-OceâniaMT
CeilãoUF
Sri LankaUF
Ásia do SulBT1

Sri Lanka
Sri Lanca (7226)USE

St Kitts and Nevis
São Cristóvão e Ne-
vis (7216+7231+7236)

USE

Stabex
Sistema de empréstimos ou ajudas
concedidas aos Estados ACP para que
as suas receitas de exportação de produ-
tos de origem agrícola não sejam afec-
tadas pelas flutuações do mercado e
pelos riscos de produção.

SN

1016 construção europeiaMT
estabilização das receitas de expor-
tação

UF

sistema de estabilização das receitas
de exportação

UF

transferência StabexUF
Convenção de LoméBT1

convenção CEBT2
acordo de associação CEBT3

acordo CEBT4
relações da União EuropeiaBT5

produto agrícolaRT
receita de exportaçãoRT

Stabex, transferência 
Stabex (1016)USE

START
acordo START (0816)USE

START, acordo   (0816)

START, negociações 
acordo START (0816)USE

start-up
nova empresa (4011)USE

Steiermark
Estíria (7211)USE

stock
existências (2036)USE

stock comunitário
existências comunitárias (6406)USE

stock conjuntural
existências conjunturais (2006)USE

stock de intervenção
existências de inter-
venção (2006)

USE

stock excedentário
existências excedentárias (6406)USE

stock mundial
existências mundiais (6406)USE

stock privado
existências privadas (2036)USE

stock público
existências públicas (2036)USE

stocks
reservas (4021)USE

stocks mínimos
existências mínimas (4021)USE

Storkøbenhavn
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Copenhaga (município)UF
regiões da DinamarcaBT1

solúvel Storkøbenhavn
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Storstrøm
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

stress
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

estado depressivoUF
tensão mentalUF
psicologia do trabalhoBT1

ergonomiaBT2
condições de trabalhoBT3

saúde mentalRT

Suazilândia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África MeridionalBT1
países ACPBT1

subalimentação
2841 saúdeMT
penúria alimentarBT1

nutriçãoBT2
pobrezaRT

Subcarpácia [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

subcomissão parlamentar
comissão parlamentar (0421)USE

subcontratação
6406 produçãoMT
organização da produçãoBT1

política de produçãoBT2
externalizaçãoNT1

subcultura
diferença cultural (2831)USE

subdesenvolvida, região 
região desfavorecida (1616)USE

subdesenvolvimento
1611 crescimento económicoMT
desenvolvimento económicoBT1
obstáculo ao desenvolvimentoNT1
política de desenvolvimentoRT

subdivisão territorial
comunidade territorial (0436)USE

subemprego
desemprego parcial (4406)USE

sublevação
golpe de Estado (0431)USE

submarinas, sulfuretos das fracturas 
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

submarino
0821 defesaMT
força navalBT1

armamentoBT2

submarino, jazigo 
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

submarinos, recursos minerais   (5211)

subpovoamento
2816 demografia e populaçãoMT
dinâmica da populaçãoBT1
densidade populacionalRT
migração ruralRT
região ruralRT

subproduto
6806 política e estruturas industriaisMT
produção industrialBT1
subproduto agrícolaRT

subproduto agrícola
5631 actividade agrícolaMT
produto agrícolaBT1
subprodutoRT

subproduto do leite
6016 produto agrícola transformadoMT
caseínaUF
soro de leite coalhadoUF
soro do leiteUF
lacticínioBT1
lactoseRT

subproduto metalúrgico
6816 metalurgia e siderurgiaMT
escóriasUF
indústria metalúrgicaBT1
resíduo industrialRT

subproletariado
2821 quadro socialMT
lumpenproletariadoUF
classe socialBT1

estrutura socialBT2
ajuda aos desfavorecidosRT
pobrezaRT

subsidiariedade, princípio da   (1011)

subsídio às empresas
ajuda às empresas (1606)USE

subsídio de alojamento, direito a um 
direito à habitação (1236)USE

subsídio de arranque
5611 produção e estruturas agrícolasMT
reconversão da produçãoBT1

política da produção agrícolaBT2
arboriculturaRT
vinhaRT
viticulturaRT

subsídio de assistência [V4.2]
2836 protecção socialMT
subsídio de cuidadosUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
criançaRT
deficienteRT
pessoa idosaRT

subsídio de chefe de família
prestação familiar (2836)USE

subsídio de cuidados
subsídio de assistência
[V4.2] (2836)

USE

subsídio de desemprego
seguro de desemprego (2836)USE

subsídio de doença
seguro de doença (2836)USE

subsídio de educação
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

subsídio de estudos
3216 organização do ensinoMT
abono escolarUF
bolsa de estudosUF
bolsa de investigaçãoUF
empréstimo para estudosUF
subsídio de formaçãoUF
subsídio escolarUF
vida escolarBT1
política da educaçãoRT

subsídio de família monoparental
prestação familiar (2836)USE

subsídio de formação
subsídio de estudos (3216)USE

subsídio de instalação
Concedido aos jovens agricultores que
se instalam pela primeira vez.

SN

5611 produção e estruturas agrícolasMT
política das estruturas agrícolasBT1
jovem agricultorRT
reconversão da produçãoRT

subsídio de invalidez
seguro de invalidez (2836)USE

subsídio de licença parental
subsídio parental [V4.2] (2836)USE

subsídio de maternidade
2836 protecção socialMT
subsídio de nascimentoUF
subsídio pós-natalUF
subsídio pré-natalUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
política familiarRT

subsídio de nascimento
subsídio de maternidade (2836)USE

subsídio de renda
prestação familiar (2836)USE

subsídio de salário único
prestação familiar (2836)USE

subsídio de sobrevivência
pensão de sobrevivência (2836)USE

subsídio de transferência
ajudas de custo (4421)USE

subsídio de velhice
seguro de velhice (2836)USE

Storstrøm subsídio de velhice
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subsídio e abono de secretariado
0421 assembleiaMT
parlamentarBT1

subsídio e abono parlamentares
0421 assembleiaMT
parlamentarBT1

subsídio escolar
subsídio de estudos (3216)USE

subsídio nacional
auxílio estatal (1606)USE

subsídio parental [V4.2]
2836 protecção socialMT
seguro parentalUF
subsídio de educaçãoUF
subsídio de licença parentalUF
prestação socialBT1

segurança socialBT2
política familiarRT

subsídio por morte
2836 protecção socialMT
prestação socialBT1

segurança socialBT2

subsídio pós-natal
subsídio de maternidade (2836)USE

subsídio pré-natal
subsídio de maternidade (2836)USE

subsistência, agricultura de   (5616)

subsistência, economia de   (1621)

subsistência, rendimento mínimo
de   (2826)

substância cancerígena
5216 degradação do ambienteMT
substância perigosaBT1

nocividadeBT2
cancroRT
legislação alimentarRT

substância nociva
substância tóxica (5216)USE

substância perigosa
5216 degradação do ambienteMT
produto perigosoUF
nocividadeBT1
produto inflamávelNT1
substância cancerígenaNT1
substância tóxicaNT1
armazenagemRT
risco sanitárioRT
segurança dos transportesRT
transporte de mercadorias perigo-
sas

RT

substância psicotrópica
2841 saúdeMT
produto farmacêuticoBT1

indústria farmacêuticaBT2
estimulanteNT1
estupefacienteNT1

tranquilizanteNT1
toxicomaniaRT

substância química
produto químico (6811)USE

substância radioactiva
matéria radioactiva (6621)USE

substância tóxica
5216 degradação do ambienteMT
dioxinaUF
emissão tóxicaUF
produto tóxicoUF
substância nocivaUF
toxicidadeUF
substância perigosaBT1

nocividadeBT2
armazenagemRT
pesticidaRT
segurança do produtoRT
toxicologiaRT

substâncias perigosas, transporte de 
transporte de mercadorias peri-
gosas (4811)

USE

substituição, carburante de 
combustível de substi-
tuição (6606)

USE

substituição, combustível de   (6606)

substituição da população
substituição das gerações (2816)USE

substituição das gerações
Processo de renovação mediante o qual,
numa determinada população, as per-
das devidas aos falecimentos são com-
pensadas pelos nascimentos.

SN

2816 demografia e populaçãoMT
renovação das geraçõesUF
substituição da populaçãoUF
dinâmica da populaçãoBT1

substituição das importações
2006 política comercialMT
política das importaçõesBT1

substituição do leite, alimento de 
alimento para gado (5631)USE

substituição dos recursos
5206 política ambientalMT
gestão dos recursosBT1

política do ambienteBT2

substituição, energia de 
energia não poluente (6626)USE

substituição, pena de   (1216)

substituição, produção agrícola de 
produção agrícola alternati-
va (5611)

USE

substituição, produto de   (6806)

substituto cerealífero
5631 actividade agrícolaMT
farinha animalUF
alimento para gadoBT1

alimentação animalBT2
BSERT

subterrânea, água   (5211)

subterrânea, armazenagem 
armazenagem de hidrocarbone-
tos (6616)

USE

subterrânea, economia 
economia paralela (1621)USE

subterrânea, exploração 
exploração mineira (6611)USE

subterrânea, literatura 
documentação cinzenta (3221)USE

subterrânea, poluição 
poluição do solo (5216)USE

subterrâneo de resíduos, armazenamen-
to   (5206)

subterrâneo, lençol de água 
água subterrânea (5211)USE

subterrâneo, transporte   (4811)

subtropical, zona   (5211)

suburbana, zona   (2846)

suburbano, transporte   (4811)

subúrbios
zona suburbana (2846)USE

subvenção
apoio económico (1606)USE

subvenção à exportação
2006 política comercialMT
financiamento das exportaçõesBT1

política das exportaçõesBT2
ajuda à exportaçãoRT

subvenção, concessão de 
política de apoio (1606)USE

subvenção, processo anti-   (4031)

sucata
detrito metálico (5216)USE

sucedâneo de alimentos
6026 produto alimentarMT
sacarinaUF
sucedâneo do açúcarUF
produto alimentar complexoBT1
edulcoranteRT
produto de substituiçãoRT

sucedâneo do açúcar
sucedâneo de alimentos (6026)USE

sucessão
herança (1211)USE

sucessão da exploração agrícola
5611 produção e estruturas agrícolasMT
política das estruturas agrícolasBT1
exploração agrícolaRT
propriedade rústicaRT

subsídio e abono de secretariado sucessão da exploração agrícola
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sucesso escolar
3216 organização do ensinoMT
actividade escolarBT1

sucessório, direito   (1211)

sucessório, imposto   (2446)

sucursal
4006 organização de empresasMT
estabelecimentoBT1

estrutura da empresaBT2

Sudão
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
África OrientalBT1
países ACPBT1
países da Liga ÁrabeBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1

Sudeste Asiático
7226 Ásia-OceâniaMT
país do Sudeste AsiáticoUF
BruneiNT1
CambojaNT1
FilipinasNT1
IndonésiaNT1

BaliNT2
BornéuNT2
Irian JayaNT2
JavaNT2
MolucasNT2
SulawesiNT2
SumatraNT2
TimorNT2

LaosNT1
MalásiaNT1

Malásia OrientalNT2
Malásia PeninsularNT2

MianmarNT1
SingapuraNT1
TailândiaNT1
Timor LesteNT1
VietnameNT1

Sud-Pyrénées
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de FrançaBT1

Suécia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Estado-Membro UEBT1
Europa do NorteBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países do Conselho NórdicoBT1
países OCDEBT1
regiões da SuéciaRT

Suécia, Centro-Este da   (7211)

Suécia, Centro-Norte da   (7211)

Suécia meridional
Sul da Suécia (7211)USE

Suécia, Oeste da   (7211)

Suécia, parte ocidental da 
Oeste da Suécia (7211)USE

Suécia, regiões da   (7211)

Suécia, Sul da   (7211)

Suez, canal do   (4821)

Suez, zona do canal de 
canal do Suez (4821)USE

sufrágio universal
0416 processo eleitoralMT
eleição directaUF
sistema eleitoralBT1
assembleia directamente eleitaRT
Parlamento EuropeuRT

Suíça
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Confederação HelvéticaUF
Europa OcidentalBT1
países do Conselho da EuropaBT1
países EFTABT1
países OCDEBT1

suicídio
2826 vida socialMT
problema socialBT1
eutanásiaRT
liberdade de autodeterminaçãoRT
mortalidadeRT
morteRT

suicídio, direito ao 
liberdade de autodetermi-
nação (1236)

USE

suíno
5626 meios de produção agrícolaMT
espécie porcinaUF
gado suínoUF
leitãoUF
porcoUF
gadoBT1
carne de suínoRT

suíno, carne de   (6011)

suíno, gado 
suíno (5626)USE

sujeita a pagamento, televisão   (3226)

sujeito de direito
estatuto jurídico (1211)USE

Sul, África do   (7221+7231)

Sul, América do   (7216)

Sul, Ásia do   (7226)

Sul, Coreia do   (7226+7231)

Sul da Suécia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Suécia meridionalUF
SydsverigeUF
regiões da SuéciaBT1
Blekinge [V4.2]NT1
Skåne [V4.2]NT1

Sul, Iémen do 
antiga República Democrática e
Popular do Ié-
men (7226+7231+7236)

USE

Sul, Pólo 
Antárctida (5211)USE

Sul, República da África do 
África do Sul (7221+7231)USE

Sul, Rodésia do 
Zimbabué (7221+7231)USE

Sul-Africana, República 
África do Sul (7221+7231)USE

Sulavesi
Sulawesi (7226+7231)USE

Sulawesi
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
CelebesUF
SulavesiUF
IndonésiaBT1

país da APECBT2
países ASEANBT2
países OPEPBT2
Sudeste AsiáticoBT2

sulfato
sal químico (6811)USE

sulfuretos das fracturas submarinas
recursos minerais submari-
nos (5211)

USE

sulfúrico, ácido 
ácido inorgânico (6811)USE

sulfuroso, anidrido 
anidrido (6811)USE

Sul-Sul, cooperação   (0811)

Sul-Sul, diálogo 
cooperação Sul-Sul (0811)USE

Sul-Sul, relação 
cooperação Sul-Sul (0811)USE

Sumatra
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
IndonésiaBT1

país da APECBT2
países ASEANBT2
países OPEPBT2
Sudeste AsiáticoBT2

sucesso escolar Sumatra
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sumaúma
6006 produto vegetalMT
planta têxtilBT1

sumo de fruta
6021 bebidas e açúcarMT
concentrado de sumo de frutaUF
bebida não alcoólicaBT1

bebidaBT2
frutoRT
produto à base de frutosRT

sumo de fruta, concentrado de 
sumo de fruta (6021)USE

sumo de legumes
6021 bebidas e açúcarMT
bebida não alcoólicaBT1

bebidaBT2
legumeRT
produto à base de legumesRT

super, gasolina 
gasolina (6616)USE

supercondutora, liga   (6411)

superficial, água   (5211)

superfície agrícola
área de exploração (5616)USE

superfície agrícola útil
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

superfície agrícola utilizada
5616 sistema de exploração agrícolaMT
SAUUF
superfície agrícola útilUF
superfície cultivadaUF
superfície plantadaUF
superfície semeadaUF
área de exploraçãoBT1

exploração agrícolaBT2
utilização da terraRT

superfície, água de 
água superficial (5211)USE

superfície arborizada
5636 florestaMT
área arborizadaUF
superfície florestalUF
zona florestalUF
política florestalBT1
utilização da terraRT

superfície comercial, pequena 
comércio independente (2036)USE

superfície cultivada
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

superfície florestal
superfície arborizada (5636)USE

superfície, grande   (2036)

superfície plantada
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

superfície, revestimento de   (6831)

superfície semeada
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

superfície, transporte de   (4811)

superior, ensino   (3211)

superior, escola 
ensino superior (3211)USE

superior, instituto de ensino 
ensino superior (3211)USE

superior, jurisdição   (1226)

superior, preço 
preço máximo (2451)USE

superior, quadro   (4411)

superior, vinho de qualidade   (6021)

superior, vinho delimitado de qualidade 
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

supermercado
grande superfície (2036)USE

superpovoamento
excesso de população (2816)USE

superprodução
6406 produçãoMT
capacidade de produçãoBT1

política de produçãoBT2

supervisão multilateral
1016 construção europeiaMT
coordenação das políticas UEMBT1

União Económica e MonetáriaBT2
União EuropeiaBT3

suplementar, orçamento   (2441)

suplementar, rendimento 
rendimento complemen-
tar (4421)

USE

suplemento de preço
suplemento tarifário (2451)USE

suplemento tarifário
2451 preçosMT
suplemento de preçoUF
preçosBT1

suplente
0421 assembleiaMT
parlamentarBT1

suporte de gravação
3226 comunicaçãoMT
material audiovisualBT1
suporte magnéticoNT1
suporte ópticoNT1
indústria audiovisualRT

suporte de informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

informaçãoBT1
acesso à informaçãoRT
documentoRT
indústria informáticaRT

suporte gravado
3226 comunicaçãoMT
gravaçãoUF
pré-gravaçãoUF
material audiovisualBT1
cassete áudioNT1
discoNT1
videocasseteNT1
videodiscoNT1
indústria audiovisualRT

suporte lógico
software (3236)USE

suporte magnético
3226 comunicaçãoMT
disco magnéticoUF
disquetteUF
fita magnéticaUF
suporte de gravaçãoBT1

material audiovisualBT2

suporte óptico
3226 comunicaçãoMT
CDUF
CD-ROMUF
disco ópticoUF
disco óptico digitalUF
DVD-ROMUF
MDUF
minidiscoUF
suporte de gravaçãoBT1

material audiovisualBT2

supranacionalidade
1231 direito internacionalMT
direito internacional públicoBT1

Supremo Tribunal de Justiça
jurisdição superior (1226)USE

supressão da pauta aduaneira
supressão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

supressão das barreiras comerciais
liberalização do comércio (2021)USE

supressão das restrições
liberalização do comércio (2021)USE

supressão de contribuição financeira
contribuição financeira (2406)USE

supressão de posto de trabalho
4406 empregoMT
diminuição dos postos de trabalhoUF
perda de empregoUF
redução do pessoalUF
cessação de empregoBT1
reestruturação industrialRT

sumaúma supressão de posto de trabalho
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supressão dos direitos aduaneiros
2011 política aduaneiraMT
supressão da pauta aduaneiraUF
política pautalBT1

surdas, escola para crianças 
ensino especial (3211)USE

surdo-mudo
deficiente físico (2826)USE

surdos-mudos, escola de 
ensino especial (3211)USE

surimi
produto à base de peixe (6026)USE

Suriname
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Guiana HolandesaUF
América do SulBT1

América LatinaBT2
países ACPBT1
países CaricomBT1
países OEABT1
países SELABT1

suspensa, imigração 
controlo das migrações (2811)USE

suspensa, pena 
suspensão da execução da pe-
na (1216)

USE

suspensão da ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
regime de ajudaBT1

política de ajudaBT2

suspensão da execução da pena
1216 direito penalMT
pena suspensaUF
execução da penaBT1

sanção penalBT2

suspensão da preferência aduaneira
suspensão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

suspensão das importações
restrição à importação (2021)USE

suspensão de cultivo
Incitação à não exploração de terras a
fim de limitar a produção agrícola.

SN

5611 produção e estruturas agrícolasMT
prémio de abandonoUF
política da produção agrícolaBT1
terra em pousioRT

suspensão (de um Estado) de uma organi-
zação internacional

exclusão de uma organização in-
ternacional (0806)

USE

suspensão dos direitos aduaneiros
2011 política aduaneiraMT
redução das tarifas aduaneirasUF
suspensão da preferência aduaneiraUF

política pautalBT1

suspensivo, regime aduaneiro   (2011)

Sustentabilidade, Instituto do Ambiente e 
Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

sustentação, preço de   (2451)

sustentado, desenvolvimento 
desenvolvimento sustentá-
vel (1606)

USE

sustentáveis, transportes 
mobilidade sustentável (4806)USE

sustentável, agricultura   (5606)

sustentável, desenvolvimento   (1606)

sustentável, gestão florestal 
silvicultura sustentável (5636)USE

sustentável, mobilidade   (4806)

sustentável, silvicultura   (5636)

swap, crédito 
crédito cruzado (2406)USE

Sydsverige
Sul da Suécia (7211)USE

Sysmin
1016 construção europeiaMT
sistema de ajuda aos produtos mi-
neiros

UF

Convenção de LoméBT1
convenção CEBT2

acordo de associação CEBT3
acordo CEBT4

relações da União EuropeiaBT5
produto mineiroRT

tabaco
6006 produto vegetalMT
planta industrialBT1
indústria do tabacoRT

tabaco, indústria do   (6031)

tabaco, luta anti~ 
tabagismo (2826)USE

tabaco, luta contra o 
tabagismo (2826)USE

tabagismo
2826 vida socialMT
luta antitabacoUF
luta contra o tabacoUF
luta contra o tabagismoUF
problema socialBT1

tabagismo, luta contra o 
tabagismo (2826)USE

tabela de preços
2451 preçosMT
lista de preçosUF
tarifa de preçosUF
fixação de preçosBT1

política de preçosBT2

tabelião
notário (1226)USE

TAC
captura autorizada (5641)USE

tacógrafo
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

táctica, arma 
arma nuclear táctica (0821)USE

táctica, arma nuclear   (0821)

Tahiti
Polinésia Francesa (7226+7241)USE

Tailândia
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
país da APECBT1
países ASEANBT1
Sudeste AsiáticoBT1

Taiwan
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
FormosaUF
Extremo OrienteBT1
país da APECBT1

Tajiquistão
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
Ásia CentralBT1
ex-URSSBT1
países CEIBT1

talentos, caçador de 
serviço de emprego (4411)USE

talho
indústria de carne (6031)USE

tâmara
fruto tropical (6006)USE

tângera
citrino (6006)USE

tangerina
citrino (6006)USE

tanques, lavagem de 
poluição pelos navios (5216)USE

tântalo
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

Tanzânia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
República Unida da TanzâniaUF
África OrientalBT1
países ACPBT1

supressão dos direitos aduaneiros Tanzânia
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Tanzânia, República Unida da 
Tanzânia (7221+7231)USE

tapete
6841 indústria do couro e têxtilMT
indústria têxtilBT1

tapete rolante
elevador (6831)USE

tapioca
amido (6026)USE

tara, peso bruto e 
pesos e dimensões (4811)USE

tarefa, remuneração à 
salário à peça (4421)USE

tarefas, diversificação de 
humanização do trabalho (4416)USE

tarefas, enriquecimento de 
humanização do trabalho (4416)USE

Target, sistema 
pagamento intracomunitá-
rio (2406)

USE

Taric
A Taric é utilizada pela Comissão e pe-
los Estados-Membros para a aplicação
das medidas comunitárias relativas às
importações ou às exportações, bem
como, quando necessário, ao comércio
entre os Estados-Membros.

SN

2011 política aduaneiraMT
Pauta Integrada das Comunidades
Europeias

UF

Pauta Aduaneira ComumBT1
política pautal comumBT2

tarifa
frete (4806)USE

tarifa aérea
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte aéreoRT

tarifa com margens fixas de variação
Tarifa compreendida entre os limites
máximo e mínimo no interior dos quais
os preços podem variar.

SN

4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
preço dentro do intervalo de va-
riação

RT

tarifa das comunicações
3226 comunicaçãoMT
tarifa das transmissõesUF
política do audiovisualBT1

política da comunicaçãoBT2
tarifa postalNT1

tarifa das transmissões
tarifa das comunicações (3226)USE

tarifa de apoio
Tarifa que concede vantagens aos
transportadores nacionais (o que é ile-
gal, excepto com autorização da Co-
missão).

SN

4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2

tarifa de passageiros
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte de passageirosRT

tarifa de preços
tabela de preços (2451)USE

tarifa de promoção
preço reduzido (2451)USE

tarifa de transporte
4806 política de transportesMT
custo do transporteBT1
freteNT1

preço CIFNT2
preço FOBNT2

homologação das tarifasNT1
publicidade das tarifasNT1
tarifa aéreaNT1
tarifa com margens fixas de va-
riação

NT1

tarifa de apoioNT1
tarifa de passageirosNT1
tarifa ferroviáriaNT1
tarifa interiorNT1
tarifa internacionalNT1
tarifa rodoviáriaNT1
transporte sob controlo aduaneiroRT

tarifa de transporte, homologação de 
homologação das tarifas (4806)USE

tarifa especial
preço reduzido (2451)USE

tarifa ferroviária
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte ferroviárioRT

tarifa interior
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte interiorRT

tarifa internacional
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte internacionalRT

tarifa postal
3226 comunicaçãoMT
franquia postalUF

tarifa das comunicaçõesBT1
política do audiovisualBT2

política da comunicaçãoBT3
correios e telecomunicaçõesRT
serviço postalRT
tarifa preferencialRT

tarifa preferencial
2011 política aduaneiraMT
concessão pautalUF
preferência pautalUF
vantagem pautalUF
política pautalBT1
acordo preferencialRT
política comercial comumRT
preferências generalizadasRT
produto originárioRT
tarifa postalRT

tarifa reduzida
preço reduzido (2451)USE

tarifa rodoviária
4806 política de transportesMT
tarifa de transporteBT1

custo do transporteBT2
transporte rodoviárioRT

tarifária, quota 
restrição quantitativa (2021)USE

tarifária, zona   (4806)

tarifário, contingente 
contingente pautal (2011)USE

tarifário, máximo   (2011)

tarifário, suplemento   (2451)

tarifas aduaneiras, redução das 
suspensão dos direitos aduanei-
ros (2011)

USE

tarifas de transporte, publicidade das 
publicidade das tarifas (4806)USE

tarifas, homologação das   (4806)

tarifas, publicidade das   (4806)

tarificação
fixação de preços (2451)USE

tartaruga
réptil (5211)USE

Taurag? [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

tauromaquia
espectáculo com animais (2826)USE

Tawal
7226 Ásia-OceâniaMT
Médio OrienteBT1

taxa à exportação
direitos de exportação (2446)USE

Tanzânia taxa à exportação
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taxa à importação
direitos de importação (2446)USE

taxa admissível de capturas
captura autorizada (5641)USE

taxa alfandegária
direitos aduaneiros (2011)USE

taxa ambiental
imposto ambiental (5206)USE

taxa central
Taxa de câmbio das moedas nacionais
em relação ao ECU e em relação às ou-
tras moedas por intermédio do ECU.

SN

2406 relações monetáriasMT
cotação centralUF
Mecanismo de Taxas de Câmbio do
SME

BT1

Sistema Monetário EuropeuBT2
margem de flutuaçãoNT1
taxa de câmbioRT

taxa de aeroporto
taxa de infra-estrutura (4806)USE

taxa de aprendizagem
parafiscalidade (2446)USE

taxa de auto-abastecimento
Relação entre a produção e o consumo
de um produto num espaço dado.

SN

2016 trocas comerciaisMT
grau de auto-abastecimentoUF
auto-abastecimentoBT1

abastecimentoBT2
ajuda complementar aos produtosRT
produto agrícolaRT

taxa de câmbio
2411 economia monetáriaMT
cotação dos câmbiosUF
dupla taxa de câmbioUF
política cambialBT1
paridade cambialNT1
taxa flutuanteNT1
balança comercialRT
montante compensatório monetá-
rio

RT

sistema monetário internacionalRT
taxa centralRT
taxa representativaRT

taxa de câmbio, dupla 
taxa de câmbio (2411)USE

taxa de câmbio verde
taxa representativa (5606)USE

taxa de consumo
imposto sobre o consumo (2446)USE

taxa de conversão
Taxa de paridade entre o euro e as
moedas nacionais da zona euro, fixada
irrevogavelmente desde 1 de Janeiro de
1999.

SN

2411 economia monetáriaMT
dupla taxa de conversãoUF
política cambialBT1

taxa de conversão agrícola
taxa representativa (5606)USE

taxa de conversão, dupla 
taxa de conversão (2411)USE

taxa de conversão representativa
taxa representativa (5606)USE

taxa de co-responsabilidade
co-responsabilidade dos produ-
tores (5611)

USE

taxa de crescimento
crescimento económico (1611)USE

taxa de desconto
2416 instituições financeiras e créditoMT
política de créditoBT1

taxa de embarque
taxa de infra-estrutura (4806)USE

taxa de fecundidade
fecundidade (2816)USE

taxa de financiamento
taxa de intervenção (1021)USE

taxa de imposição
imposto (2446)USE

taxa de inflação
inflação (1611)USE

taxa de infra-estrutura
Atribuição dos custos da infra-estrutura
ao utilizador.

SN

4806 política de transportesMT
taxa de aeroportoUF
taxa de embarqueUF
custo do transporteBT1
direito de escalaNT1
imposto por eixoNT1
portagemNT1
preço de estacionamentoNT1

taxa de intervenção
Parte do financiamento a cargo da Co-
munidade no âmbito de um dos seus
instrumentos financeiros.

SN

1021 finanças comunitáriasMT
taxa de financiamentoUF
princípio da complementaridadeBT1

regime de financiamento comu-
nitário

BT2

financiamento comunitárioBT3
condições de ajudaRT

taxa de juro
juro (2416)USE

taxa de juro da ajuda
condições de ajuda (0811)USE

taxa de juro de crédito preferencial
bonificação de juro (2416)USE

taxa de mortalidade
mortalidade (2816)USE

taxa de natalidade
natalidade (2816)USE

taxa de nupcialidade
nupcialidade (2816)USE

taxa de redesconto
redesconto (2416)USE

taxa de reprodução
natalidade (2816)USE

taxa de televisão
parafiscalidade (2446)USE

taxa de trânsito
2011 política aduaneiraMT
imposto de trânsitoUF
pauta aduaneiraBT1

taxa do IVA
2446 fiscalidadeMT
IVABT1

imposto sobre o consumoBT2

taxa dos direitos niveladores
direito nivelador agrícola (1021)USE

taxa especial à exportação
direitos de exportação (2446)USE

taxa especial à importação
direitos de importação (2446)USE

taxa fiscal
imposto (2446)USE

taxa fiscal, abaixamento da 
dedução fiscal (2446)USE

taxa flutuante
2411 economia monetáriaMT
flutuação das cotaçõesUF
flutuação das moedasUF
oscilação das moedasUF
taxa de câmbioBT1

política cambialBT2

taxa migratória
migração (2811)USE

taxa representativa
Taxa de conversão do ECU relativamen-
te às moedas nacionais que se desvia
das paridades oficiais. Aplica-se aos
produtos agrícolas.

SN

5606 política agrícolaMT
divisa verdeUF
moeda verdeUF
taxa de câmbio verdeUF
taxa de conversão agrícolaUF
taxa de conversão representativaUF
taxa verdeUF
unidade de conta agrícolaUF
unidade de conta verdeUF
valor da unidade de conta agrícolaUF
política monetária agrícolaBT1

Política Agrícola ComumBT2
Sistema Monetário EuropeuRT
taxa de câmbioRT

taxa salarial
fixação de salário (4421)USE

taxa sobre as matérias gordas
5611 produção e estruturas agrícolasMT

taxa à importação taxa sobre as matérias gordas
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regulamentação da produção agrí-
cola

BT1

gorduraRT

taxa sobre produto poluente
imposto ambiental (5206)USE

taxa verde
taxa representativa (5606)USE

Taxas de Câmbio do SME, Mecanismo
de   (2406)

taxas de registo
2446 fiscalidadeMT
imposto de capitaisBT1

taxas incluídas, preço sem   (2451)

tax-free, preço 
preço sem taxas incluídas (2451)USE

táxi
6846 indústrias diversasMT
indústria de serviçosBT1

indústrias diversasBT2
automóvelRT
empresa de transporteRT

taxonomia do solo
tipo de solo (3606)USE

TCI
Incoterms (2021)USE

TDC
Pauta Aduaneira Comum (2011)USE

teatro
artes do espectáculo (2831)USE

tecelagem
indústria têxtil (6841)USE

tecido
produto têxtil (6841)USE

tecido de decoração
produto têxtil (6841)USE

tecido sintético
têxtil sintético (6841)USE

tecido, têxtil não 
falso têxtil (6841)USE

técnica agrícola, escola 
ensino agrícola (3211)USE

técnica, ajuda 
cooperação técnica (0811)USE

técnica, assistência 
cooperação técnica (0811)USE

técnica, cerâmica   (6411)

técnica, cooperação   (0811)

Técnica da Comunidade, Comité da Investi-
gação Científica e 

CREST (6416)USE

Técnica das Nações Unidas, Comissão 
Comissão Técnica ONU (7606)USE

técnica de aprendizagem
método de aprendizagem
[V4.2] (4406)

USE

técnica de cultura
5621 exploração agrícolaMT
trabalhos agrícolasUF
arroteamentoNT1
colheitaNT1
manutenção das culturasNT1
melhoramento do soloNT1

correcção do soloNT2
ordenamento hidroagrícolaNT2

irrigaçãoNT3
mobilização do soloNT1
plantaçãoNT1

replantaçãoNT2
protecção do soloNT1
terra em pousioNT1
tratamento fitossanitárioNT1
agronomiaRT
mecanização agrícolaRT
meios de produção agrícolaRT

técnica de extracção mineira
extracção mineira (6611)USE

técnica de gestão
4021 gestão administrativaMT
análise de redeUF
investigação operacionalUF
optimizaçãoUF
programação dinâmicaUF
programação funcionalUF
programação linearUF
racionalizaçãoUF
círculo de qualidadeNT1
controlo de gestãoNT1
gestão previsionalNT1
organigramaNT1
sistema de informação de gestãoNT1
análise de custo-eficáciaRT

técnica de gestão de documentos
gestão de documento (3221)USE

técnica de memorização
método mnemotécnico
[V4.2] (4406)

USE

técnica de observação
observação (6416)USE

técnica de produção
6406 produçãoMT
política de produçãoBT1

técnica do frio
processo físico (6411)USE

técnica, documentação 
documentação (3221)USE

técnica enológica
vinificação (6036)USE

técnica, escola 
ensino técnico (3211)USE

técnica espacial
4826 transporte aéreo e espacialMT
propulsor espacialUF
tecnologia espacialUF
transporte espacialBT1

técnica, especificação   (6411)

técnica, formação 
ensino técnico (3211)USE

Técnica, Gabinete de Assistência 
GAT (7606)USE

técnica, informação 
informação (3231)USE

técnica, investigação 
investigação aplicada (6416)USE

técnica legislativa
processo legislativo (0426)USE

técnica, norma   (6411)

Técnica ONU, Comissão   (7606)

técnica, profissão   (6806)

técnica, regulamentação   (6411)

técnicas, ajudas 
facilidades para deficien-
tes (2826)

USE

técnicas da construção
6831 construção civilMT
alvenariaUF
estucagemUF
pintura de edifíciosUF
terraplenagemUF
tijoleiraUF
indústria da construção civilBT1

técnicas de construção
6831 construção civilMT
aquecimentoNT1
climatizaçãoNT1
elevadorNT1
iluminaçãoNT1
instalação sanitáriaNT1
isolamento de edifíciosNT1

isolamento acústicoNT2
isolamento térmicoNT2

técnico
profissão técnica (6806)USE

técnico, adaptação ao progresso 
mudança tecnológica (6411)USE

técnico auxiliar de diagnóstico
profissão paramédica (2841)USE

Técnico CE, Comité   (1006)

técnico, controlo   (4806)

técnico de contas
contabilista (4026)USE

técnico, desemprego   (4406)

taxa sobre produto poluente técnico

229



técnico, ensino   (3211)

técnico, entrave   (2021)

técnico ortoprotésico
profissão paramédica (2841)USE

técnico, pessoal 
profissão técnica (6806)USE

técnico, progresso 
mudança tecnológica (6411)USE

técnico, regulamento   (6411)

tecnologia
Utilizar os termos específicos.SN
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

engenhariaUF
avaliação comparativaNT1
biotecnologiaNT1

bioconversãoNT2
bio-indústriaNT2
biomassaNT2
bioprocessoNT2
engenharia genéticaNT2

clonagemNT3
organismo geneticamente modi-
ficado

NT3

animal transgénicoNT4
planta transgénicaNT4

escolha de tecnologiaNT1
avaliação tecnológicaNT2

prospectiva tecnológicaNT3
tecnologia intermédiaNT2
tecnologia limpaNT2
tecnologia pouco poluenteNT2
tecnologia tradicionalNT2

know-howNT1
mudança tecnológicaNT1
nanotecnologia [V4.2]NT1
nova tecnologiaNT1
tecnologia de reciclagemNT1
tecnologia digitalNT1
tecnologia dualNT1

produto dualNT2
tecnologia obsoletaNT1
transferência de tecnologiaNT1

COCOMNT2
difusão das inovaçõesNT2

cooperação técnicaRT
investigação aplicadaRT

tecnologia agrícola
meios de produção agríco-
la (5626)

USE

tecnologia alimentar
6036 tecnologia alimentarMT
abate de animaisNT1
armazenagem de alimentosNT1
conservação dos alimentosNT1

congelaçãoNT2
desidrataçãoNT2

irradiação dos alimentosNT2
liofilizaçãoNT2
pasteurizaçãoNT2
ultracongelaçãoNT2

desnaturaçãoNT1
destilaçãoNT1
panificaçãoNT1
refinação de açúcarNT1
transformação de alimentosNT1
vinificaçãoNT1

chaptalizaçãoNT2
acondicionamentoRT
enzimaRT
indústria alimentarRT
química dos alimentosRT

tecnologia, alta 
nova tecnologia (6411)USE

tecnologia avançada
nova tecnologia (6411)USE

tecnologia combinada
tecnologia intermédia (6411)USE

tecnologia da comunicação
tecnologia da informação (3226)USE

tecnologia da informação
3226 comunicaçãoMT
tecnologia da comunicaçãoUF
indústria da comunicaçãoBT1
indústria de pontaRT
nova tecnologiaRT

tecnologia das telecomunicações
telecomunicação (3226)USE

tecnologia de materiais
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

perfilNT1
processo tecnológicoNT1

processo eléctricoNT2
processo físicoNT2
processo químicoNT2

produto não planoNT1
barraNT2
fioNT2
lingoteNT2
tiraNT2
tuboNT2

produto planoNT1
chapaNT2
chapa finaNT2
pranchaNT2

resistência dos materiaisNT1

tecnologia de ponta
nova tecnologia (6411)USE

tecnologia de reciclagem
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologiaBT1
reciclagem de resíduosRT

tecnologia digital
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologiaBT1

tecnologia dos metais
trabalho dos metais (6816)USE

tecnologia dual
Tecnologia que tanto pode ter uso civil
como militar.

SN

6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologiaBT1
produto dualNT1
não proliferação de armamentosRT
restrição à exportaçãoRT

tecnologia energética
6606 política energéticaMT
indústria energéticaBT1
pilha a combustívelNT1
bioconversãoRT
energia não poluenteRT
política energéticaRT
tecnologia petrolíferaRT

tecnologia, escolha de   (6411)

tecnologia espacial
técnica espacial (4826)USE

tecnologia, instituto de 
ensino superior (3211)USE

tecnologia intermédia
Para melhorar a produtividade dos
métodos tradicionais sem exigir o capi-
tal e a formação necessários às técnicas
avançadas.

SN

6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologia combinadaUF
escolha de tecnologiaBT1

tecnologiaBT2

tecnologia limpa
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

eco-indústriaUF
indústria ecológicaUF
indústria limpaUF
escolha de tecnologiaBT1

tecnologiaBT2
reciclagem de resíduosRT
resíduo industrialRT

tecnologia, material de alta 
novos materiais (6411)USE

tecnologia, nano~ 
nanotecnologia [V4.2] (6411)USE

tecnologia nova
nova tecnologia (6411)USE

tecnologia, nova   (6411)

tecnologia nuclear
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
acelerador de partículasUF

técnico tecnologia nuclear
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ciclotrãoUF
indústria nuclearBT1
arrefecimento do reactorNT1
enriquecimento de combustívelNT1
experiência nuclearNT1
fissão nuclearNT1
fusão nuclearNT1
química nuclearNT1
reprocessamento do combustívelNT1
arma nuclearRT
direito nuclearRT
física nuclearRT
guerra nuclearRT
produto dualRT

tecnologia obsoleta
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

obsolescência tecnológicaUF
tecnologiaBT1

tecnologia petrolífera
6616 indústria petrolíferaMT
tratamento dos hidrocarbonetosUF
indústria petrolíferaBT1
refinação de petróleoNT1
tecnologia energéticaRT

tecnologia pouco poluente
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

escolha de tecnologiaBT1
tecnologiaBT2

energia não poluenteRT
luta contra a poluiçãoRT

tecnologia tradicional
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

escolha de tecnologiaBT1
tecnologiaBT2

tecnologia, transferência de   (6411)

tecnológica, avaliação   (6411)

tecnológica, capacidade 
know-how (6411)USE

tecnológica, crise de adaptação 
mudança tecnológica (6411)USE

tecnológica, dependência 
independência tecnológi-
ca (0806)

USE

tecnológica, independência   (0806)

tecnológica, inovação 
inovação (6416)USE

Tecnológica, Instituto de Prospectiva 
Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

tecnológica, investigação 
investigação aplicada (6416)USE

tecnológica, mudança   (6411)

tecnológica, obsolescência 
tecnologia obsoleta (6411)USE

tecnológica, opção 
escolha de tecnologia (6411)USE

tecnológica, política 
política de investigação (6416)USE

tecnológica, previsão 
prospectiva tecnológica (6411)USE

Tecnológica, Programa Intergovernamental
para as Cooperações no Domínio da Infor-
mação Científica e 

Unisist (7606)USE

tecnológica, prospectiva   (6411)

tecnológica, vulgarização científica e 
vulgarização científica (3231)USE

tecnológico, adjuvante 
adjuvante (6811)USE

tecnológico, centro 
parque tecnológico (6806)USE

tecnológico, desemprego   (4406)

tecnológico, desenvolvimento 
mudança tecnológica (6411)USE

tecnológico, parque   (6806)

tecnológico, processo   (6411)

tecnológico, risco 
risco industrial (5206)USE

tecto pautal
máximo tarifário (2011)USE

tecto, preço 
preço máximo (2451)USE

tecto quantitativo
restrição quantitativa (2021)USE

tectónica
geologia (3606)USE

Tejo, Lisboa e vale do   (7211)

telecarregamento
3236 informática e processamento de
dados

MT

recolha de dadosBT1
processamento de dadosBT2

telechamada
telecomunicação sem fios (3226)USE

Telecom Portugal
correios e telecomuni-
cações (3226)

USE

telecomunicação
Toda a espécie de transmissão, emissão
ou recepção de sinais, textos, imagens,
sons ou informações de natureza diver-
sa, por cabo, radielectricidade, óptica
ou outros sistemas electromagnéticos.

SN

3226 comunicaçãoMT
tecnologia das telecomunicaçõesUF

sistema de comunicaçãoBT1
comunicação por satéliteNT1
correio electrónicoNT1
faxNT1
internetNT1

browserNT2
endereço internet [V4.2]NT2
extranetNT2
fornecedor de acessoNT2
fórumNT2
internautaNT2
intranetNT2
motor de pesquisaNT2
sítio internetNT2

material de telecomunicaçõesNT1
antena parabólicaNT2
modemNT2
telecomunicação sem fiosNT2

política das telecomunicaçõesNT1
regulamentação das telecomuni-
cações

NT1

teleconferênciaNT1
telefoneNT1

telefone móvelNT2
telégrafoNT1
teletextoNT1
telexNT1
transmissão de dadosNT1

fluxo de dados transfronteiriçoNT2
rede de transmissãoNT2
rede interactivaNT2

videocomunicaçãoNT1
videovigilânciaNT2

videotextoNT1
emissão de videotextoNT2
videotexto interactivoNT2

ETSIRT
rede de informaçãoRT
telemáticaRT
teletrabalhoRT

telecomunicação, rede de 
rede de transmissão (3226)USE

telecomunicação sem fios
3226 comunicaçãoMT
emissorUF
radiotelefoneUF
telechamadaUF
trunkingUF
material de telecomunicaçõesBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

telecomunicações, cabo de 
material de telecomuni-
cações (3226)

USE

Telecomunicações, Conferência Europeia
das Administrações dos Correios e 

CEACT (7611)USE

telecomunicações, correios e   (3226)

telecomunicações, indústria das   (3226)

tecnologia obsoleta telecomunicações
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Telecomunicações, Instituto Europeu de
Normas de 

ETSI (7611)USE

telecomunicações, material de   (3226)

telecomunicações, política das   (3226)

Telecomunicações por Satélite, Organi-
zação Europeia de 

EUTELSAT (7611)USE

telecomunicações, regulamentação
das   (3226)

telecomunicações, tecnologia das 
telecomunicação (3226)USE

Telecomunicações, União Internacional
de 

UIT (7606)USE

teleconferência
Conferência na qual os interlocutores
são repartidos em dois ou mais locais,
ligados entre eles por meios de comuni-
cação.

SN

3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2
telemáticaRT

telecópia
fax (3226)USE

teledetecção
Conjunto dos conhecimentos e técnicas
utilizados para determinar as caracterís-
ticas físicas e biológicas de objectos, por
meio de medidas efectuadas a distância,
sem contacto material com estes últi-
mos.

SN

3236 informática e processamento de
dados

MT

geolocalizaçãoUF
recolha de dadosBT1

processamento de dadosBT2
cartografiaRT
método de investigaçãoRT
satéliteRT
utilização da terraRT

teledistribuição
Utiliza uma rede de cabos para a distri-
buição de programas visuais ou sono-
ros a um grande número de utilizado-
res.

SN

3226 comunicaçãoMT
televisão por caboUF
televisãoBT1

meios de comunicação de massasBT2
meios de comunicaçãoBT3

telefax
fax (3226)USE

telefone
3226 comunicaçãoMT
central telefónicaUF
equipamento telefónicoUF
material telefónicoUF
rede telefónicaUF

telecomunicaçãoBT1
sistema de comunicaçãoBT2

telefone móvelNT1

telefone móvel
3226 comunicaçãoMT
GSMUF
telefone portátilUF
telemóvelUF
telefoneBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

publicidade electrónica não solicita-
da [V4.2]

RT

telefone portátil
telefone móvel (3226)USE

telefone, radio~ 
telecomunicação sem fios (3226)USE

telefónica, central 
telefone (3226)USE

telefónica, escuta 
protecção das comuni-
cações (1236)

USE

telefónica, rede 
telefone (3226)USE

telefónico, cabo 
material de telecomuni-
cações (3226)

USE

telefónico, equipamento 
telefone (3226)USE

telefónico, material 
telefone (3226)USE

teleformação
ensino à distância (3206)USE

telégrafo
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2

teleguiado, míssil 
míssil guiado (0821)USE

tele-informática
telemática (3236)USE

telemática
Conjunto dos serviços, com excepção
dos serviços telefónicos e telegráficos
correntes, que empregam técnicas de
tele-informática e podem ser obtidos
pelos utilizadores de uma rede de tele-
comunicação.

SN

3236 informática e processamento de
dados

MT

tele-informáticaUF
informáticaBT1
correio electrónicoRT
indústria das telecomunicaçõesRT
sistema de transporte inteligenteRT
telecomunicaçãoRT
teleconferênciaRT
telemedicinaRT
transmissão de dadosRT

telemedicina
2841 saúdeMT
medicina à distânciaUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
telemáticaRT

telemercado
venda à distância (2031)USE

telemóveis, radiação de 
radiação não ionizante (5216)USE

telemóvel
telefone móvel (3226)USE

telepagamento
banca electrónica (2416)USE

telescola
ensino à distância (3206)USE

teletexto
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2

teletrabalho
4406 empregoMT
trabalho à distânciaUF
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2
telecomunicaçãoRT

televenda
venda à distância (2031)USE

televisão
3226 comunicaçãoMT
meios de comunicação de massasBT1

meios de comunicaçãoBT2
teledistribuiçãoNT1
televisão de grande definiçãoNT1
televisão europeiaNT1
televisão sujeita a pagamentoNT1
aparelho de televisãoRT
emissão de videotextoRT
interactividadeRT

televisão, aparelho de   (3226)

televisão comercial
meios de comunicação comer-
ciais (3226)

USE

televisão de grande definição
3226 comunicaçãoMT
televisão digitalUF
televisãoBT1

meios de comunicação de massasBT2
meios de comunicaçãoBT3

televisão digital
televisão de grande defi-
nição (3226)

USE

televisão, emissão de 
programa audiovisual (3226)USE

televisão europeia
3226 comunicaçãoMT

Telecomunicações televisão europeia
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programa comunitário multilingueUF
programa europeu de televisãoUF
transmissão televisiva multilingueUF
televisãoBT1

meios de comunicação de massasBT2
meios de comunicaçãoBT3

televisão por cabo
teledistribuição (3226)USE

televisão privada
meios de comunicação priva-
dos (3226)

USE

televisão, programa de 
programa audiovisual (3226)USE

televisão, programa europeu de 
televisão europeia (3226)USE

televisão, receptor de 
aparelho de televisão (3226)USE

televisão sujeita a pagamento
Para a sua recepção, o utilizador deve
efectuar um pagamento especial para
poder receber certos programas.

SN

3226 comunicaçãoMT
televisãoBT1

meios de comunicação de massasBT2
meios de comunicaçãoBT3

televisão, taxa de 
parafiscalidade (2446)USE

televisiva, co-produção 
co-produção audiovisual (3226)USE

televisiva multilingue, transmissão 
televisão europeia (3226)USE

televisor
aparelho de televisão (3226)USE

telex
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2

Teltiai [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

telúrica, poluição de origem   (5216)

telúrio
semimetal (6816)USE

temático, parque 
parque de diversões (2826)USE

temperada, floresta   (5636)

temperada, zona   (5211)

temperaturas, materiais para altas 
materiais refractários (6831)USE

tempêro
planta aromática (6006)USE

tempo completo, trabalho a   (4406)

tempo de antena
propaganda eleitoral (0416)USE

tempo de condução
4806 política de transportesMT
regulamentação dos transportesBT1
duração do trabalhoRT
horário de trabalhoRT

tempo de descanso
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

descanso diárioUF
duração do trabalhoBT1

organização do trabalhoBT2
descanso semanalNT1
dia feriadoNT1
férias pagasNT1

licença especialNT2
licença sem vencimentoNT1

tempo de trabalho
duração do trabalho (4416)USE

tempo de trabalho, organização
do   (4416)

tempo de trabalho, redução do   (4416)

tempo de transporte
duração do transporte (4811)USE

tempo de uso da palavra
debate parlamentar (0426)USE

tempo inteiro, emprego a 
trabalho a tempo comple-
to (4406)

USE

tempo inteiro, trabalho a 
trabalho a tempo comple-
to (4406)

USE

tempo parcial, agricultura a   (5616)

tempo parcial, emprego a 
trabalho a tempo parcial (4406)USE

tempo parcial, trabalho a   (4406)

tempo partilhado, trabalho a 
trabalho partilhado (4406)USE

tempo repartido
regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

tempo repartido, uso e fruição em regime
de 

regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

temporãos, legumes e frutos   (5631)

temporária, admissão   (2011)

temporária, exportação 
admissão temporária (2011)USE

temporária, importação 
admissão temporária (2011)USE

temporário, agente 
trabalho temporário (4406)USE

temporário, emprego 
trabalho temporário (4406)USE

temporário, empresa de traba-
lho   (4411)

temporário, trabalhador 
trabalho temporário (4406)USE

temporário, trabalho   (4406)

tempos de trabalho, estudo dos 
estudo do trabalho (4416)USE

tempos livres
2826 vida socialMT
lazerUF
política dos tempos livresUF
sociedade do lazerUF
desportoNT1

caçaNT2
desporto profissionalNT2
equipamento desportivoNT2
manifestação desportivaNT2

jogos olímpicosNT3
organização desportivaNT2
pesca desportivaNT2

espectáculo com animaisNT1
fériasNT1

planeamento dos períodos de fé-
rias

NT2

jogosNT1
estabelecimento de jogosNT2
jogo automáticoNT2
jogo de azarNT2

parque de diversõesNT1
jardim zoológicoNT2

turismoNT1
agência de viagensNT2
campismoNT2
indústria dos restaurantes e simi-
lares

NT2

profissional da indústria de res-
taurantes e similares

NT3

indústria hoteleiraNT2
profissão hoteleiraNT3

infra-estrutura turísticaNT2
intercâmbio turísticoNT2
política de turismoNT2

estatísticas do turismoNT3
profissional de turismoNT2
turismo de massasNT2
turismo estrangeiroNT2
turismo religiosoNT2
turismo ruralNT2
viagemNT2

viajanteNT3
desenvolvimento pessoalRT
difusão da culturaRT
ludotecaRT
segunda residênciaRT

tempos livres, política dos 
tempos livres (2826)USE

televisão por cabo tempos livres
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tendência económica
conjuntura económica (1611)USE

tendência política
0411 partido políticoMT
corrente políticaUF
centro políticoNT1
direita políticaNT1
esquerda políticaNT1
extrema-direitaNT1
extrema-esquerdaNT1
filiação políticaRT

tensão mental
stress (4416)USE

teologia
2831 cultura e religiãoMT
religiãoBT1

teoria do Direito
filosofia do Direito (1206)USE

teoria económica
ciência económica (3611)USE

teoria política
filosofia política (0406)USE

terapêutica
2841 saúdeMT
cuidados médicosUF
tratamentos médicosUF
ciências médicasBT1
cuidados de saúdeRT

terapêutico, aborto   (2806)

terapia, radio~ 
medicina nuclear (2841)USE

terceira fase da UEM
1016 construção europeiaMT
calendário da UEMBT1

União Económica e MonetáriaBT2
União EuropeiaBT3

terceira geração, migrante da 
filho de migrante (2811)USE

terceira idade
pessoa idosa (2816)USE

terceira idade, lar de 
equipamento social (2836)USE

terceiro, cidadão de um país 
estrangeiro (1231)USE

terceiro mês, décimo 
prémio salarial (4421)USE

Terceiro Mundo
país em desenvolvimento (1611)USE

Terceiro Mundo, país do 
país em desenvolvimento (1611)USE

terceiro, país   (0811)

terceiros mediterrânicos, paí-
ses   (7231)

terceiros, seguro contra 
seguro automóvel (2431)USE

terceiros, transporte por conta
de   (4811)

terciário, sector   (1621)

termal, água   (5211)

térmica, central 
central energética (6621)USE

térmica, central geo~ 
central energética (6621)USE

térmica, energia   (6626)

térmica, energia geo~   (6626)

térmica, poluição   (5216)

térmico, equipamento   (6821)

térmico, isolamento   (6831)

térmico, poluente   (5216)

térmico, reactor 
reactor nuclear (6621)USE

terminal
3236 informática e processamento de
dados

MT

rede informáticaBT1
sistema informáticoBT2

terminal, direitos do doente em fase 
direitos do doente (2841)USE

terminal petrolífero
armazenagem de hidrocarbone-
tos (6616)

USE

término do processo
processo judicial (1221)USE

terminologia
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

tratamento da informaçãoBT1
linguísticaRT

terminólogo
profissional da infor-
mação (3231)

USE

termodinâmica
3606 ciências naturais e aplicadasMT
ciências físicasBT1

termonuclear, fusão 
fusão nuclear (6621)USE

termonuclear, reactor 
reactor nuclear (6621)USE

termos comerciais
Indicador que permite apreciar as van-
tagens que uma economia retira das
suas relações comerciais com o exte-
rior.

SN

2016 trocas comerciaisMT
valor de troca comercialBT1

trocas comerciaisBT2
balança comercialRT

terra abandonada
5621 exploração agrícolaMT
utilização da terraBT1

terra, afectação da   (5611)

terra agrícola
5621 exploração agrícolaMT
terra cultivadaUF
utilização da terraBT1

terra arável
terra cultivável (5621)USE

Terra, ciências da   (3606)

terra comunitária
baldio (5616)USE

terra cultivada
terra agrícola (5621)USE

terra cultivável
5621 exploração agrícolaMT
terra arávelUF
utilização da terraBT1
área de exploraçãoRT

terra, cultura sem   (5621)

terra em pousio
Descanso que se dá a uma terra de cul-
tura, durante um ou mais anos, para
recuperação da fertilidade.

SN

5621 exploração agrícolaMT
técnica de culturaBT1
rotação de culturasRT
suspensão de cultivoRT

terra inculta
5621 exploração agrícolaMT
utilização da terraBT1

Terra Nova
Canadá (7216+7231+7236)USE

terra, pessoal de   (4811)

terra, preço da   (5616)

terra, produtividade da   (5616)

terra recuperada
5621 exploração agrícolaMT
pólderUF
recuperação de terrasUF
recuperação do soloUF
utilização da terraBT1

terra, renda de 
preço do arrendamento ru-
ral (5616)

USE

terra, tremor de 
sismo (5216)USE

terra, utilização da   (5621)

terramoto
sismo (5216)USE

tendência económica terramoto
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terraplenagem
técnicas da construção (6831)USE

terras do domínio público
5616 sistema de exploração agrícolaMT
regime de propriedade do soloBT1

propriedade rústicaBT2
floresta estatalRT
propriedade públicaRT

terras e pedras
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
ardósiaUF
argilaUF
calcárioUF
caulinoUF
granitoUF
mármoreUF
produto mineiroBT1

terras, recuperação de 
terra recuperada (5621)USE

terras, valorização das 
utilização da terra (5621)USE

terreno industrial
2846 urbanismo e construção civilMT
urbanismoBT1
propriedade fundiáriaRT
propriedade imobiliáriaRT

terreno, investigação no 
investigação de campo (6416)USE

terreno para construção
2846 urbanismo e construção civilMT
urbanismoBT1
loteamentoNT1
propriedade fundiáriaRT
propriedade imobiliáriaRT

terreno, preço do   (2846)

terrestre, ecossistema   (5211)

terrestre, morfologia 
geomorfologia (3606)USE

terrestre, transporte   (4816)

terrestres, forças armadas 
exército (0821)USE

territoriais, águas 
mar territorial (1231)USE

territorial, competência   (1226)

territorial, comunidade   (0436)

territorial, contencioso   (0816)

territorial, direito   (1231)

territorial, enclave   (0436)

territorial, integridade 
direito territorial (1231)USE

territorial, mar   (1231)

territorial, ocupação 
ocupação militar (0816)USE

territorial, soberania 
direito territorial (1231)USE

territorial, subdivisão 
comunidade territorial (0436)USE

territorialidade
direito territorial (1231)USE

territorialidade, ex~   (1231)

territorialidade, extra~ 
exterritorialidade (1231)USE

território aduaneiro CE
2011 política aduaneiraMT
território aduaneiro da CEEUF
política pautal comumBT1

território aduaneiro da CEE
território aduaneiro CE (2011)USE

território autónomo de Gaza
territórios autónomos da Palesti-
na (7226+7231)

USE

território autónomo de Jericó
territórios autónomos da Palesti-
na (7226+7231)

USE

território jugoslavo da Macedónia, antigo 
antiga República jugoslava da
Macedónia (7206+7236)

USE

território nacional
direito territorial (1231)USE

território não autónomo
1231 direito internacionalMT
território sob tutelaUF
direito territorialBT1

direito internacional públicoBT2

território ocupado
0816 equilíbrio internacionalMT
conflito internacionalBT1

território, ordenamento do   (1616)

território sob tutela
território não autónomo (1231)USE

território ultramarino
0436 poder executivo e administração
pública

MT

comunidade territorialBT1

territórios autónomos da Palestina
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
território autónomo de GazaUF
território autónomo de JericóUF
Médio OrienteBT1
países do Mercado Comum ÁrabeBT1
questão da PalestinaRT

territórios da antiga Jugoslávia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
BalcãsBT1

Europa OrientalBT2
antiga República jugoslava da Ma-
cedónia

NT1

Bósnia-HerzegovinaNT1
CroáciaNT1
EslovéniaNT1
Sérvia e MontenegroNT1

KosovoNT2
MontenegroNT2
SérviaNT2
VoivodinaNT2

territórios dos Emirados Árabes Unidos
7236 geografia políticaMT
Abu DhabiNT1
AjmanNT1
DubaiNT1
FujeirahNT1
Ras al KhaimahNT1
SharjahNT1
Umm al QuawainNT1
Emirados Árabes UnidosRT

territórios PTU
países e territórios ultramari-
nos (0436)

USE

territórios ultramarinos, países
e   (0436)

terror, equilíbrio do 
guerra fria (0816)USE

terrorismo
0431 vida política e segurança públicaMT
combate contra o terrorismoUF
repressão do terrorismoUF
violência políticaBT1

segurança públicaBT2
arrependidoRT
cooperação judiciáriaRT
diminuição de penaRT
extradiçãoRT
piratariaRT
sequestro de pessoasRT

terrorismo, combate contra o 
terrorismo (0431)USE

terrorismo, repressão do 
terrorismo (0431)USE

tesauro
3221 documentaçãoMT
instrumento documentalBT1

documentoBT2

tese
3221 documentaçãoMT
documentoBT1
ensino superiorRT

tesouraria
tesouro (2436)USE

tesouraria, adiantamento de   (2441)

tesouraria, fluxo de   (4026)

tesouro
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

terraplenagem tesouro
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tesourariaUF
tesouro públicoUF
finanças públicasBT1
emissão de moedaRT
serviços financeiros dos correiosRT

tesouro público
tesouro (2436)USE

tesouro, título do   (2436)

Tessália
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Espórades SetentrionaisUF
regiões da GréciaBT1

testamento
herança (1211)USE

testamento vital
Documento em que o paciente, em cir-
cunstâncias normais e em perfeita
consciência, elabora instruções contra
a aplicação de tratamentos que visem
unicamente o prolongamento da sua
vida.

SN

2841 saúdeMT
direitos do doenteBT1

direito médicoBT2
organização da saúdeBT3

política de saúdeBT4
eutanásiaRT

teste
ensaio (6411)USE

teste alimentar
inspecção de alimentos (2841)USE

teste de alcoolemia
segurança rodoviária (4806)USE

teste de personalidade
teste psicométrico [V4.2] (3611)USE

teste nuclear
experiência nuclear (6621)USE

teste psicométrico [V4.2]
3611 ciências humanasMT
teste de personalidadeUF
teste psicotécnicoUF
psicologiaBT1

ciências do comportamentoBT2
recrutamentoRT

teste psicotécnico
teste psicométrico [V4.2] (3611)USE

teste químico
química analítica (3606)USE

testemunha
testemunho (1221)USE

testemunho
1221 justiçaMT
testemunhaUF
audiênciaBT1

processo judicialBT2

têxtil, artigo 
produto têxtil (6841)USE

têxtil, falso   (6841)

têxtil, fibra   (6841)

têxtil, fio 
fibra têxtil (6841)USE

têxtil, indústria   (6841)

têxtil, linho 
linho (6006)USE

têxtil, máquina   (6841)

têxtil não tecido
falso têxtil (6841)USE

têxtil natural
6841 indústria do couro e têxtilMT
produto têxtilBT1

indústria têxtilBT2
algodãoRT
lãRT
linhoRT
sedaRT

têxtil, planta   (6006)

têxtil, produção 
indústria têxtil (6841)USE

têxtil, produto   (6841)

têxtil sintético
6841 indústria do couro e têxtilMT
fibra acrílicaUF
fibra artificialUF
fibra de seda artificialUF
fibra químicaUF
fibra sintéticaUF
nylonUF
poliamidaUF
tecido sintéticoUF
produto têxtilBT1

indústria têxtilBT2

texto sagrado
2831 cultura e religiãoMT
BíbliaUF
CorãoUF
ToraUF
religiãoBT1

texto, tratamento de   (3236)

textos, comunicação de 
fornecimento de documen-
tos (3221)

USE

textos, resumo de   (3221)

textura, agente de   (6036)

Tibete, questão do   (0816)

TIJ
Tribunal Internacional de Jus-
tiça (7606)

USE

tijoleira
técnicas da construção (6831)USE

tijolo
6831 construção civilMT
materiais de construçãoBT1

indústria da construção civilBT2

time-sharing
regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

Timor
Parte ocidental da ilha de Timor que
pertence à Indonésia desde 1945.

SN

7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
Timor OcidentalUF
IndonésiaBT1

país da APECBT2
países ASEANBT2
países OPEPBT2
Sudeste AsiáticoBT2

Timor Leste
Parte oriental da ilha de Timor que
proclamou a sua independência a 20
de Maio de 2002 depois de ter sido
anexada à força pela Indonésia em
1975.

SN

7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
República Democrática de Timor
Leste

UF

República Democrática de Timor-
Leste

UF

Timor LorosaeUF
Timor OrientalUF
Timor PortuguêsUF
Timor-LesteUF
países ACPBT1
Sudeste AsiáticoBT1

Timor Leste, República Democrática de 
Timor Leste (7226+7231)USE

Timor Lorosae
Timor Leste (7226+7231)USE

Timor Ocidental
Timor (7226+7231)USE

Timor Oriental
Timor Leste (7226+7231)USE

Timor Português
Timor Leste (7226+7231)USE

Timor-Leste
Timor Leste (7226+7231)USE

Timor-Leste, República Democrática de 
Timor Leste (7226+7231)USE

tintas e vernizes
6811 químicaMT
vernizUF
indústria química de baseBT1

indústria químicaBT2

tinto, vinho   (6021)

tipo de rede
rede de pesca (5641)USE

tesouro público tipo de rede
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tipo de solo
3606 ciências naturais e aplicadasMT
classificação dos solosUF
taxonomia do soloUF
ciência dos solosBT1

ciências da TerraBT2

tipografia
impressão gráfica (3226)USE

TIR
transporte rodoviário internacio-
nal (4816)

USE

TIR, Acordo 
transporte rodoviário internacio-
nal (4816)

USE

TIR, caderneta 
documento de transporte (4806)USE

tira
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

produto não planoBT1
tecnologia de materiaisBT2

Tirol
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da ÁustriaBT1

Tirreno, mar   (5211)

titânio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

titânio, bióxido de 
óxido (6811)USE

titânio, dióxido de 
óxido (6811)USE

título de crédito
2411 economia monetáriaMT
letra comercialUF
letra de câmbioUF
promissóriaUF
moeda bancáriaBT1

moedaBT2
mercado monetárioBT3

créditoRT
direito cambialRT

título de transporte
4806 política de transportesMT
bilheteUF
passe ferroviárioUF
passe socialUF
regulamentação dos transportesBT1
transporte de passageirosRT

título do tesouro
2436 finanças públicas e política
orçamental

MT

dívida públicaBT1
liquidez internacionalRT

título na bolsa, admissão de um 
cotação na bolsa (2421)USE

títulos, emissão de   (2421)

títulos no mercado, cotação dos   (2421)

títulos, reconhecimento dos 
reconhecimento dos diplo-
mas (3206)

USE

títulos, valor dos 
cotação dos títulos no merca-
do (2421)

USE

TJ, acórdão 
acórdão do Tribunal CE (1011)USE

TJCE
Tribunal de Justiça CE (1006)USE

TNP
não proliferação nuclear (0816)USE

Tobago, Trindade
e   (7216+7231+7236)

Tobago, Trinidad e 
Trindade e Toba-
go (7216+7231+7236)

USE

todos os riscos, seguro contra 
seguro automóvel (2431)USE

Togo
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OcidentalBT1
país da UEMAOBT1
países ACPBT1
países CEAOBT1

Tokelau
7226 Ásia-OceâniaMT
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

Tokyo Round
2011 política aduaneiraMT
Negociação de TóquioUF
Tóquio RoundUF
negociação pautalBT1

política pautalBT2

tolueno
hidrocarboneto (6616)USE

tomada de controlo
participação (4006)USE

tomada de corrente
material eléctrico (6826)USE

tomada de decisão
4021 gestão administrativaMT
estrutura funcionalUF
processo de decisãoUF
gestãoBT1
poder de decisãoRT

tomada de participação
participação (4006)USE

tomada de participação majoritária
participação (4006)USE

tomada de reféns
sequestro de pessoas (1216)USE

tomate
legume de fruto (6006)USE

tomate, concentrado de 
produto à base de legu-
mes (6026)

USE

tômbola
jogo de azar (2826)USE

Tomé e Príncipe, ilhas de São 
São Tomé e Prínci-
pe (7221+7231)

USE

Tomé e Príncipe, São   (7221+7231)

Tonga
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
países ACPBT1
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

Tóquio, Negociação de 
Tokyo Round (2011)USE

Tóquio Round
Tokyo Round (2011)USE

Tora
texto sagrado (2831)USE

toranja
citrino (6006)USE

tório
matéria radioactiva (6621)USE

tornado
ciclone (5216)USE

torneiras
tubagem (6821)USE

torre de controlo
aeroporto (4826)USE

torrificado, malte 
malte (6026)USE

torrificado, malte não 
malte (6026)USE

tortura
0431 vida política e segurança públicaMT
violência políticaBT1

segurança públicaBT2
direitos do HomemRT
tratamento cruel e degradanteRT

Torus, Joint European   (1006)

Torus, Next European 
Joint European Torus (1006)USE

Toscânia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

tipo de solo Toscânia
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regiões de ItáliaBT1

total autorizado, peso 
pesos e dimensões (4811)USE

total, captura   (5641)

total de capturas autorizadas
captura autorizada (5641)USE

totalitário, regime 
regime autoritário (0406)USE

totalitarismo
regime autoritário (0406)USE

totemismo
religião primitiva (2831)USE

totobola
jogo de azar (2826)USE

totoloto
jogo de azar (2826)USE

toucador, artigo de   (6846)

toucador, produto de 
produto cosmético (6811)USE

toucinho
produto à base de carne (6026)USE

touro
5626 meios de produção agrícolaMT
bovinoBT1

gadoBT2

tóxica, emissão 
substância tóxica (5216)USE

tóxica, substância   (5216)

toxicidade
substância tóxica (5216)USE

tóxico, produto 
substância tóxica (5216)USE

tóxico, risco 
risco industrial (5206)USE

Toxicodependência, Observatório Euro-
peu da Droga e da   (1006)

toxicologia
2841 saúdeMT
ciências médicasBT1
substância tóxicaRT
toxicomaniaRT

toxicomania
2826 vida socialMT
consumo de drogasUF
consumo de estupefacientesUF
luta contra a drogaUF
problema socialBT1
estupefacienteRT
substância psicotrópicaRT
toxicologiaRT
tráfico de estupefacientesRT

TPI
Tribunal Penal Internacio-
nal (7606)

USE

TPICE
Tribunal de Primeira Instância
CE (1006)

USE

TPIJ
Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

TPIR
Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

trabalhador
mão-de-obra (4411)USE

trabalhador, adaptabilidade do   (4411)

trabalhador, adaptação do 
adaptabilidade do trabalha-
dor (4411)

USE

trabalhador agrícola
mão-de-obra agrícola (5616)USE

trabalhador assalariado
assalariado (4411)USE

trabalhador auxiliar
4411 mercado do trabalhoMT
trabalho auxiliarUF
mão-de-obraBT1

trabalhador clandestino
Trabalhador que efectua uma actividade
remunerada em violação das dispo-
sições legais.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
tráfico de mão-de-obraUF
mão-de-obraBT1
mão-de-obra agrícolaRT
trabalho ilegalRT

trabalhador comunitário
4411 mercado do trabalhoMT
trabalhador intracomunitárioUF
mão-de-obraBT1
funcionário europeuRT

trabalhador cultural
profissão artística (2831)USE

trabalhador deficiente
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
deficienteRT
emprego reservadoRT
integração dos deficientesRT

trabalhador, desclassificação do 
retrogradação profissio-
nal (4421)

USE

trabalhador, direitos do 
direito do trabalho (4426)USE

trabalhador emigrante
trabalhador migrante (4411)USE

trabalhador estrangeiro
trabalhador migrante (4411)USE

trabalhador expatriado
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
empresa multinacionalRT

trabalhador fronteiriço
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
migração fronteiriçaRT
migração profissionalRT

trabalhador idoso
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
pessoa idosaRT

trabalhador imigrado
trabalhador migrante (4411)USE

trabalhador independente
profissão independente (4411)USE

trabalhador indiferenciado
servente (4411)USE

trabalhador interino
trabalho temporário (4406)USE

trabalhador intracomunitário
trabalhador comunitário (4411)USE

trabalhador, jovem   (4411)

trabalhador manual
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
artesãoRT
operárioRT

trabalhador migrante
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obra estrangeiraUF
trabalhador emigranteUF
trabalhador estrangeiroUF
trabalhador imigradoUF
mão-de-obraBT1
desemprego dos trabalhadores mi-
grantes

RT

diferença culturalRT
direito de residênciaRT
direitos cívicosRT
educação de estrangeirosRT
igualdade das remuneraçõesRT
igualdade de tratamentoRT
integração de migrantesRT
licença de trabalhoRT
livre circulação de trabalhadoresRT
migração de regressoRT
migranteRT

trabalhador, motivação do 
satisfação no trabalho (4416)USE

trabalhador não assalariado
actividade não assalariada (4406)USE

trabalhador no domicílio
trabalho no domicílio (4406)USE

trabalhador pendular
migração alternante (2811)USE

total autorizado trabalhador pendular
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trabalhador pobre
Pessoa activa, ocupada ou não durante
mais de seis meses, que pertence a um
agregado familiar cujo nível de vida se
encontra abaixo do limiar de pobreza.

SN

4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
pobrezaRT
rendimento baixoRT

trabalhador polivalente
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1

trabalhador por conta própria
actividade não assalariada (4406)USE

trabalhador qualificado
operário qualificado (4411)USE

trabalhador rural
mão-de-obra agrícola (5616)USE

trabalhador sazonal
4411 mercado do trabalhoMT
mão-de-obraBT1
desemprego sazonalRT
mão-de-obra agrícolaRT
migração sazonalRT
trabalho sazonalRT

trabalhador, segurança do 
segurança no trabalho (4416)USE

trabalhador social
2826 vida socialMT
animadorUF
assistente socialUF
política socialBT1
serviço socialRT
trabalho socialRT

trabalhador temporário
trabalho temporário (4406)USE

trabalhadoras, mulheres 
trabalho feminino (4406)USE

Trabalhadores, Carta Comunitária dos
Direitos Sociais Fundamentais
dos   (2826)

trabalhadores, comissão de   (4426)

trabalhadores, consulta dos   (4426)

trabalhadores de empresas concorren-
tes, recrutamento de   (4421)

trabalhadores, informação dos   (4426)

trabalhadores, livre circulação
de   (4406)

trabalhadores, migração de 
migração profissional (2811)USE

trabalhadores migrantes, desemprego
dos   (4406)

trabalhadores nos lucros da empresa,
participação dos   (4426)

trabalhadores, participação dos   (4426)

trabalhadores, reconversão dos 
reconversão profissional (4406)USE

trabalhadores, representação dos 
representação do pessoal (4426)USE

trabalhadores, representante dos 
comissão de trabalhado-
res (4426)

USE

trabalhadores, requisição de   (4426)

trabalhadores, troca de 
mobilidade da mão-de-
obra (4411)

USE

trabalhar, população em idade
de   (4411)

trabalhista, partido   (0411)

trabalho
Utilizar os termos específicos.SN
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

trabalho à distância
teletrabalho (4406)USE

trabalho a meio-tempo
trabalho a tempo parcial (4406)USE

trabalho a negro
trabalho ilegal (4406)USE

trabalho a tempo completo
4406 empregoMT
emprego a tempo inteiroUF
emprego permanenteUF
trabalho a tempo inteiroUF
estrutura do empregoBT1

trabalho a tempo inteiro
trabalho a tempo comple-
to (4406)

USE

trabalho a tempo parcial
Trabalho desempenhado durante um
período de tempo substancialmente
inferior à duração usualmente fixada
para o período normal de trabalho.

SN

4406 empregoMT
emprego a tempo parcialUF
meio-tempoUF
trabalho a meio-tempoUF
trabalho em part-timeUF
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2
agricultura a tempo parcialRT
organização do tempo de trabalhoRT

trabalho a tempo partilhado
trabalho partilhado (4406)USE

trabalho, acesso ao mercado do 
acesso ao emprego (4411)USE

trabalho, acidente de   (4416)

Trabalho, Agência Europeia para a Segu-
rança e a Saúde no   (1006)

trabalho, ambiente de   (4416)

trabalho ao homem, adaptação do 
ergonomia (4416)USE

trabalho atípico
Todo o trabalho que não é efectuado a
tempo inteiro e de maneira permanen-
te. Inclui o trabalho a tempo parcial,
nocturno e durante o fim-de-semana,
a termo, o teletrabalho e o trabalho ao
domicílio.

SN

4406 empregoMT
estrutura do empregoBT1
teletrabalhoNT1
trabalho a tempo parcialNT1
trabalho no domicílioNT1
trabalho ocasionalNT1
trabalho sazonalNT1
trabalho temporárioNT1
novas formas de empregoRT

trabalho auxiliar
trabalhador auxiliar (4411)USE

trabalho, cadência do   (4416)

trabalho clandestino
trabalho ilegal (4406)USE

trabalho, código do   (4426)

Trabalho, Comité do Emprego e do Merca-
do de 

Comité do Emprego (4406)USE

trabalho, condições de   (4416)

Trabalho, Confederação Mundial do 
CMT (7626)USE

Trabalho, Conferência Internacional
do   (7606)

trabalho, contrato de   (4421)

trabalho das mulheres
trabalho feminino (4406)USE

trabalho de equipa
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

trabalho em grupoUF
organização do trabalhoBT1

trabalho, diminuição dos postos de 
supressão de posto de traba-
lho (4406)

USE

trabalho, direito ao   (1236)

trabalho, direito do   (4426)

trabalho, direito internacional
do   (1231)

trabalho, distribuição do   (4416)

trabalho, divisão do 
distribuição do trabalho (4416)USE

trabalho, divisão internacional
do   (2021)

trabalhador pobre trabalho
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trabalho do recluso
1216 direito penalMT
presoBT1

direito penitenciárioBT2

trabalho doméstico
economia familiar (1621)USE

trabalho dominical
trabalho extraordinário (4416)USE

trabalho dos alunos
actividade escolar (3216)USE

trabalho dos jovens
4406 empregoMT
emprego dos jovensUF
estrutura do empregoBT1
jovem trabalhadorRT

trabalho dos metais
6816 metalurgia e siderurgiaMT
estiragem do metalUF
fusão do metalUF
laminagemUF
metalurgiaUF
soldaduraUF
soldagemUF
tecnologia dos metaisUF
tratamento dos metaisUF
indústria metalúrgicaBT1

trabalho, duração do   (4416)

trabalho, duração legal do   (4416)

trabalho em cadeia
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

organização do trabalhoBT1
produção em cadeiaRT

trabalho em dias de descanso
trabalho extraordinário (4416)USE

trabalho em dias feriados
trabalho extraordinário (4416)USE

trabalho em grupo
trabalho de equipa (4416)USE

trabalho em part-time
trabalho a tempo parcial (4406)USE

trabalho, estudo do   (4416)

trabalho, estudo dos tempos de 
estudo do trabalho (4416)USE

trabalho extraordinário
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

trabalho dominicalUF
trabalho em dias de descansoUF
trabalho em dias feriadosUF
duração do trabalhoBT1

organização do trabalhoBT2

trabalho feminino
4406 empregoMT
actividade femininaUF
emprego femininoUF

mulheres trabalhadorasUF
trabalho das mulheresUF
estrutura do empregoBT1
mão-de-obra femininaRT

trabalho, fisiologia do   (4416)

trabalho, flexibilidade do   (4411)

trabalho, força de 
população activa (4411)USE

trabalho forçado
escravatura (1236)USE

Trabalho, Fundação Condições Vida- 
Fundação Europeia para a Melho-
ria das Condições de Vida e de
Trabalho (1006)

USE

Trabalho, Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e
de   (1006)

trabalho, horário de   (4416)

trabalho, humanização do   (4416)

trabalho, idade de admissão no 
população em idade de traba-
lhar (4411)

USE

trabalho ilegal
Profissão remunerada praticada infrin-
gindo as regras estabelecidas pela legis-
lação.

SN

4406 empregoMT
trabalho a negroUF
trabalho clandestinoUF
estrutura do empregoBT1
economia paralelaRT
trabalhador clandestinoRT

trabalho, imposto sobre os rendimentos
do   (2446)

trabalho, incapacidade para o   (4416)

trabalho, indemnização por acidente de 
seguro de acidente de traba-
lho (2836)

USE

trabalho infantil
4406 empregoMT
estrutura do empregoBT1
criançaRT
direitos da criançaRT
empresa familiarRT
mão-de-obra familiarRT
protecção da infânciaRT

trabalho, inspecção do   (4426)

trabalho, jurisdição do   (1226)

trabalho, legislação do 
direito do trabalho (4426)USE

trabalho, liberdade de 
direito ao trabalho (1236)USE

trabalho, licença de   (4406)

trabalho, língua de 
língua oficial (0431)USE

trabalho, local de   (4416)

trabalho, medicina do   (4416)

trabalho, melhoria das condições de 
humanização do trabalho (4416)USE

trabalho, mercado do   (4411)

trabalho no domicílio
4406 empregoMT
trabalhador no domicílioUF
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2
local de trabalhoRT
mão-de-obra femininaRT

trabalho no ecrã
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

organização do trabalhoBT1
ecrãRT
fisiologia do trabalhoRT
tratamento de textoRT

trabalho nocturno
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

duração do trabalhoBT1
organização do trabalhoBT2

trabalho, norma sobre o   (4426)

trabalho ocasional
Trabalho efectuado em períodos de
acréscimo de actividade ou para substi-
tuir trabalhadores ausentes.

SN

4406 empregoMT
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2

trabalho, organização do   (4416)

trabalho, organização do tempo
de   (4416)

Trabalho, Organização Internacional do 
OIT (7606)USE

trabalho partilhado
Sistema em que um assalariado consen-
te numa redução do tempo de trabalho
acompanhada de uma redução de salá-
rio, a fim de permitir a outro assalaria-
do poder trabalhar.

SN

4406 empregoMT
trabalho a tempo partilhadoUF
combate ao desempregoBT1

política do empregoBT2

trabalho, política do 
política do emprego (4406)USE

trabalho por turnos
4416 condições e organização do tra-
balho

MT

trabalho sem interrupçãoUF
duração do trabalhoBT1

organização do trabalhoBT2

trabalho do recluso trabalho por turnos
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trabalho, possibilidades do mercado de 
acesso ao emprego (4411)USE

trabalho, produtividade do   (4416)

trabalho, psicologia do   (4416)

trabalho, qualidade de vida no 
humanização do trabalho (4416)USE

trabalho, reconversão de postos de 
conversão de emprego (4406)USE

trabalho, redução do tempo de   (4416)

trabalho, relação capital- 
produtividade (4026)USE

trabalho, relações do   (4426)

trabalho, remuneração do   (4421)

Trabalho, Repartição Internacional do 
BIT (7606)USE

trabalho, rotação dos postos de 
humanização do trabalho (4416)USE

trabalho, satisfação no   (4416)

trabalho, saúde e higiene no   (4416)

trabalho sazonal
Trabalho efectuado, só ou com maior
assiduidade, durante determinadas
épocas do ano.

SN

4406 empregoMT
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2
desemprego sazonalRT
trabalhador sazonalRT

trabalho, segurança no   (4416)

trabalho, segurança no local de 
segurança no trabalho (4416)USE

trabalho, seguro de acidente de   (2836)

trabalho sem interrupção
trabalho por turnos (4416)USE

trabalho social
2836 protecção socialMT
ajuda socialBT1
trabalhador socialRT

trabalho, sociologia do   (3611)

trabalho, supressão de posto de   (4406)

trabalho, tele~   (4406)

trabalho, tempo de 
duração do trabalho (4416)USE

trabalho temporário
Trabalho que recorre aos serviços de
uma pessoa durante um período de
tempo delimitado.

SN

4406 empregoMT
agente temporárioUF
contrato a prazoUF
emprego interinoUF
emprego temporárioUF
pessoal interinoUF

trabalhador interinoUF
trabalhador temporárioUF
trabalho atípicoBT1

estrutura do empregoBT2
contrato de trabalhoRT
empresa de trabalho temporárioRT
segurança do empregoRT

trabalho temporário, empresa
de   (4411)

Trabalho, Tribunal do 
jurisdição do trabalho (1226)USE

trabalho voluntário
4406 empregoMT
actividade não remuneradaUF
estrutura do empregoBT1
mão-de-obra familiarRT
organização de beneficênciaRT
solidariedade socialRT

trabalhos agrícolas
técnica de cultura (5621)USE

Trabalhos das Nações Unidas para os Refu-
giados da Palestina no Próximo Oriente,
Secretariado de Assistência e de 

UNRWA (7606)USE

tracção animal
animal de tracção (5631)USE

tracção, animal de   (5631)

Trácia, Macedónia Oriental e 
Macedónia Oriental e Trácia
[V4.2] (7211)

USE

Trácia Ocidental
Macedónia Oriental e Trácia
[V4.2] (7211)

USE

tractor
5626 meios de produção agrícolaMT
maquinaria agrícolaBT1

equipamento agrícolaBT2
meios de produção agrícolaBT3

veículo agrícolaRT

Trade Expansion Act
2011 política aduaneiraMT
negociação pautalBT1

política pautalBT2

tradição
usos e costumes (2831)USE

tradicional, pesca   (5641)

tradicional, tecnologia   (6411)

tradução
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

tratamento da informaçãoBT1
linguísticaRT
profissional da informaçãoRT

tradução automática
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

tratamento da informaçãoBT1

tradução, dicionário de 
dicionário multilingue (3221)USE

Tradução dos Organismos da União Eu-
ropeia, Centro de   (1006)

tradutor
profissional da infor-
mação (3231)

USE

tráfego aéreo
4826 transporte aéreo e espacialMT
navegação aéreaUF
rota aéreaUF
trânsito aéreoUF
transporte aéreoBT1
controlo aéreoRT
sinalizaçãoRT

tráfego de aperfeiçoamento activo
aperfeiçoamento activo (2011)USE

tráfego de aperfeiçoamento passivo
aperfeiçoamento passivo (2011)USE

tráfego de mercadorias
transporte de mercado-
rias (4811)

USE

tráfego, desvio de 
restrição à importação (2021)USE

tráfego ferroviário
transporte ferroviário (4816)USE

tráfego fronteiriço
transporte transfrontei-
riço (4811)

USE

tráfego internacional
transporte internacional (4811)USE

tráfego intracomunitário
transporte intracomunitá-
rio (4811)

USE

tráfego marítimo
transporte marítimo (4821)USE

tráfego por estrada
trânsito por estrada (4816)USE

tráfego portuário
4821 transporte marítimo e fluvialMT
política portuáriaBT1

tráfego urbano
circulação urbana (4811)USE

traficante de droga
tráfico de estupefacientes (1216)USE

tráfico de antiguidades
comércio de arte (2831)USE

tráfico de crianças
tráfico de pessoas (1216)USE

tráfico de droga
tráfico de estupefacientes (1216)USE

tráfico de estupefacientes
1216 direito penalMT

trabalho tráfico de estupefacientes
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traficante de drogaUF
tráfico de drogaUF
infracçãoBT1
branqueamento de capitaisRT
combate ao crimeRT
toxicomaniaRT
tráfico ilícitoRT

tráfico de mão-de-obra
trabalhador clandestino (4411)USE

tráfico de mulheres
tráfico de pessoas (1216)USE

tráfico de órgãos
comércio de órgãos (2826)USE

tráfico de pessoas
1216 direito penalMT
tráfico de criançasUF
tráfico de mulheresUF
crime contra as pessoasBT1

infracçãoBT2
escravaturaRT

tráfico fraudulento
tráfico ilícito (2006)USE

tráfico ilícito
2006 política comercialMT
comércio clandestinoUF
contrabandoUF
mercado negroUF
tráfico fraudulentoUF
regulamentação comercialBT1

política comercialBT2
comércio de armasRT
comércio de arteRT
comércio de órgãosRT
contrafacçãoRT
delito económicoRT
economia paralelaRT
fraudeRT
tráfico de estupefacientesRT

traineira
embarcação de pesca (5641)USE

trajecto domicílio-emprego
migração alternante (2811)USE

tramitação orçamental
2441 orçamentoMT
método orçamentalUF
procedimento NotenboomUF
aprovação do orçamentoNT1

alteração orçamentalNT2
lei das finançasNT2

avaliação orçamentalNT1
colaboração orçamentalNT1
elaboração do orçamentoNT1

anteprojecto de orçamentoNT2
projecto de orçamentoNT2

estimativa orçamentalNT1
orçamento rectificativoNT1
orçamento suplementarNT1
poder orçamentalNT1
rejeição do orçamentoNT1

duodécimo provisórioNT2
competência da assembleiaRT
processo parlamentarRT

tranquilizante
2841 saúdeMT
substância psicotrópicaBT1

produto farmacêuticoBT2
indústria farmacêuticaBT3

transacção dos direitos de emissão, sistema
de 

autorização de poluir negociá-
vel (5206)

USE

transacção financeira
2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1
controlo de transacçõesRT
pagamentoRT

transacção invisível
balança de invisíveis (2406)USE

transacções, controlo de   (2006)

transacções, imposto de 
imposto sobre o consumo (2446)USE

transacções internacionais
pagamento internacional (2406)USE

transacções, regulamentação das 
regulamentação financei-
ra (2421)

USE

transacções, volume de   (2421)

Transdanúbia Central [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Hungria [V4.2]BT1

Transdanúbia do Sul [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Hungria [V4.2]BT1

Transdanúbia Ocidental [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Hungria [V4.2]BT1

transeuropeia, rede   (1016)

transexual
minoria sexual (1236)USE

transferência bancária
2411 economia monetáriaMT
moeda bancáriaBT1

moedaBT2
mercado monetárioBT3

actividade bancáriaRT

transferência, custo de   (2421)

transferência de capitais
2421 livre circulação de capitaisMT
transferência financeiraUF
transferência monetáriaUF

movimento de capitaisBT1
livre circulação de capitaisBT2

custo de transferênciaNT1

transferência de competências
1011 direito comunitárioMT
competência comunitáriaBT1

ordem jurídica comunitáriaBT2
competência administrativaRT
competência da assembleiaRT
divisão de competênciasRT

transferência de detidos
1216 direito penalMT
direito penitenciárioBT1
cooperação judiciáriaRT

transferência de empresa
4006 organização de empresasMT
transferência de estabelecimentoUF
política da empresaBT1
despedimentoRT
fusão de empresasRT

transferência de estabelecimento
transferência de empresa (4006)USE

transferência de informação
permuta de informação (3231)USE

transferência de população
Utilizar para as deslocações de popu-
lações, independentemente da causa ou
motivação dessas movimentações.

SN

2811 migraçõesMT
migração forçadaBT1

migraçãoBT2

transferência de tecnologia
Transferência, entre países, de conheci-
mentos, técnicas de fabricação e equipa-
mentos utilizados na produção.

SN

6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tecnologiaBT1
COCOMNT1
difusão das inovaçõesNT1
cooperação industrialRT
cooperação técnicaRT
fábrica prontaRT
independência tecnológicaRT
país em desenvolvimentoRT

transferência de verba
2441 orçamentoMT
transferência orçamentalUF
execução do orçamentoBT1

transferência do direito à pensão
2836 protecção socialMT
seguro de velhiceBT1

prestação socialBT2
segurança socialBT3

transferência financeira
transferência de capitais (2421)USE

transferência interna
reafectação profissional (4421)USE

tráfico de mão-de-obra transferência interna
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transferência, máquina de 
máquina-ferramenta (6821)USE

transferência monetária
transferência de capitais (2421)USE

transferência orçamental
transferência de verba (2441)USE

transferência reembolsável
reembolso (2416)USE

transferência Stabex
Stabex (1016)USE

transferência, subsídio de 
ajudas de custo (4421)USE

transferências interior-exterior, análise de 
análise de entradas-saídas (1631)USE

transferências sociais
Transferência de rendimentos e pres-
tações de serviços a cargo das despesas
públicas a pessoas e categorias sociais,
sem contrapartida por parte dos benefi-
ciários e com o objectivo de melhorar
o seu nível de vida.

SN

1626 contabilidade nacionalMT
rendimentos sociaisUF
rendimentoBT1
segurança socialRT

transformação de alimentos
6036 tecnologia alimentarMT
transformação dos produtos alimen-
tares

UF

tratamento dos alimentosUF
tecnologia alimentarBT1
alimento transformadoRT
produto alimentar complexoRT

transformação de produtos agrícolas
agro-indústria (6031)USE

transformação de produtos agrícolas,
indústria de 

agro-indústria (6031)USE

transformação do vidro
indústria vidreira (6811)USE

transformação dos produtos alimentares
transformação de alimen-
tos (6036)

USE

transformação dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

transformação sob controlo aduaneiro
Regime que permite submeter determi-
nadas mercadorias não-comunitárias a
operações de modificação, sem que se-
jam sujeitas a direitos de importação
nem às medidas de política comercial,
e colocar os produtos resultantes em
livre prática com os direitos de

SN

2011 política aduaneiraMT
regime aduaneiro suspensivoBT1

regime aduaneiro comunitárioBT2

transformado, alimento   (6026)

transformado, leite desnatado 
leite desnatado (6016)USE

transformador
máquina eléctrica (6826)USE

transformadora, indústria   (6806)

transfronteiriça, cooperação   (0811)

transfronteiriça, integração 
cooperação transfrontei-
riça (0811)

USE

transfronteiriça, poluição   (5216)

transfronteiriço, fluxo de dados   (3226)

transfronteiriço, transporte   (4811)

transfusão de sangue
2841 saúdeMT
banco de sangueUF
dádiva de sangueUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
comércio de órgãosRT
SIDART

transgénica, planta   (6411)

transgénico, animal   (6411)

transgénico, organismo 
organismo geneticamente modi-
ficado (6411)

USE

transição CE, período de   (1016)

transição, economia de 
economia em transição (1621)USE

transição, economia em   (1621)

transição económica
Reformas das estruturas políticas de um
país ou grupo de países que se tradu-
zem, em termos económicos, na tran-
sição de uma economia planificada para
uma economia de mercado.

SN

1611 crescimento económicoMT
desenvolvimento económicoBT1
economia em transiçãoRT

transição, país em 
economia em transição (1621)USE

transístor
componente electrónico (6826)USE

trânsito
Transporte no interior de um país no
qual não se situam os pontos de partida
e de destino do veículo.

SN

4811 organização dos transportesMT
trânsito de mercadoriasUF
trânsito de passageirosUF
trânsito de viajantesUF
localização dos transportesBT1

trânsito aduaneiro
Passagem de mercadorias num territó-
rio sem cobrança de direitos alfandegá-
rios.

SN

2011 política aduaneiraMT
regime aduaneiro suspensivoBT1

regime aduaneiro comunitárioBT2
transporte sob controlo aduaneiroRT

trânsito aéreo
tráfego aéreo (4826)USE

trânsito, agente de mercadorias em 
transportador (4811)USE

trânsito comunitário
Regime aduaneiro aplicável no interior
da Comunidade Europeia.

SN

2011 política aduaneiraMT
política pautal comumBT1

trânsito de mercadorias
trânsito (4811)USE

trânsito de passageiros
trânsito (4811)USE

trânsito de viajantes
trânsito (4811)USE

trânsito, guia de   (2011)

trânsito, imposto de 
taxa de trânsito (2011)USE

trânsito pendular
migração alternante (2811)USE

trânsito por estrada
4816 transporte terrestreMT
tráfego por estradaUF
transporte rodoviárioBT1

transporte terrestreBT2
área de estacionamentoRT
código da estradaRT
controlo da circulaçãoRT
sinalizaçãoRT

trânsito, taxa de   (2011)

transitórias CE, medidas 
período de transição CE (1016)USE

transitório CE, período 
período de transição CE (1016)USE

Transkei
África do Sul (7221+7231)USE

transliteração
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

tratamento da informaçãoBT1
linguísticaRT

transmigração
migração interna (2811)USE

transmissão da propriedade
1211 direito civilMT
propriedade de bensBT1
doaçãoNT1
herançaNT1
imposto sucessórioRT
nacionalidadeRT

transmissão de bens
herança (1211)USE

transferência transmissão de bens
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transmissão de dados
3226 comunicaçãoMT
fluxo de dadosUF
transmissão interactivaUF
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2
fluxo de dados transfronteiriçoNT1
rede de transmissãoNT1
rede interactivaNT1
comunicação de dadosRT
telemáticaRT

transmissão de dados, rede de 
rede de transmissão (3226)USE

transmissão de documentos
fornecimento de documen-
tos (3221)

USE

transmissão de saber-fazer
gestão dos conhecimen-
tos (4021)

USE

transmissão, direitos de 
imposto sucessório (2446)USE

transmissão dos conhecimentos
gestão dos conhecimen-
tos (4021)

USE

transmissão electrónica da informação
correio electrónico (3226)USE

transmissão interactiva
transmissão de dados (3226)USE

transmissão, rede de   (3226)

transmissão televisiva multilingue
televisão europeia (3226)USE

transmissível, doença 
doença infecciosa (2841)USE

transmissível, doença sexualmente 
doença transmissível sexualmen-
te (2841)

USE

transmissível sexualmente,
doença   (2841)

transmissões, tarifa das 
tarifa das comunicações (3226)USE

transnacional, empresa   (4011)

transnacional, sociedade 
empresa transnacional (4011)USE

Transpac
rede de transmissão (3226)USE

transparência administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

relação administração-administra-
do

BT1

administração públicaBT2
acesso à informaçãoRT
difusão da informaçãoRT
governaçãoRT
transparência do processo de de-
cisão

RT

transparência do processo de decisão
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

funcionamento institucionalBT1
acesso à informação comunitáriaNT1
difusão da informação comunitáriaNT1
publicidade dos debatesNT1
transparência administrativaRT

transplantação de orgãos
2841 saúdeMT
banco de orgãosUF
colheita de orgãosUF
dádiva de orgãosUF
doação de orgãosUF
enxerto de orgãosUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2
bioéticaRT
comércio de órgãosRT

transportador
4811 organização dos transportesMT
agente de mercadorias em trânsitoUF
armadorUF
fretadorUF
empresa de transporteBT1

organização dos transportesBT2

transportador, navio 
embarcação de pesca (5641)USE

transporte a grande velocidade
4811 organização dos transportesMT
comboio de grande velocidadeUF
organização dos transportesBT1
transporte ferroviárioRT

transporte, acidente de   (4806)

transporte aéreo
4826 transporte aéreo e espacialMT
serviço aéreoUF
aeroportoNT1

assistência em escalaNT2
aviação civilNT1
cabotagem aéreaNT1
frota aéreaNT1

aviãoNT2
helicópteroNT2

linha aéreaNT1
tráfego aéreoNT1
controlo aéreoRT
indústria aeronáuticaRT
tarifa aéreaRT

Transporte Aéreo Internacional, Associação
do 

IATA (7621)USE

transporte, autorização de   (4806)

transporte, avião de 
avião (4826)USE

transporte, capacidade de   (4811)

transporte colectivo
4811 organização dos transportesMT

transporte de passageirosBT1
organização dos transportesBT2

transporte escolarRT

transporte combinado
Transporte de mercadorias que combi-
na várias modalidades de transporte e
cujos trajectos principais se efectuam
por via-férrea, vias navegáveis ou por
mar e os trajectos iniciais ou finais, por
estrada, são o mais curtos possível.

SN

4811 organização dos transportesMT
transporte intermodalUF
transporte multimodalUF
transporte via-férrea-estradaUF
modo de transporteBT1

transporte, contrato de   (4811)

transporte, custo do   (4806)

transporte de animais
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1
bem-estar dos animaisRT
protecção dos animaisRT

transporte de doentes
2841 saúdeMT
ambulânciaUF
transporte de feridosUF
organização da saúdeBT1

política de saúdeBT2

transporte de energia
6606 política energéticaMT
política energéticaBT1
combustível nuclearRT
transporte por condutaRT
transporte terrestreRT

transporte de feridos
transporte de doentes (2841)USE

transporte de gás
barco-cisterna (4821)USE

transporte de mercadorias
4811 organização dos transportesMT
tráfego de mercadoriasUF
organização dos transportesBT1
acordo ATPNT1
cargaNT1

capacidade de cargaNT2
carga por eixoNT2
carga útilNT2

contentorNT1
transporte de mercadorias perigo-
sas

NT1

freteRT
produto deteriorávelRT

transporte de mercadorias perigosas
4811 organização dos transportesMT
transporte de substâncias perigosasUF
transporte de mercadoriasBT1

organização dos transportesBT2
acordo ADRRT
segurança dos transportesRT
substância perigosaRT

transmissão de dados transporte de mercadorias perigosas
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transporte de mercadorias perigosas, acor-
do sobre o 

acordo ADN (4821)USE

transporte de passageiros
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1
reservaNT1
transporte colectivoNT1
utente dos transportesNT1
viagem com tudo incluídoNT1
viagem em grupoNT1
Convenção CIVRT
tarifa de passageirosRT
título de transporteRT

transporte de substâncias perigosas
transporte de mercadorias peri-
gosas (4811)

USE

transporte de superfície
4811 organização dos transportesMT
modo de transporteBT1

transporte de tropas, avião de 
aviação militar (0821)USE

transporte, documento de   (4806)

transporte, duração do   (4811)

transporte, empresa de   (4811)

transporte escolar
3216 organização do ensinoMT
vida escolarBT1
transporte colectivoRT

transporte espacial
4826 transporte aéreo e espacialMT
instalação de lançamentoNT1
navegação espacialNT1
técnica espacialNT1
veículo espacialNT1

lançador espacialNT2
satéliteNT2

ciência do espaçoRT
política espacialRT

transporte ferroviário
4816 transporte terrestreMT
caminho-de-ferroUF
ligação ferroviáriaUF
tráfego ferroviárioUF
transporte por caminho-de-ferroUF
transporte terrestreBT1
Convenção CIVNT1
parque ferroviárioNT1
rede ferroviáriaNT1

estação de caminho-de-ferroNT2
veículo sobre carrisNT1
indústria ferroviáriaRT
tarifa ferroviáriaRT
transporte a grande velocidadeRT
veículo sobre almofada de arRT

transporte fluvial
transporte por via navegá-
vel (4821)

USE

transporte fronteiriço
transporte transfrontei-
riço (4811)

USE

transporte, homologação de tarifa de 
homologação das tarifas (4806)USE

transporte individual
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1

transporte, infra-estrutura do   (4806)

transporte inteligente, sistema
de   (4811)

transporte intercomunitário
transporte intracomunitá-
rio (4811)

USE

transporte intercontinental
4811 organização dos transportesMT
localização dos transportesBT1

transporte interior
Transporte no qual o ponto de partida
ou o ponto de chegada se encontram
no interior do mesmo Estado.

SN

4811 organização dos transportesMT
localização dos transportesBT1
tarifa interiorRT

transporte intermodal
transporte combinado (4811)USE

transporte internacional
4811 organização dos transportesMT
tráfego internacionalUF
localização dos transportesBT1
acordo AETRRT
tarifa internacionalRT
transporte rodoviário internacionalRT

transporte intracomunitário
4811 organização dos transportesMT
tráfego intracomunitárioUF
transporte intercomunitárioUF
localização dos transportesBT1

transporte intra-urbano
transporte urbano (4811)USE

transporte, licença de   (4806)

transporte, linha de   (4811)

transporte marítimo
4821 transporte marítimo e fluvialMT
ligação marítimaUF
tráfego marítimoUF
barcoNT1

barco-cisternaNT2
embarcação de recreioNT2
ferry-boatNT2
navio de cargaNT2
quebra-gelo [V4.2]NT2

cabotagem marítimaNT1
canal marítimoNT1

canal do PanamáNT2
canal do SuezNT2

conferência marítimaNT1
direito marítimoNT1

pavilhão de conveniênciaNT2
pavilhão de navioNT2

frota mercanteNT1
navegação marítimaNT1
política marítimaNT1
construção navalRT
controlo da circulaçãoRT
preço CIFRT
preço FOBRT
seguro marítimoRT
veículo sobre almofada de arRT

transporte, material de 
veículo (4811)USE

transporte, meio de   (4811)

transporte, modo de   (4811)

transporte multimodal
transporte combinado (4811)USE

transporte nacional
4811 organização dos transportesMT
localização dos transportesBT1

transporte no hinterland
4811 organização dos transportesMT
localização dos transportesBT1

transporte no Reno de matérias perigosas,
regulamento relativo ao 

acordo ADN (4821)USE

transporte por cabo
4811 organização dos transportesMT
modo de transporteBT1

transporte por caminho-de-ferro
transporte ferroviário (4816)USE

transporte por conduta
4811 organização dos transportesMT
transporte por pipelineUF
modo de transporteBT1
gasodutoNT1
oleodutoNT1
transporte de energiaRT

transporte por conta de outrem
transporte por conta de tercei-
ros (4811)

USE

transporte por conta de terceiros
4811 organização dos transportesMT
transporte por conta de outremUF
organização dos transportesBT1

transporte por conta própria
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1

transporte por estrada
transporte rodoviário (4816)USE

transporte por flutuação
4821 transporte marítimo e fluvialMT
transporte por via navegávelBT1

transporte de mercadorias perigosas transporte por flutuação
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transporte por pipeline
transporte por conduta (4811)USE

transporte por via navegável
4821 transporte marítimo e fluvialMT
chataUF
ligação fluvialUF
transporte fluvialUF
barcaçaNT1
frota fluvialNT1

batelãoNT2
navio porta-barcaçasNT2

navegação fluvialNT1
acordo ADNNT2

rede de vias navegáveisNT1
via fluvial internacionalNT2
via navegável interiorNT2

sirgagemNT1
transporte por flutuaçãoNT1
construção navalRT
controlo da circulaçãoRT

transporte, publicidade das tarifas de 
publicidade das tarifas (4806)USE

transporte público
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1
serviço públicoRT

transporte, quota de   (4806)

transporte, rede de   (4811)

transporte regional
4811 organização dos transportesMT
localização dos transportesBT1

transporte rodoviário
4816 transporte terrestreMT
transporte por estradaUF
transporte terrestreBT1
acordo ADRNT1
acordo AETRNT1
cabotagem rodoviáriaNT1
parque automóvelNT1

autocarroNT2
automóvelNT2
veículo de cargaNT2

rede de estradasNT1
auto-estradaNT2
peãoNT2
pista para ciclistasNT2
via rápidaNT2
via ruralNT2
via urbanaNT2

trânsito por estradaNT1
transporte rodoviário internacionalNT1
veículo de duas rodasNT1
carta de conduçãoRT
imposto por eixoRT
indústria automóvelRT
seguro automóvelRT
tarifa rodoviáriaRT

transporte rodoviário internacional
4816 transporte terrestreMT
Acordo TIRUF
TIRUF
transporte rodoviárioBT1

transporte terrestreBT2
transporte internacionalRT

transporte semicolectivo
4811 organização dos transportesMT
organização dos transportesBT1

transporte sob controlo aduaneiro
Permite atravessar um território adua-
neiro ou encaminhar as importações
para um entreposto alfandegário ou um
centro de desembaraço aduaneiro sem
a obrigação de preencher, na fronteira,
as formalidades habituais.

SN

4806 política de transportesMT
política dos transportesBT1
tarifa de transporteRT
trânsito aduaneiroRT

transporte subterrâneo
4811 organização dos transportesMT
modo de transporteBT1

transporte suburbano
4811 organização dos transportesMT
transporte urbanoBT1

organização dos transportesBT2

transporte, tarifa de   (4806)

transporte, tempo de 
duração do transporte (4811)USE

transporte terrestre
4816 transporte terrestreMT
transporte ferroviárioNT1

Convenção CIVNT2
parque ferroviárioNT2
rede ferroviáriaNT2

estação de caminho-de-ferroNT3
veículo sobre carrisNT2

transporte rodoviárioNT1
acordo ADRNT2
acordo AETRNT2
cabotagem rodoviáriaNT2
parque automóvelNT2

autocarroNT3
automóvelNT3
veículo de cargaNT3

rede de estradasNT2
auto-estradaNT3
peãoNT3
pista para ciclistasNT3
via rápidaNT3
via ruralNT3
via urbanaNT3

trânsito por estradaNT2
transporte rodoviário internacio-
nal

NT2

veículo de duas rodasNT2
transporte de energiaRT

transporte, título de   (4806)

transporte transfronteiriço
4811 organização dos transportesMT
tráfego fronteiriçoUF
transporte fronteiriçoUF
localização dos transportesBT1

transporte urbano
4811 organização dos transportesMT
mobilidade urbanaUF
transporte intra-urbanoUF
organização dos transportesBT1
circulação urbanaNT1
metropolitanoNT1
transporte suburbanoNT1

transporte via-férrea-estrada
transporte combinado (4811)USE

Transportes, Conferência Europeia dos Mi-
nistros dos 

CEMT (7611+7621)USE

transportes, desenvolvimento dos 
política dos transportes (4806)USE

transportes, direito dos   (4806)

transportes, economia dos   (4806)

transportes, estatísticas dos   (4806)

transportes, localização dos   (4811)

transportes, mercado dos   (4806)

transportes, organização dos   (4811)

transportes, pessoal dos   (4811)

transportes, planeamento dos   (4806)

transportes, política comum
dos   (4806)

transportes, política dos   (4806)

transportes, regulamentação
dos   (4806)

transportes, segurança dos   (4806)

transportes, seguro de   (2431)

transportes, sistema integrado de 
sistema de transporte inteligen-
te (4811)

USE

transportes sustentáveis
mobilidade sustentável (4806)USE

transportes, utente dos   (4811)

Transuranianos, Instituto de Elementos 
Centro Comum de Investi-
gação (1006)

USE

tratado, adesão a um 
adesão a um acordo (0806)USE

tratado bilateral
acordo internacional (0806)USE

transporte por pipeline tratado bilateral
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Tratado CE
Utilizar os termos específicos.SN
1011 direito comunitárioMT
Acto Único EuropeuNT1
protocolo CENT1
revisão de tratado CENT1
Tratado CECANT1
Tratado CEENT1
Tratado CEEANT1
Tratado da União EuropeiaNT1

tratado de adesão à UENT2
Tratado de AmesterdãoNT2
Tratado de NiceNT2

Tratado de Adesão CENT1
Tratado de FusãoNT1
fonte do direitoRT

tratado CE, revisão de   (1011)

Tratado CECA
1011 direito comunitárioMT
Tratado CEBT1

Tratado CEE
1011 direito comunitárioMT
Tratado de RomaUF
Tratado CEBT1

Tratado CEEA
1011 direito comunitárioMT
Tratado EuratomUF
Tratado CEBT1

tratado comercial
acordo comercial (2021)USE

Tratado da União Europeia
1011 direito comunitárioMT
Tratado de MaastrichtUF
Tratado UEUF
Tratado CEBT1
tratado de adesão à UENT1
Tratado de AmesterdãoNT1
Tratado de NiceNT1
conferência intergovernamental CERT
União EuropeiaRT

tratado de adesão à UE
Utilizar a partir de 1 de Novembro de
1993, data da entrada em vigor do
Tratado de Maastricht.

SN

1011 direito comunitárioMT
Tratado da União EuropeiaBT1

Tratado CEBT2
adesão à União EuropeiaRT

Tratado de Adesão CE
1011 direito comunitárioMT
Tratado CEBT1

Tratado de Amesterdão
1011 direito comunitárioMT
Tratado da União EuropeiaBT1

Tratado CEBT2

Tratado de Fusão
1011 direito comunitárioMT

fusão das instituições comunitáriasUF
Tratado de Fusão CEUF
Tratado CEBT1

Tratado de Fusão CE
Tratado de Fusão (1011)USE

Tratado de Maastricht
Tratado da União Euro-
peia (1011)

USE

tratado de não proliferação
não proliferação nuclear (0816)USE

Tratado de Nice
1011 direito comunitárioMT
Tratado da União EuropeiaBT1

Tratado CEBT2

Tratado de Roma
Tratado CEE (1011)USE

Tratado de Varsóvia
Pacto de Varsóvia (7621)USE

Tratado do Atlântico Norte, Organização
do 

NATO (7621)USE

Tratado Euratom
Tratado CEEA (1011)USE

tratado internacional
acordo internacional (0806)USE

tratado multilateral
acordo multilateral (0806)USE

Tratado para a Defesa Colectiva da Ásia do
Sudeste, Organização do 

OTASE (7616+7621)USE

tratado, revisão de um 
revisão de um acordo (0806)USE

Tratado UE
Tratado da União Euro-
peia (1011)

USE

tratamento antiparasitas
tratamento fitossanitário (5621)USE

tratamento CE, exclusão do   (2006)

tratamento computorizado
tratamento da informação (3231)USE

tratamento contra o joio
tratamento fitossanitário (5621)USE

tratamento cruel e degradante
1236 direitos e liberdadesMT
castigos corporaisUF
maus tratosUF
direitos do indivíduoBT1
regime penitenciárioRT
torturaRT

tratamento da água
5206 política ambientalMT
central de depuraçãoUF
depuração da águaUF
dessalinaçãoUF
instalação de depuraçãoUF

saneamento da águaUF
tratamento das águas usadasUF
tratamento de água com cloroUF
gestão das águasBT1
água residualRT
lama de depuraçãoRT

tratamento da informação
3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

tratamento computorizadoUF
inteligência artificialNT1
inteligência económicaNT1
interpretaçãoNT1
terminologiaNT1
traduçãoNT1
tradução automáticaNT1
transliteraçãoNT1
vulgarização científicaNT1
buróticaRT
centralização da informaçãoRT
ciência da informaçãoRT
equipamento electrónicoRT
indústria da informaçãoRT

tratamento da madeira
indústria da madeira (6836)USE

tratamento das águas usadas
tratamento da água (5206)USE

tratamento de água com cloro
tratamento da água (5206)USE

tratamento de dados
processamento de dados (3236)USE

tratamento de imagem
processamento de dados (3236)USE

tratamento de minério
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
redução do minérioUF
indústria mineiraBT1

tratamento de plantas
tratamento fitossanitário (5621)USE

tratamento de resíduos
gestão de resíduos (5206)USE

tratamento de texto
3236 informática e processamento de
dados

MT

buróticaBT1
informática aplicadaBT2

informáticaBT3
máquina de escritórioRT
trabalho no ecrãRT

tratamento dentário
medicina dentária (2841)USE

tratamento discriminatório
luta contra a discrimi-
nação (1236)

USE

tratamento do carvão
6611 indústrias carbonífera e mineiraMT
gaseificação do carvãoUF
hidrogenação do carvãoUF

Tratado CE tratamento do carvão
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liquefacção do carvãoUF
indústria carboníferaBT1

tratamento dos alimentos
transformação de alimen-
tos (6036)

USE

tratamento dos dados
processamento de dados (3236)USE

tratamento dos hidrocarbonetos
tecnologia petrolífera (6616)USE

tratamento dos metais
trabalho dos metais (6816)USE

tratamento electrónico dos dados
processamento de dados (3236)USE

tratamento fitossanitário
5621 exploração agrícolaMT
tratamento antiparasitasUF
tratamento contra o joioUF
tratamento de plantasUF
técnica de culturaBT1
destruição das culturasRT
doença vegetalRT
investigação agronómicaRT
legislação fitossanitáriaRT
parasitologiaRT
produto fitossanitárioRT

tratamento, igualdade de   (1236)

tratamentos médicos
terapêutica (2841)USE

tratos, maus 
tratamento cruel e degradan-
te (1236)

USE

traumatismo
2841 saúdeMT
ferimentoUF
fracturaUF
lesãoUF
doençaBT1

travagem, dispositivo de 
dispositivo de segurança (4811)USE

trégua
cessar-fogo (0816)USE

treino militar
0821 defesaMT
forças armadasBT1
manobras militaresNT1

trem de laminagem
equipamento siderúrgico (6816)USE

tremor de terra
sismo (5216)USE

Trenčín, região de 
região de Trenčín [V4.2] (7211)USE

Trentino-Alto Adige
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1
província autónoma de BolzanoNT1

província autónoma de TrentoNT1

Trento
província autónoma de Tren-
to (7211)

USE

Trento, província autónoma de   (7211)

TREVI, Grupo 
órgão de cooperação da
UE (1016)

USE

trevo
6006 produto vegetalMT
planta forrageiraBT1

tribal, guerra 
conflito étnico (0431)USE

Tribunal, acórdão do 
julgamento (1221)USE

Tribunal Administrativo
jurisdição administrativa (1226)USE

Tribunal administrativo de recurso
jurisdição administrativa (1226)USE

Tribunal CE, acórdão do   (1011)

Tribunal Constitucional
jurisdição constitucional (1226)USE

Tribunal da AECL
7611 organizações europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Tribunal de Justiça dos Estados da
AECL

UF

EFTABT1
organização europeiaBT2
organização intergovernamentalBT2

Tribunal de Arbitragem
jurisdição de arbitragem (1226)USE

Tribunal de Comércio
jurisdição comercial (1226)USE

Tribunal de Contas
jurisdição administrativa (1226)USE

Tribunal de Contas CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Tribunal de Contas EuropeuUF
instituição comunitáriaBT1
membro do Tribunal de Contas CENT1
controlo orçamentalRT
orçamento comunitárioRT

Tribunal de Contas CE, membro
do   (1006)

Tribunal de Contas Europeu
Tribunal de Contas CE (1006)USE

Tribunal de Contas, parecer do   (1011)

Tribunal de Instância
jurisdição comum (1226)USE

Tribunal de Justiça, acórdão do 
acórdão do Tribunal CE (1011)USE

Tribunal de Justiça CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

jurisdição comunitáriaUF
TJCEUF
Tribunal de Justiça das Comunida-
des Europeias

UF

Tribunal de Justiça EuropeuUF
instituição comunitáriaBT1
membro do Tribunal de Justiça CENT1
Tribunal de Primeira Instância CENT1
direito comunitárioRT
jurisprudência CERT
parecer do Tribunal de Justiça CERT

Tribunal de Justiça CE, membro
do   (1006)

Tribunal de Justiça CE, parecer
do   (1011)

Tribunal de Justiça das Comunidades Euro-
peias

Tribunal de Justiça CE (1006)USE

Tribunal de Justiça dos Estados da AECL
Tribunal da AECL (7611+7621)USE

Tribunal de Justiça Europeu
Tribunal de Justiça CE (1006)USE

Tribunal de Justiça, recurso ao 
recurso contencioso comunitá-
rio (1221)

USE

Tribunal de Justiça, Supremo 
jurisdição superior (1226)USE

Tribunal de Menores
jurisdição de menores (1226)USE

Tribunal de Primeira Instância
jurisdição comum (1226)USE

Tribunal de Primeira Instância CE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

TPICEUF
Tribunal de Primeira Instância das
Comunidades Europeias

UF

Tribunal de Justiça CEBT1
instituição comunitáriaBT2

Tribunal de Primeira Instância das Comuni-
dades Europeias

Tribunal de Primeira Instância
CE (1006)

USE

Tribunal de Segunda Instância
jurisdição comum (1226)USE

Tribunal do Trabalho
jurisdição do trabalho (1226)USE

Tribunal dos Direitos do Homem
Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem (7611+7621)

USE

tratamento dos alimentos Tribunal dos Direitos do Homem
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Tribunal Europeu dos Direitos do Ho-
mem

7611 organizações europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Tribunal dos Direitos do HomemUF
Conselho da EuropaBT1

organização europeiaBT2
organização intergovernamentalBT2

Tribunal Interamericano dos Direitos
do Homem

7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

OEABT1
organização americanaBT2
organização intergovernamentalBT2

Tribunal Internacional
jurisdição internacional (1226)USE

Tribunal Internacional de Justiça
7606 Nações UnidasMT
TIJUF
Organização das Nações UnidasBT1
jurisdição internacionalRT

Tribunal Militar
jurisdição militar (1226)USE

Tribunal Penal Internacional
Criado pelo Estatuto de Roma em
1998, o Tribunal Penal Internacional é
uma instância judicial permanente. Não
confundir com os Tribunais Penais In-
ternacionais ad hoc para o Ruanda e
para a ex-Jugoslávia e com o Tribunal
Internacional de Justiça.

SN

7606 Nações UnidasMT
TPIUF
Organização das Nações UnidasBT1

Tribunal Penal Internacional para a ex-Ju-
goslávia

Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

Tribunal Penal Internacional para o Ruanda
Tribunal Penal Internacional
(TPI) (7606)

USE

Tribunal Penal Internacional (TPI)
Os Tribunais Penais Internacionais ad
hoc têm competência para julgar pes-
soas presumidas responsáveis por vio-
lações graves do Direito Internacional
Humanitário cometidas num território
definido (é o caso do Tribunal Penal
Internacional para o Ruanda e do Tribu-
nal Penal Internacional para a ex-Ju-
goslávia). Não confundir com o Tribu-
nal Penal Internacional e com o Tribu-
nal Internacional de Justiça.

SN

7606 Nações UnidasMT
TPIJUF
TPIRUF
Tribunal Penal Internacional para
a ex-Jugoslávia

UF

Tribunal Penal Internacional para
o Ruanda

UF

Organização das Nações UnidasBT1
jurisdição internacionalRT

Tribunal Permanente de Arbitragem
arbitragem internacional (0816)USE

tributação
fiscalidade (2446)USE

tributação de preços
2451 preçosMT
controlo de preçosBT1

política de preçosBT2

tributação, dupla   (2446)

tributária, crédito 
dedução fiscal (2446)USE

tributária, dedução 
dedução fiscal (2446)USE

tributável, rendimento   (2446)

trigo
6006 produto vegetalMT
cerealBT1
trigo duroNT1
trigo moleNT1

trigo duro
6006 produto vegetalMT
trigoBT1

cerealBT2

trigo e centeio
6006 produto vegetalMT
cerealBT1

trigo mole
6006 produto vegetalMT
trigoBT1

cerealBT2

trigo-sarraceno
6006 produto vegetalMT
cerealBT1

TRIMS
Medidas relativas aos investimentos li-
gados ao comércio.

SN

2021 comércio internacionalMT
investimento ligado ao comércioUF
Organização Mundial do ComércioBT1

comércio internacionalBT2
investimentoRT

Trindade e Tobago
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
Trinidad e TobagoUF
países ACPBT1
países CaricomBT1
países OEABT1
países SELABT1
Pequenas AntilhasBT1

CaraíbasBT2

Trinidad e Tobago
Trindade e Toba-
go (7216+7231+7236)

USE

TRIP
TRIPS (2021)USE

tripanossomíase
doença tropical (2841)USE

tripartida, conferência   (4426)

TRIPS
Trata-se do acordo sobre os direitos de
propriedade intelectual relacionados
com o comércio.

SN

2021 comércio internacionalMT
acordo sobre os direitos de proprie-
dade intelectual

UF

ADPICUF
TRIPUF
Organização Mundial do ComércioBT1

comércio internacionalBT2
propriedade industrialRT

tripulação
4811 organização dos transportesMT
equipagemUF
hospedeira de bordoUF
hospedeira do arUF
marinheiroUF
oficial de marinhaUF
pessoal de bordoUF
pilotoUF
piloto de aviãoUF
pessoal dos transportesBT1

organização dos transportesBT2

triticale
6006 produto vegetalMT
cerealBT1

trítio
matéria radioactiva (6621)USE

Trnava, região de 
região de Trnava [V4.2] (7211)USE

troca comercial, valor de   (2016)

troca de cientistas
intercâmbio científico (0811)USE

troca de trabalhadores
mobilidade da mão-de-
obra (4411)

USE

troca directa
2016 trocas comerciaisMT
trocas comerciaisBT1
economia paralelaRT

troca, proposta pública de 
oferta pública de aqui-
sição (4006)

USE

trocas agrícolas
2016 trocas comerciaisMT
trocas comerciaisBT1
montante compensatório monetá-
rio

RT

política agrícolaRT
relação agricultura-comércioRT

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem trocas agrícolas
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trocas comerciais
2016 trocas comerciaisMT
comércio por produtosNT1
exportaçãoNT1

exportação comunitáriaNT2
reexportaçãoNT2

importaçãoNT1
importação comunitáriaNT2
reimportaçãoNT2

troca directaNT1
trocas agrícolasNT1
trocas compensadasNT1
valor de troca comercialNT1

termos comerciaisNT2
volume de comércioNT1
balança comercialRT
complementaridade das trocasRT
especialização das trocasRT
liberalização do comércioRT
promoção das trocasRT

trocas comerciais, liberalização das 
liberalização do comércio (2021)USE

trocas compensadas
Forma de comércio internacional que
tem como objectivo eliminar ou reduzir
as transferências de divisas. Inclui tro-
cas, acordos de reaquisição, comércio
triangular, transacções compensadas.

SN

2016 trocas comerciaisMT
trocas comerciaisBT1

trocas, complementaridade das   (2021)

trocas de alunos
intercâmbio escolar (3206)USE

trocas de estudantes
intercâmbio escolar (3206)USE

trocas de professores
intercâmbio escolar (3206)USE

trocas, entrave às 
restrição ao comércio (2021)USE

trocas, especialização das   (2021)

trocas interindustriais
relações interindustriais (6806)USE

trocas invisíveis
balança de invisíveis (2406)USE

trocas, mecanismo complementar
das   (2006)

trocas, obstáculo às 
restrição ao comércio (2021)USE

trocas, promoção das   (2006)

trocas, regime de 
política comercial (2006)USE

trocas, regionalização das   (2021)

troika comunitária
Reunião de membros da presidência
em exercício, da presidência precedente
e da presidência seguinte, no âmbito da
cooperação política europeia.

SN

1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

Conselho da União EuropeiaBT1
instituição comunitáriaBT2

cooperação política europeiaRT

trompas, laqueação das 
esterilização (2806)USE

tropa
forças armadas (0821)USE

tropas, avião de transporte de 
aviação militar (0821)USE

tropical, agricultura 
cultura tropical (5631)USE

tropical, cultura   (5631)

tropical, doença   (2841)

tropical, f loresta   (5636)

tropical, fruto   (6006)

tropical, madeira   (6836)

tropical, planta   (6006)

tropical, zona   (5211)

tropical, zona sub~   (5211)

trunking
telecomunicação sem fios (3226)USE

trust
Acordos conduzindo à constituição de
um grupo de empresas submetidas a
uma direcção única.

SN

4031 concorrênciaMT
trusteUF
acordos e práticas concertadasBT1
concentração económicaRT
legislação antitrustRT

truste
trust (4031)USE

tubagem
6821 indústria mecânicaMT
canalizaçõesUF
ligação de tubosUF
torneirasUF
material mecânicoBT1

tuberculose
doença das vias respirató-
rias (2841)

USE

tuberculose animal
5631 actividade agrícolaMT
tuberculose bovinaUF
doença animalBT1

saúde animalBT2

tuberculose bovina
tuberculose animal (5631)USE

tuberosa, planta   (6006)

tubo
6411 tecnologia e regulamentação
técnica

MT

tubo metálicoUF
tubo plásticoUF
produto não planoBT1

tecnologia de materiaisBT2

tubo catódico
componente electrónico (6826)USE

tubo metálico
tubo (6411)USE

tubo plástico
tubo (6411)USE

tubos, ligação de 
tubagem (6821)USE

tufão
ciclone (5216)USE

túnel
4806 política de transportesMT
túnel ferroviárioUF
túnel rodoviárioUF
obras de engenharia civilBT1

infra-estrutura do transporteBT2
política dos transportesBT3

túnel ferroviário
túnel (4806)USE

túnel rodoviário
túnel (4806)USE

túnel sob a Mancha
ligação através do canal da Man-
cha (4806)

USE

tungsténio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

Tunísia
7221 ÁfricaMT
7236 geografia políticaMT
MagrebeBT1

Grande MagrebeBT2
África do NorteBT3

países da Liga ÁrabeBT1

tupinambo
batata (6006)USE

turbina
6821 indústria mecânicaMT
máquinaBT1

turbina hidráulica
máquina hidráulica (6821)USE

Turcas e Caicos, ilhas   (7216+7241)

turfa
6606 política energéticaMT
combustível fóssilBT1

trocas comerciais turfa
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combustívelBT2
indústria energéticaBT3

Turíngia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ex-RDABT1
regiões da AlemanhaBT2

turismo
2826 vida socialMT
indústria turísticaUF
tempos livresBT1
agência de viagensNT1
campismoNT1
indústria dos restaurantes e simila-
res

NT1

profissional da indústria de restau-
rantes e similares

NT2

indústria hoteleiraNT1
profissão hoteleiraNT2

infra-estrutura turísticaNT1
intercâmbio turísticoNT1
política de turismoNT1

estatísticas do turismoNT2
profissional de turismoNT1
turismo de massasNT1
turismo estrangeiroNT1
turismo religiosoNT1
turismo ruralNT1
viagemNT1

viajanteNT2
água termalRT
entrada de estrangeirosRT
indústria de serviçosRT
migração sazonalRT
OMTRT
região turísticaRT

turismo, avião de 
avião (4826)USE

turismo, centro de 
agência de viagens (2826)USE

turismo de massas
2826 vida socialMT
turismoBT1

tempos livresBT2
viagem em grupoRT

turismo, estatísticas do   (2826)

turismo estrangeiro
2826 vida socialMT
turismoBT1

tempos livresBT2

Turismo, Organização Mundial do 
OMT (7606)USE

turismo, política de   (2826)

turismo, profissional de   (2826)

turismo religioso
2826 vida socialMT

turismoBT1
tempos livresBT2

religiãoRT

turismo rural
2826 vida socialMT
agroturismoUF
férias na quintaUF
turismoBT1

tempos livresBT2

turismo sexual
1216 direito penalMT
delito sexualBT1

crime contra as pessoasBT2
infracçãoBT3

turística, indústria 
turismo (2826)USE

turística, infra-estrutura   (2826)

turística, região   (1616)

turística, viagem 
viagem (2826)USE

turística, zona 
região turística (1616)USE

turístico, equipamento 
infra-estrutura turística (2826)USE

turístico, guia   (3221)

turístico, intercâmbio   (2826)

turístico, visto 
entrada de estrangeiros (1231)USE

Turks and Caicos
ilhas Turcas e Cai-
cos (7216+7241)

USE

turnos, trabalho por   (4416)

Turquemenistão
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
Ásia CentralBT1
ex-URSSBT1
países CEIBT1

Turquia
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
países do Conselho da EuropaBT1
países NATOBT1
países OCDEBT1

tutela
2806 famíliaMT
direito da famíliaBT1

tutela administrativa
0436 poder executivo e administração
pública

MT

administração públicaBT1
controlo administrativoRT

Tutela das Nações Unidas, Conselho de 
Conselho de Tutela ONU (7606)USE

Tutela ONU, Conselho de   (7606)

tutela, território sob 
território não autónomo (1231)USE

Tuvalu
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
países ACPBT1
PolinésiaBT1

OceâniaBT2

TV, receptor de 
aparelho de televisão (3226)USE

UA
União Africana (7616+7621)USE

UAMCE
OCAM (7616+7621)USE

UCE
moeda europeia (2406)USE

Ucrânia
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
ex-URSSBT1
países CEIBT1
países do Conselho da EuropaBT1

UDE
UDEAC (7616+7621)USE

UDEAC
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

CEMACUF
Comunidade Económica e Monetá-
ria da África Central

UF

UDEUF
UEACUF
União Aduaneira e Económica da
África Central

UF

União Alfandegária EquatorialUF
União dos Estados da África CentralUF
organização africanaBT1
organização intergovernamentalBT1
países UDEACRT

UDEAC, países   (7231)

UDEAO
CEAO (7616+7621)USE

UE, adesão 
adesão à União Europeia (1016)USE

UE, cooperação intergovernamen-
tal   (1016)

UE, cooperação judiciária   (1016)

UE, cooperação policial   (1016)

UE, Estado-Membro   (7231)

UE, Jornal Oficial   (3221)

Turíngia UE
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UE, órgão de cooperação da   (1016)

UE, órgão e agência   (1006)

UE, país 
Estado-Membro UE (7231)USE

UE, Tratado 
Tratado da União Euro-
peia (1011)

USE

UE, tratado de adesão à   (1011)

UEA
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

União dos Estados AfricanosUF
organização africanaBT1
organização intergovernamentalBT1

UEAC
UDEAC (7616+7621)USE

UEBL
7611 organizações europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

União Económica Belgo-Luxembur-
guesa

UF

organização europeiaBT1
organização intergovernamentalBT1

UEM
União Económica e Monetá-
ria (1016)

USE

UEM, calendário da   (1016)

UEM, coordenação das políticas   (1016)

UEM, primeira fase da   (1016)

UEM, segunda fase da   (1016)

UEM, terceira fase da   (1016)

UEMAO
Substituiu em 1995 a UMOA (União
Monetária Oeste-Africana).

SN

7616 organizações extra-europeiasMT
África Ocidental, União Económica
e Monetária da

UF

Ocidental, União Económica e Mo-
netária da África

UF

UMOAUF
União Económica e Monetária da
África Ocidental

UF

União Monetária Oeste-AfricanaUF
organização africanaBT1
país da UEMAORT

UEMAO, país da   (7231)

UEO, países   (7236)

UEP
União Europeia de Pagamen-
tos (2406)

USE

UER
7611 organizações europeiasMT
União Europeia de RadiodifusãoUF

organização europeiaBT1

Uganda
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
África OrientalBT1
países ACPBT1

UHP, forno 
forno (6821)USE

UHT, leite 
leite esterilizado (6016)USE

uísque
aguardente (6021)USE

UIT
7606 Nações UnidasMT
União Internacional de Telecomu-
nicações

UF

instituição especializada da ONUBT1

Ulster-Donegal
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da IrlandaBT1

ultracongelação
6036 tecnologia alimentarMT
conservação dos alimentosBT1

tecnologia alimentarBT2
produto ultracongeladoRT

ultracongelado, alimento 
produto ultracongelado (6026)USE

ultracongelado, produto   (6026)

ultrafina, partícula   (6411)

ultramarino, departamento   (0436)

ultramarino, território   (0436)

ultramarinos, países e territó-
rios   (0436)

ultraperiférica, região 
região periférica (1616)USE

ultra-regenerador
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
reactor ultra-regeneradorUF
reactor nuclearBT1

central nuclearBT2

ultra-regenerador, reactor 
ultra-regenerador (6621)USE

ultravioleta
radiação não ionizante (5216)USE

UMA
Grande Magrebe (7221)USE

Úmbria
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões de ItáliaBT1

Umm al Quawain
7236 geografia políticaMT
territórios dos Emirados Árabes
Unidos

BT1

UMOA
UEMAO (7616)USE

UMOA, países 
país da UEMAO (7231)USE

unanimidade
0416 processo eleitoralMT
voto por unanimidadeUF
maioria de votoBT1

unanimidade, voto por 
unanimidade (0416)USE

UNCRD
CNUDR (7606)USE

Unesco
7606 Nações UnidasMT
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cul-
tura

UF

instituição especializada da ONUBT1
BIENT1
IIPENT1
UnisistNT1

união aduaneira
Estados que constituíram entre si um
espaço aduaneiro comum dispondo de
uma regulamentação e de uma pauta
aduaneira comuns.

SN

2011 política aduaneiraMT
política pautalBT1
cooperação aduaneiraRT
integração económicaRT
pauta aduaneiraRT
política comercial comumRT
união económicaRT

União Aduaneira e Económica da África
Central

UDEAC (7616+7621)USE

União Africana
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

Organização de Unidade AfricanaUF
OUAUF
UAUF
organização africanaBT1
organização intergovernamentalBT1

União Africana e Malgaxe
OCAM (7616+7621)USE

União Alfandegária e Económica da África
de Oeste

CEAO (7616+7621)USE

União Alfandegária Equatorial
UDEAC (7616+7621)USE

União, cidadania da 
cidadania europeia (1016)USE

UE União
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união civil
2806 famíliaMT
união de facto registadaUF
direito da famíliaBT1
minoria sexualRT

União, Conselho da 
Conselho da União Euro-
peia (1006)

USE

União da Navegação Internacional do Reno
UNIR (7611)USE

União das Confederações da Indústria e do
Patronato da Europa

UNICE (7611+7626)USE

União das Confederações da Indústria e dos
Empregadores da Europa

UNICE (7611+7626)USE

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
URSS (7231+7236)USE

união de facto
união livre (2806)USE

união de facto registada
união civil (2806)USE

União do Magrebe Árabe
Grande Magrebe (7221)USE

União dos Estados Africanos
UEA (7616+7621)USE

União dos Estados da África Central
UDEAC (7616+7621)USE

união económica
1621 estrutura económicaMT
regime económicoBT1
integração económicaRT
relações económicasRT
união aduaneiraRT
união monetáriaRT

União Económica Belgo-Luxemburguesa
UEBL (7611+7621)USE

União Económica Benelux
Benelux (7611+7621)USE

União Económica e Monetária
1016 construção europeiaMT
Plano WernerUF
Relatório WernerUF
UEMUF
União EuropeiaBT1
calendário da UEMNT1

primeira fase da UEMNT2
segunda fase da UEMNT2
terceira fase da UEMNT2

coordenação das políticas UEMNT1
pacto de estabilidadeNT2
supervisão multilateralNT2

política cambial únicaNT1

política monetária únicaNT1
cooperação monetáriaRT
Sistema Monetário EuropeuRT
união monetáriaRT
zona euroRT

União Económica e Monetária da África
Ocidental

UEMAO (7616)USE

União Económica e Monetária da África,
Ocidental, 

UEMAO (7616)USE

União Europeia
1016 construção europeiaMT
Comunidades EuropeiasNT1

CECANT2
CEEANT2
Comunidade EuropeiaNT2

União Económica e MonetáriaNT1
calendário da UEMNT2

primeira fase da UEMNT3
segunda fase da UEMNT3
terceira fase da UEMNT3

coordenação das políticas UEMNT2
pacto de estabilidadeNT3
supervisão multilateralNT3

política cambial únicaNT2
política monetária únicaNT2

União Política EuropeiaNT1
cidadania europeiaNT2

recurso ao Provedor de Justiça
Europeu

NT3

cooperação intergovernamental
UE

NT2

acção comumNT3
cooperação judiciária UENT3

EurojustNT4
mandado de captura europeuNT4

cooperação no âmbito das
questões internas

NT3

cooperação policial UENT4
Academia Europeia de Polí-
cia [V4.2]

NT5

EuropolNT5
cooperação política europeiaNT3

PESCNT4
alto-representante para a
PESC

NT5

política de defesa comumNT5
JAINT3

decisão-quadroNT4
órgão de cooperação da UENT3
posição comumNT3

cooperação reforçadaNT2
Estado-Membro UERT
Tratado da União EuropeiaRT

União Europeia, adesão à   (1016)

União Europeia, alargamento
da   (1016)

União Europeia, aprofundamento
da   (1016)

União Europeia, Carta dos Direitos
Fundamentais da   (1016)

União Europeia, Centro de Satélites da 
Centro de Satélites da União Eu-
ropeia [V4.2] (1006)

USE

União Europeia, Centro de Tradução
dos Organismos da   (1006)

União Europeia, Comité das Regiões da 
Comité das Regiões (1006)USE

União Europeia, Comité do Conselho
da   (1006)

União Europeia, Conselho da   (1006)

União Europeia, Conselho de Economia e
Finanças da 

Ecofin (1006)USE

União Europeia das Alfândegas
7611 organizações europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

organização europeiaBT1
organização intergovernamentalBT1

União Europeia de Pagamentos
Criada em 1950, foi substituída em
1958 pelo Acordo Monetário Europeu,
órgão da OCDE.

SN

2406 relações monetáriasMT
UEPUF
relações monetáriasBT1
BRIRT

União Europeia de Radiodifusão
UER (7611)USE

União Europeia, Estado-Membro da 
Estado-Membro UE (7231)USE

União Europeia, fraude contra a   (1011)

União Europeia, fronteira externa
da   (1231)

União Europeia, Instituto de Estudos de
Segurança da 

Instituto de Estudos de Segu-
rança da União Europeia
[V4.2] (1006)

USE

União Europeia, Jornal Oficial da 
Jornal Oficial UE (3221)USE

União Europeia Ocidental
7611 organizações europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

CEDUF
Comunidade Europeia de DefesaUF
organização europeiaBT1
organização intergovernamentalBT1
EurocorpoNT1
países UEORT

união civil União Europeia Ocidental
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União Europeia, órgão e agência da 
órgão e agência UE (1006)USE

União Europeia, países da 
Estado-Membro UE (7231)USE

União Europeia, papel internacional
da   (1016)

União Europeia, pertença à   (1016)

União Europeia, presidência do Conse-
lho da   (1006)

União Europeia, relação regiões -
   (1616)

União Europeia, relações da   (1016)

União Europeia, representação perma-
nente junto da   (0806)

União Europeia, resolução do Conselho
da   (1011)

União Europeia, Tratado da   (1011)

União Internacional de Telecomunicações
UIT (7606)USE

União Interparlamentar
7626 organizações não governamen-
tais

MT

organização não governamentalBT1

união livre
2806 famíliaMT
concubinatoUF
família de factoUF
união de factoUF
união por acordo mútuoUF
situação familiarBT1

união monetária
2406 relações monetáriasMT
relações monetáriasBT1
livre circulação de capitaisRT
união económicaRT
União Económica e MonetáriaRT

União Monetária Oeste-Africana
UEMAO (7616)USE

União Monetária Oeste-Africana, países
da 

país da UEMAO (7231)USE

União Parlamentar Asiática
UPA (7616+7621)USE

união política
coligação política (0431)USE

União Política Europeia
1016 construção europeiaMT
União EuropeiaBT1
cidadania europeiaNT1

recurso ao Provedor de Justiça
Europeu

NT2

cooperação intergovernamental UENT1
acção comumNT2
cooperação judiciária UENT2

EurojustNT3
mandado de captura europeuNT3

cooperação no âmbito das
questões internas

NT2

cooperação policial UENT3
Academia Europeia de Polícia
[V4.2]

NT4

EuropolNT4
cooperação política europeiaNT2

PESCNT3
alto-representante para a PESCNT4
política de defesa comumNT4

JAINT2
decisão-quadroNT3

órgão de cooperação da UENT2
posição comumNT2

cooperação reforçadaNT1
integração políticaRT

união por acordo mútuo
união livre (2806)USE

União Postal Universal
UPU (7606)USE

União Soviética
URSS (7231+7236)USE

União Soviética, ex- 
ex-URSS (7206)USE

única, política cambial   (1016)

única, política monetária   (1016)

unicamaral, assembleia   (0421)

unicamaral, parlamento 
assembleia unicamaral (0421)USE

UNICE
7611 organizações europeiasMT
7626 organizações não governamen-
tais

MT

União das Confederações da Indús-
tria e do Patronato da Europa

UF

União das Confederações da Indús-
tria e dos Empregadores da Europa

UF

organização europeiaBT1
organização não governamentalBT1

Unicef
7606 Nações UnidasMT
Fundo das Nações Unidas para a
Infância

UF

sistema das Nações UnidasBT1

unicelular, família 
pessoa só (2816)USE

único, comprador 
monopólio de compra (4031)USE

único, documento   (2011)

único, documento alfandegário 
documento único (2011)USE

Único Europeu, Acto   (1011)

único, filho   (2806)

único, mercado   (1016)

único, preço 
preço fixado (2451)USE

único, regime de partido   (0406)

único, subsídio de salário 
prestação familiar (2836)USE

Unida da Tanzânia, República 
Tanzânia (7221+7231)USE

Unidade Africana, Organização de 
União Africana (7616+7621)USE

unidade de conta
moeda europeia (2406)USE

unidade de conta agrícola
taxa representativa (5606)USE

unidade de conta agrícola, valor da 
taxa representativa (5606)USE

unidade de conta europeia
moeda europeia (2406)USE

unidade de conta verde
taxa representativa (5606)USE

unidade de disquetes
leitor de discos (3236)USE

unidade de medida
pesos e medidas (6411)USE

unidade de memória
memorização de dados (3236)USE

Unidade Económica Árabe, Conselho de 
Mercado Comum Árabe (7616)USE

unidade habitacional
agregado familiar (2816)USE

unidade monetária europeia
moeda europeia (2406)USE

unidade periférica
periférico (3236)USE

Unidas, Nações 
Organização das Nações Uni-
das (7606)

USE

Unido, Reino   (7206+7231+7236)

Unidos, Emirados Ára-
bes   (7226+7231+7236)

Unidos, Estados   (7216+7231+7236)

Unidos, territórios dos Emirados Ára-
bes   (7236)

unifamiliar, habitação 
habitação individual (2846)USE

unificação da Alemanha
0816 equilíbrio internacionalMT
reunificação da AlemanhaUF

União Europeia unificação da Alemanha
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questão internacionalBT1
AlemanhaRT
relações interalemãsRT
República Democrática AlemãRT
unificação nacionalRT

unificação nacional
0806 política internacionalMT
reunificaçãoUF
independência nacionalBT1
unificação da AlemanhaRT

uniforme, matéria colectável 
matéria colectável (2446)USE

uniforme, processo eleitoral 
sistema eleitoral europeu (0416)USE

uninominal, escrutínio   (0416)

Uniões de Consumidores, Banco Europeu
das 

BEUC (7611)USE

UNIR
7611 organizações europeiasMT
União da Navegação Internacional
do Reno

UF

organização europeiaBT1

Unisist
Programa intergovernamental relativo
às cooperações no campo da infor-
mação científica e tecnológica.

SN

7606 Nações UnidasMT
Programa Intergovernamental para
as Cooperações no Domínio da In-
formação Científica e Tecnológica

UF

UnescoBT1
instituição especializada da ONUBT2

Unitar
7606 Nações UnidasMT
Instituto das Nações Unidas para a
Formação e a Investigação

UF

sistema das Nações UnidasBT1

unitário, Estado   (0406)

unitário, preço   (2451)

universal, classificação decimal 
classificação (3221)USE

universal de doença, cobertura   (2836)

universal, história   (3611)

universal, serviço   (2026)

universal, sufrágio   (0416)

Universal, União Postal 
UPU (7606)USE

universidade
3211 ensinoMT
ensino universitárioUF
formação universitáriaUF
instituto universitárioUF
ensino superiorBT1

nível de ensinoBT2
universidade abertaNT1

universidade aberta
3211 ensinoMT
universidade de VerãoUF
universidade popularUF
universidadeBT1

ensino superiorBT2
nível de ensinoBT3

pedagogia modernaRT

universidade de Verão
universidade aberta (3211)USE

universidade popular
universidade aberta (3211)USE

universidade-indústria, relação 
relação escola-indústria (3216)USE

universidade-vida profissional, relação 
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

universitária, administração 
administração do ensino (3216)USE

universitária, biblioteca   (3221)

universitária, formação 
universidade (3211)USE

universitária, investigação   (6416)

universitária, residência 
residência de estudantes (3216)USE

universitário, diploma 
diploma (3216)USE

universitário, ensino 
universidade (3211)USE

universitário, ensino pós-   (3211)

Universitário Europeu de Florença, Institu-
to 

Instituto Europeu de Flo-
rença (7611)

USE

universitário, grau 
diploma (3216)USE

universitário, instituto 
universidade (3211)USE

UNRWA
7606 Nações UnidasMT
Secretariado de Assistência e de
Trabalhos das Nações Unidas para

UF

os Refugiados da Palestina no Pró-
ximo Oriente
sistema das Nações UnidasBT1

UPA
7616 organizações extra-europeiasMT
7621 organizações intergovernamen-
tais

MT

União Parlamentar AsiáticaUF
organização asiáticaBT1
organização intergovernamentalBT1

Uppsala [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Este da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

UPU
7606 Nações UnidasMT
União Postal UniversalUF
instituição especializada da ONUBT1

urânio
6621 indústrias nuclear e eléctricaMT
urânio 235UF
urânio enriquecidoUF
urânio naturalUF
matéria radioactivaBT1

energia nuclearBT2
metalRT
metal não ferrosoRT

urânio 235
urânio (6621)USE

urânio enriquecido
urânio (6621)USE

urânio natural
urânio (6621)USE

urbana, circulação   (4811)

urbana, colectividade   (2846)

urbana, concentração 
urbanização (2846)USE

urbana, construção   (2846)

urbana desfavorecida, zona   (2846)

urbana, economia   (2846)

urbana, infra-estrutura   (2846)

urbana, migração intra-   (2811)

urbana, migração rural   (2811)

urbana, mobilidade 
transporte urbano (4811)USE

urbana, população   (2816)

urbana, região 
zona urbana (2846)USE

urbana, renovação   (2846)

urbana, sociologia   (3611)

urbana, via   (4816)

urbana, zona   (2846)

urbana, zona sub~   (2846)

urbanismo
Política e ciência relativas à construção
e à organização das cidades.

SN

2846 urbanismo e construção civilMT
arranjo urbanísticoUF
política urbanísticaUF
área verdeNT1
colectividade ruralNT1
colectividade urbanaNT1
construção urbanaNT1

unificação nacional urbanismo
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construção clandestinaNT2
economia urbanaNT1
equipamento colectivoNT1

área de estacionamentoNT2
cemitérioNT2

cemitério militar [V4.2]NT3
edifício públicoNT2
equipamento socioculturalNT2
estação rodoviáriaNT2

infra-estrutura urbanaNT1
abastecimento de águaNT2
distribuição de electricidadeNT2
distribuição de gásNT2
via pública e saneamentoNT2

mercado fundiárioNT1
plano de urbanizaçãoNT1
preço do terrenoNT1
problema urbanoNT1
regulamentação urbanísticaNT1
renovação urbanaNT1
terreno industrialNT1
terreno para construçãoNT1

loteamentoNT2
urbanistaNT1
urbanizaçãoNT1
arquitecturaRT
gestão do espaçoRT
planoRT

urbanista
2846 urbanismo e construção civilMT
arquitectoUF
urbanismoBT1

urbanística, política 
urbanismo (2846)USE

urbanística, regulamentação   (2846)

urbanístico, arranjo 
urbanismo (2846)USE

urbanístico e de planeamento, direito 
regulamentação urbanísti-
ca (2846)

USE

urbanização
Utilizar para o processo de desenvolvi-
mento das cidades, em número de habi-
tantes e em extensão territorial, e para
as consequências desse desenvolvimen-
to na vida das pessoas.

SN

2846 urbanismo e construção civilMT
concentração urbanaUF
desenvolvimento urbanoUF
urbanismoBT1
população urbanaRT

urbanização, plano de   (2846)

urbanizada, região 
zona urbana (2846)USE

urbano, aglomerado   (2846)

urbano, aquecimento 
aquecimento (6831)USE

urbano, centro 
aglomerado urbano (2846)USE

urbano, desenvolvimento 
urbanização (2846)USE

urbano, habitat 
meio urbano (2846)USE

urbano, meio   (2846)

urbano, planeamento 
plano de urbanização (2846)USE

urbano, problema   (2846)

urbano, resíduo sólido 
lixo doméstico (5216)USE

urbano, tráfego 
circulação urbana (4811)USE

urbano, transporte   (4811)

urbano, transporte intra- 
transporte urbano (4811)USE

urbano, transporte sub~   (4811)

úrbios, sub~ 
zona suburbana (2846)USE

ureia
fertilizante químico (5626)USE

urgência, forças de 
força multinacional (0816)USE

urgência, medicina de   (2841)

urgência, processo de 
procedimento cautelar (1221)USE

URL, endereço 
endereço internet [V4.2] (3226)USE

URSS
Utilizar apenas para o Estado que exis-
tiu até ao desmembramento da União
Soviética.

SN

7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas

UF

União SoviéticaUF
países ComeconBT1
países de LesteBT1

antigos países socialistasBT2
países do Pacto de VarsóviaBT1

Uruguai
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
América do SulBT1

América LatinaBT2
país do MercosulBT1
países ALACLBT1
países OEABT1
países SELABT1

Uruguai, Negociação 
Uruguai Round (2011)USE

Uruguai Round
2011 política aduaneiraMT
Negociação UruguaiUF
negociação pautalBT1

política pautalBT2

USA
Estados Uni-
dos (7216+7231+7236)

USE

usada, pilha 
resíduo electrónico (5216)USE

usadas, tratamento das águas 
tratamento da água (5206)USE

usado, material   (2026)

usado, óleo   (5216)

Usbequistão
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7226 Ásia-OceâniaMT
7236 geografia políticaMT
Ásia CentralBT1
ex-URSSBT1
países CEIBT1

uso da palavra, tempo de 
debate parlamentar (0426)USE

uso de estimulantes
Qualquer que seja o processo utilizado
para aumentar de uma maneira anor-
mal o rendimento geral, físico ou men-
tal.

SN

2826 vida socialMT
dopingUF
problema socialBT1
desportoRT

uso doméstico, fuel para 
fuelóleo (6616)USE

uso e fruição em regime de tempo repartido
regime de habitação periódi-
ca (1211)

USE

uso e porte de arma
arma de uso pessoal (0431)USE

uso pessoal, arma de   (0431)

uso pessoal, artigo de 
objecto pessoal (2026)USE

uso, veículo fora de 
detrito metálico (5216)USE

uso veterinário, medicamento pa-
ra   (2841)

usos e costumes
2831 cultura e religiãoMT
tradiçãoUF
património culturalBT1

política culturalBT2

Ustí [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

urbanista Ustí [V4.2]
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usufruto
1211 direito civilMT
propriedade de bensBT1

Utena [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

utensílio agrícola
5626 meios de produção agrícolaMT
equipamento agrícolaBT1

meios de produção agrícolaBT2

utensílio electromecânico
ferramenta doméstica (6846)USE

utensílio electrónico
ferramenta doméstica (6846)USE

utente dos transportes
4811 organização dos transportesMT
passageiroUF
transporte de passageirosBT1

organização dos transportesBT2
viajanteRT

útil, carga   (4811)

útil, superfície agrícola 
superfície agrícola utiliza-
da (5616)

USE

utilidade, análise de custos- 
análise de custos-benefí-
cios (4026)

USE

utilidade pública, organismo de   (4016)

utilização alternativa de produtos agrí-
colas

5611 produção e estruturas agrícolasMT
produção agrícola alternativaBT1

política da produção agrícolaBT2
combustível de substituiçãoRT

utilização da água
5206 política ambientalMT
gestão das águasBT1
águaRT

utilização da ajuda
0811 política de cooperaçãoMT
regime de ajudaBT1

política de ajudaBT2

utilização da energia
6606 política energéticaMT
balanço energéticoBT1

política energéticaBT2
consumo industrialRT
consumo internoRT

utilização da terra
5621 exploração agrícolaMT
utilização do soloUF
valorização das terrasUF
valorização dos solosUF
cultura permanenteNT1
pomarNT1

pradoNT1
terra abandonadaNT1
terra agrícolaNT1
terra cultivávelNT1
terra incultaNT1
terra recuperadaNT1
vinhaNT1
afectação da terraRT
agronomiaRT
desenvolvimento ruralRT
estrutura agrícolaRT
localização da produçãoRT
política da produção agrícolaRT
política florestalRT
preço da terraRT
região agrícolaRT
superfície agrícola utilizadaRT
superfície arborizadaRT
teledetecçãoRT

utilização das línguas
Utilizar para as condições de uso efecti-
vo das diferentes línguas oficiais.

SN

0431 vida política e segurança públicaMT
língua oficialBT1

vida institucionalBT2

utilização de energia solar
6626 energia não poluenteMT
energia solarBT1

energia não poluenteBT2
aquecimentoRT
aquiculturaRT

utilização de robots
robotização (6411)USE

utilização do espaço
1231 direito internacionalMT
exploração do espaçoUF
responsabilidade dos objectos espa-
ciais

UF

utilização pacífica do espaçoUF
direito do espaçoBT1

direito internacional públicoBT2
militarização do espaçoRT
política espacialRT

utilização do solo
utilização da terra (5621)USE

utilização dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

utilização militar do espaço
militarização do espaço (0816)USE

utilização pacífica da energia
6606 política energéticaMT
política energéticaBT1
energia nuclearRT
indústria nuclearRT
segurança nuclearRT

utilização pacífica do espaço
utilização do espaço (1231)USE

utilização racional da energia
economia de energia (6606)USE

utilizada, superfície agrícola   (5616)

utilizador, apoio ao   (3236)

utilizador da informação
3221 documentaçãoMT
sistema documentalBT1
acesso à informaçãoRT

utilizador informático
3236 informática e processamento de
dados

MT

sistema informáticoBT1
apoio ao utilizadorNT1

utilizador, Manual do 
guia de informação (3221)USE

Utrecht
Utreque (7211)USE

Utreque
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

UtrechtUF
regiões dos Países BaixosBT1

UV, radiação 
radiação não ionizante (5216)USE

uva
6006 produto vegetalMT
uva de mesaUF
frutoBT1
chaptalizaçãoRT
destilaçãoRT
vinhaRT
vinhoRT
vinificaçãoRT
viticulturaRT

uva de mesa
uva (6006)USE

uva, produção de 
viticultura (5631)USE

uva seca
produto seco (6026)USE

uvas, mosto de 
produto à base de frutos (6026)USE

vaca
5626 meios de produção agrícolaMT
bovinoBT1

gadoBT2
vaca leiteiraNT1
vaca reprodutoraNT1

vaca, carne de   (6011)

vaca criadeira
vaca reprodutora (5626)USE

vaca leiteira
5626 meios de produção agrícolaMT
gado leiteiroUF
vacaBT1

bovinoBT2
gadoBT3

lacticínioRT

usufruto vaca leiteira
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vaca louca
BSE (5631)USE

vaca, queijo de   (6016)

vaca reprodutora
5626 meios de produção agrícolaMT
vaca criadeiraUF
vacaBT1

bovinoBT2
gadoBT3

vacatura
0416 processo eleitoralMT
mandato parlamentarBT1
eleição parcialRT

vacina
2841 saúdeMT
produto farmacêuticoBT1

indústria farmacêuticaBT2
vacinaçãoRT

vacina anti-rábica
raiva (5631)USE

vacinação
2841 saúdeMT
prevenção das doençasBT1

organização da saúdeBT2
política de saúdeBT3

vacinaRT

vácuo, indústria do   (6846)

vaga, anúncio de 
oferta de emprego (4411)USE

vagabundagem
sem-abrigo (2826)USE

vagão
veículo sobre carris (4816)USE

vagão-frigorífico
veículo sobre carris (4816)USE

vaivém espacial
veículo espacial (4826)USE

vaivém legislativo
processo legislativo (0426)USE

valão, província do Brabante   (7211)

Vale d'Aosta
vale de Aosta (7211)USE

vale de Aosta
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Vale d'AostaUF
regiões de ItáliaBT1

vale do Tejo, Lisboa e   (7211)

Valença, Comunidade de   (7211)

Valenciana, Comunidade 
Comunidade de Valença (7211)USE

validade da lei
aplicação da lei (1206)USE

validade, prazo de 
duração de vida do produ-
to (2026)

USE

Valónia, região da   (7211)

valor acrescentado
4026 gestão contabilísticaMT
valor acrescentado brutoUF
contabilidade geralBT1

contabilidadeBT2
agregado económicoRT

valor acrescentado bruto
valor acrescentado (4026)USE

valor acrescentado, imposto sobre o 
IVA (2446)USE

valor aduaneiro
2011 política aduaneiraMT
regulamentação aduaneiraBT1
importaçãoRT

valor da unidade de conta agrícola
taxa representativa (5606)USE

valor de troca comercial
2016 trocas comerciaisMT
trocas comerciaisBT1
termos comerciaisNT1

valor dos títulos
cotação dos títulos no merca-
do (2421)

USE

valor económico
Carácter económico e mensurável de
um bem ou de um serviço, tendo em
conta o seu custo, assim como a oferta
e a procura.

SN

1631 análise económicaMT
análise económicaBT1

valores, bolsa de   (2421)

valores cotados na bolsa
Valor estimado de uma empresa que se
obtém multiplicando o valor da cotação
das suas acções pelo número de acções
que constituem o seu capital social.

SN

2421 livre circulação de capitaisMT
capitalização na bolsaUF
cotação na bolsaBT1

bolsa de valoresBT2
mercado financeiroBT3

valores mobiliários
2421 livre circulação de capitaisMT
mercado financeiroBT1
acção financeiraNT1
obrigação financeiraNT1

valores mobiliários, organismo de investi-
mento colectivo em 

sociedade de investimen-
to (4016)

USE

valorização das terras
utilização da terra (5621)USE

valorização, des~   (2411)

valorização dos resíduos
reciclagem de resíduos (5206)USE

valorização dos solos
utilização da terra (5621)USE

vanádio
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

vandalismo
Comportamento que se caracteriza pela
destruição de bens alheios, bens públi-
cos e obras de arte.

SN

2826 vida socialMT
delinquênciaBT1

problema socialBT2

vantagem acessória
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

privilégios acessóriosUF
remuneração do trabalhoBT1

vantagem fiscal
dedução fiscal (2446)USE

vantagem pautal
tarifa preferencial (2011)USE

Vanuatu
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
Novas HébridasUF
MelanésiaBT1

OceâniaBT2
países ACPBT1

vaporização
processo físico (6411)USE

variação dos preços
flutuação de preços (2451)USE

variação, preço dentro do intervalo
de   (2451)

variação, tarifa com margens fixas
de   (4806)

variável, empréstimo a juro 
empréstimo contraído (2416)USE

variável, horário 
horário flexível (4416)USE

Variedades Vegetais, Instituto Comunitá-
rio das   (1006)

Vármia-Masúria [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Polónia [V4.2]BT1

Värmland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Norte da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

vaca louca Värmland [V4.2]
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Varsóvia, Organização do Pacto de 
Pacto de Varsóvia (7621)USE

Varsóvia, Pacto de   (7621)

Varsóvia, países do Pacto de   (7236)

Varsóvia, Tratado de 
Pacto de Varsóvia (7621)USE

Vasco, País 
País Basco (7211)USE

vascular, doença cardio~ 
doença do coração (2841)USE

vasectomia
esterilização (2806)USE

Västerbotten [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Alta NorrlandBT1
regiões da SuéciaBT2

Västernorrland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Norrland CentralBT1
regiões da SuéciaBT2

Västmanland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Centro-Este da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

Västra Götaland [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Oeste da SuéciaBT1
regiões da SuéciaBT2

Västsverige
Oeste da Suécia (7211)USE

Vaticano
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
Santa SéUF
Europa MeridionalBT1

vazamento contínuo
indústria siderúrgica (6816)USE

VCC
vinho de mesa (6021)USE

VDQS
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

veado
cervídeos (5626)USE

vector de doenças
2841 saúdeMT
epidemiologiaBT1

ciências médicasBT2
epidemiaRT
luta contra os insectosRT

Vegetais, Instituto Comunitário das Va-
riedades   (1006)

vegetais, recursos   (5211)

vegetal, cultura 
produção vegetal (5631)USE

vegetal, doença   (5631)

vegetal, gordura   (6016)

vegetal, manteiga   (6016)

vegetal, matéria gorda 
gordura vegetal (6016)USE

vegetal, multiplicação 
reprodução vegetal (5631)USE

vegetal, obtenção   (5631)

vegetal, óleo   (6016)

vegetal, patologia 
doença vegetal (5631)USE

vegetal, produção   (5631)

vegetal, proteína   (6016)

vegetal, reprodução   (5631)

vegetal, selecção 
reprodução vegetal (5631)USE

veículo
4811 organização dos transportesMT
material circulanteUF
material de transporteUF
meio de transporteBT1
equipamento do veículoNT1

dispositivo de conduçãoNT2
dispositivo de segurançaNT2
dispositivo de sinalizaçãoNT2

pesos e dimensõesNT1
veículo agrícolaNT1
veículo de campismoNT1
veículo eléctricoNT1
veículo motorizadoNT1
veículo pesadoNT1
veículo sobre almofada de arNT1

veículo agrícola
4811 organização dos transportesMT
veículoBT1

meio de transporteBT2
equipamento agrícolaRT
maquinaria agrícolaRT
tractorRT

veículo automotor
veículo motorizado (4811)USE

veículo automóvel
automóvel (4816)USE

veículo de campismo
4811 organização dos transportesMT
camping carUF
reboque de campismoUF
veículoBT1

meio de transporteBT2
campismoRT

veículo de carga
4816 transporte terrestreMT
camiãoUF
camião-cisternaUF
camião-frigoríficoUF
reboqueUF
parque automóvelBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

veículo de combate
0821 defesaMT
arma convencionalBT1

armamentoBT2

veículo de duas rodas
4816 transporte terrestreMT
bicicletaUF
motocicletaUF
motocicloUF
velocípedeUF
velomotorUF
transporte rodoviárioBT1

transporte terrestreBT2
velocípedes e motociclosRT

veículo, documentação do   (4806)

veículo ecológico
veículo não poluente (5206)USE

veículo eléctrico
4811 organização dos transportesMT
veículoBT1

meio de transporteBT2

veículo, equipamento do   (4811)

veículo espacial
4826 transporte aéreo e espacialMT
foguete espacialUF
vaivém espacialUF
transporte espacialBT1
lançador espacialNT1
satéliteNT1
indústria aeroespacialRT
instalação espacialRT

veículo fora de uso
detrito metálico (5216)USE

veículo ligeiro
automóvel (4816)USE

veículo, matrícula do   (4806)

veículo motorizado
4811 organização dos transportesMT
veículo automotorUF
veículoBT1

meio de transporteBT2
carburanteRT
gás de combustãoRT
indústria automóvelRT
motorRT

Varsóvia veículo motorizado
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veículo não poluente
5206 política ambientalMT
veículo ecológicoUF
luta contra a poluiçãoBT1
gás de combustãoRT
gasolina sem chumboRT

veículo pesado
Veículo pesado de transporte de merca-
dorias, refere-se ao transporte por via
aérea, terrestre e marítima.

SN

4811 organização dos transportesMT
veículoBT1

meio de transporteBT2

veículo, sinalização do 
dispositivo de sinalização (4811)USE

veículo sobre almofada de ar
4811 organização dos transportesMT
comboio sobre almofada de arUF
hovercraftUF
navio sobre almofada de arUF
veículoBT1

meio de transporteBT2
transporte ferroviárioRT
transporte marítimoRT

veículo sobre carris
4816 transporte terrestreMT
carruagemUF
comboioUF
comboio de mercadoriasUF
eléctricoUF
locomotivaUF
material ferroviárioUF
vagãoUF
vagão-frigoríficoUF
transporte ferroviárioBT1

transporte terrestreBT2
metropolitanoRT

veículos, aluguer de   (4811)

veículos, imposto sobre   (2446)

Vejle
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

velhice
pessoa idosa (2816)USE

velhice, pensão de 
seguro de velhice (2836)USE

velhice, seguro de   (2836)

velhice, subsídio de 
seguro de velhice (2836)USE

velho
pessoa idosa (2816)USE

velho, ferro 
detrito metálico (5216)USE

velho, papel 
lixo doméstico (5216)USE

velocidade, comboio de grande 
transporte a grande velocida-
de (4811)

USE

velocidade, excesso de 
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

velocidade, limitação de 
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

velocidade máxima
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

velocidade mínima
regulamentação da velocida-
de (4806)

USE

velocidade, regulamentação da   (4806)

velocidade, transporte a grande   (4811)

velocípede
veículo de duas rodas (4816)USE

velocípedes e motociclos
6821 indústria mecânicaMT
bicicleta e motocicletaUF
indústria de velocípedesUF
indústria do motocicloUF
indústria mecânicaBT1
veículo de duas rodasRT

velocípedes, indústria de 
velocípedes e motociclos (6821)USE

velomotor
veículo de duas rodas (4816)USE

vencimento
salário (4421)USE

vencimento, licença sem   (4416)

venda
2031 comercializaçãoMT
acto de comércioBT1
venda a créditoNT1
venda à distânciaNT1

comércio electrónicoNT2
assinatura electrónicaNT3

venda a domicílioNT1
venda a retalhoNT1
venda com descontoNT1
venda com prejuízoNT1
venda directaNT1
venda em hasta públicaNT1
venda isenta de impostosNT1
venda por grossoNT1
acordo horizontalRT
acordo verticalRT
distribuição comercialRT
posto de vendaRT
preço de vendaRT
recusa de vendaRT
serviço após vendaRT

venda a bordo
venda isenta de impostos (2031)USE

venda a crédito
2031 comercializaçãoMT
venda a prestaçõesUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
crédito ao consumoRT
crédito comercialRT
crédito gratuitoRT

venda à distância
2031 comercializaçãoMT
telemercadoUF
televendaUF
venda por correspondênciaUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
comércio electrónicoNT1

assinatura electrónicaNT2

venda a domicílio
2031 comercializaçãoMT
venda porta-a-portaUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
comércio ambulanteRT

venda a preços de liquidação
venda com desconto (2031)USE

venda a preços preferenciais
venda com desconto (2031)USE

venda a preços reduzidos
venda com desconto (2031)USE

venda a prestações
venda a crédito (2031)USE

venda a retalho
2031 comercializaçãoMT
vendaBT1

acto de comércioBT2
comércio de retalhoRT
preço de retalhoRT
preço unitárioRT

venda abaixo do custo
venda com prejuízo (2031)USE

venda, ajuda à 
ajuda ao escoamento (1606)USE

venda, aparelho automático de 
distribuidor automático (2036)USE

venda, autorização de   (2031)

venda, circuito de 
distribuição comercial (2036)USE

venda com desconto
2031 comercializaçãoMT
saldosUF
venda a preços de liquidaçãoUF
venda a preços preferenciaisUF
venda a preços reduzidosUF
venda de promoçãoUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
preço reduzidoRT
promoção comercialRT

veículo não poluente venda com desconto
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venda com prejuízo
2031 comercializaçãoMT
venda abaixo do custoUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
preço reduzidoRT

venda de armas
comércio de armas (0821)USE

venda de bens culturais
comércio de arte (2831)USE

venda de promoção
venda com desconto (2031)USE

venda directa
2031 comercializaçãoMT
vendaBT1

acto de comércioBT2

venda em franquia
franchising (2036)USE

venda em hasta pública
2031 comercializaçãoMT
leilãoUF
venda públicaUF
vendaBT1

acto de comércioBT2

venda exclusiva
distribuição exclusiva (4031)USE

venda, exclusividade de 
distribuição exclusiva (4031)USE

venda isenta de impostos
2031 comercializaçãoMT
venda a bordoUF
venda livre de impostosUF
vendaBT1

acto de comércioBT2
preço sem taxas incluídasRT

venda livre de impostos
venda isenta de impostos (2031)USE

venda livre, medicamento de   (2841)

venda, pessoal de 
vendedores (2036)USE

venda, ponto de   (2036)

venda por correspondência
venda à distância (2031)USE

venda por grosso
2031 comercializaçãoMT
vendaBT1

acto de comércioBT2
comércio por grossoRT
preço por grossoRT

venda porta-a-porta
venda a domicílio (2031)USE

venda, posto de   (4031)

venda, preço de   (2451)

venda, proibição de 
autorização de venda (2031)USE

venda pública
venda em hasta pública (2031)USE

venda, recusa de   (4031)

venda, serviço após   (2031)

vendas à exportação
exportação (2016)USE

vendedor ambulante
comércio ambulante (2036)USE

vendedores
2036 distribuição comercialMT
pessoal de vendaUF
profissão comercialBT1

distribuição comercialBT2

Venécia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

VenetoUF
regiões de ItáliaBT1

Veneto
Venécia (7211)USE

Venezia Giulia, Friuli-   (7211)

Venezuela
7216 AméricaMT
7231 geografia económicaMT
7236 geografia políticaMT
República Bolivariana da VenezuelaUF
América do SulBT1

América LatinaBT2
países ALACLBT1
países do Pacto AndinoBT1
países OEABT1
países OPEPBT1
países SELABT1

Venezuela, República Bolivariana da 
Venezuela (7216+7231+7236)USE

ventilação
climatização (6831)USE

vento
condições atmosféricas (5211)USE

venture, joint   (4016)

Verão, hora de   (6606)

Verão, horário de 
hora de Verão (6606)USE

Verão, universidade de 
universidade aberta (3211)USE

verba, transferência de   (2441)

verde, área   (2846)

Verde, Cabo   (7221+7231)

verde, carta 
documentação do veículo (4806)USE

verde, divisa 
taxa representativa (5606)USE

verde, energia 
energia não poluente (6626)USE

verde, Europa 
Política Agrícola Comum (5606)USE

verde, feijão 
leguminosa (6006)USE

verde, fiscalidade 
imposto ambiental (5206)USE

verde, moeda 
taxa representativa (5606)USE

verde, revolução 
reforma agrária (5606)USE

verde, taxa 
taxa representativa (5606)USE

verde, taxa de câmbio 
taxa representativa (5606)USE

verde, unidade de conta 
taxa representativa (5606)USE

verde, zona 
área verde (2846)USE

verificação contabilística
controlo orçamental (2441)USE

verificação de contas
4026 gestão contabilísticaMT
controlo das contasUF
revisão de contasUF
gestão contabilísticaBT1
análise de balançosRT

Vermelha, Cruz   (7626)

Vermelho, mar   (5211)

vermelhos, lodos 
resíduo industrial (5216)USE

vermute
vinho aromatizado (6021)USE

verniz
tintas e vernizes (6811)USE

vernizes, tintas e   (6811)

verruma
ferramenta doméstica (6846)USE

vertical, acordo   (4031)

vertical, integração 
acordo vertical (4031)USE

Vestefália, Renânia do Norte-   (7211)

vestido
vestuário (6841)USE

Vestsjælland
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da DinamarcaBT1

venda com prejuízo Vestsjælland
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vestuário
6841 indústria do couro e têxtilMT
artigo de confecçãoUF
artigo de vestuárioUF
fatoUF
vestidoUF
vestuário profissionalUF
indústria do vestuárioBT1

indústria têxtilBT2

vestuário, artigo de 
vestuário (6841)USE

vestuário, indústria do   (6841)

vestuário profissional
vestuário (6841)USE

veterinária, inspecção   (5606)

veterinária, legislação   (5606)

veterinária, medicina   (5631)

veterinária, regulamentação 
legislação veterinária (5606)USE

veterinário
2841 saúdeMT
profissão médicaBT1

veterinário, controlo 
inspecção veterinária (5606)USE

veterinário, medicamento para
uso   (2841)

veterinário, produto   (2841)

Veterinário, Serviço Alimentar
e   (1006)

veto
0406 quadro políticoMT
direito de vetoUF
poder de vetoUF
poder políticoBT1
direito constitucionalRT
direito internacionalRT

veto, direito de 
veto (0406)USE

veto, poder de 
veto (0406)USE

vetusta, habitação 
habitação insalubre (2846)USE

VHS
videocassete (3226)USE

via de comunicação
rede de transporte (4811)USE

via fluvial
rede de vias navegáveis (4821)USE

via fluvial internacional
4821 transporte marítimo e fluvialMT
rede de vias navegáveisBT1

transporte por via navegávelBT2

via navegável interior
4821 transporte marítimo e fluvialMT
canal navegávelUF
rede de vias navegáveisBT1

transporte por via navegávelBT2
canal marítimoRT

via navegável, transporte por   (4821)

via para peões
zona para peões (2846)USE

via pública e saneamento
2846 urbanismo e construção civilMT
esgotoUF
serviços de manutenção da rede
viária

UF

infra-estrutura urbanaBT1
urbanismoBT2

via rápida
4816 transporte terrestreMT
cintura rodoviáriaUF
CRELUF
rede de estradasBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

via rural
4816 transporte terrestreMT
caminhoUF
caminho florestalUF
caminho vicinalUF
rede viária ruralUF
rede de estradasBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

meio ruralRT

via urbana
4816 transporte terrestreMT
rede de estradasBT1

transporte rodoviárioBT2
transporte terrestreBT3

meio urbanoRT

viabilidade, estudo de   (4021)

viaduto
obras de engenharia civil (4806)USE

via-férrea-estrada, transporte 
transporte combinado (4811)USE

viagem
2826 vida socialMT
viagem de negóciosUF
viagem organizadaUF
viagem turísticaUF
turismoBT1

tempos livresBT2
viajanteNT1

viagem com tudo incluído
4811 organização dos transportesMT
transporte de passageirosBT1

organização dos transportesBT2

viagem de negócios
viagem (2826)USE

viagem, despesas de 
ajudas de custo (4421)USE

viagem em grupo
4811 organização dos transportesMT
transporte de passageirosBT1

organização dos transportesBT2
turismo de massasRT

viagem organizada
viagem (2826)USE

viagem turística
viagem (2826)USE

viagens, agência de   (2826)

viajante
2826 vida socialMT
viagemBT1

turismoBT2
tempos livresBT3

utente dos transportesRT

viajante, franquia 
franquia aduaneira (2011)USE

viajantes, trânsito de 
trânsito (4811)USE

viária, rede 
rede de estradas (4816)USE

viária rural, rede 
via rural (4816)USE

viária, serviços de manutenção da rede 
via pública e saneamento (2846)USE

viatura
automóvel (4816)USE

viatura automóvel
automóvel (4816)USE

viável, desenvolvimento 
desenvolvimento sustentá-
vel (1606)

USE

Viborg
Viburgo (7211)USE

vibração mecânica
5216 degradação do ambienteMT
nocividadeBT1
segurança no trabalhoRT

Viburgo
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ViborgUF
regiões da DinamarcaBT1

vice-presidente
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

estrutura institucionalBT1

vestuário vice-presidente
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vice-presidente da assembleia
0421 assembleiaMT
mesa da assembleiaBT1

composição da assembleiaBT2
vice-presidente PERT

vice-presidente do Parlamento Europeu
vice-presidente PE (1006)USE

vice-presidente PE
1006 instituições da União Europeia
e função pública europeia

MT

vice-presidente do Parlamento Eu-
ropeu

UF

Mesa do PEBT1
Parlamento EuropeuBT2

instituição comunitáriaBT3
vice-presidente da assembleiaRT

vicinal, caminho 
via rural (4816)USE

vício oculto
produto defeituoso (2026)USE

vida activa
vida profissional (4421)USE

vida activa, entrada na 
inserção profissional (4406)USE

vida associativa
2826 vida socialMT
vida socialBT1
associaçãoNT1

associação europeiaNT2
organização culturalNT1
organização de beneficênciaNT1
solidariedade socialNT1
economia socialRT
movimento associativoRT
vida institucionalRT

vida, ciência da 
ciências da vida (3606)USE

vida, ciências da   (3606)

vida, condições de   (2821)

vida, custo de   (1611)

vida da empresa
4006 organização de empresasMT
aquisição de empresaNT1
cessação de actividadeNT1
cessação de pagamentosNT1

liquidação judicialNT2
constituição de sociedadeNT1

capital socialNT2
aumento de capitalNT3

registo de sociedadeNT2
crescimento da empresaNT1
empresa em dificuldadeNT1
espírito empresarialNT1
ética económicaNT1
firma comercialNT1
liquidação de sociedade comercialNT1

falênciaNT2
liquidação dos bensNT2

empresaRT
gestão de empresasRT

vida directo, seguro de 
seguro de vida (2431)USE

vida do produto, duração de   (2026)

vida, duração de 
esperança de vida (2816)USE

vida, duração média de 
esperança de vida (2816)USE

Vida e de Trabalho, Fundação Europeia
para a Melhoria das Condições
de   (1006)

vida escolar
3216 organização do ensinoMT
administração do ensinoNT1
cantina escolarNT1
despesas de escolaridadeNT1
frequência escolarNT1
inspecção escolarNT1
meio escolarNT1

alunoNT2
estudanteNT2

estudante estrangeiroNT3
professorNT2

mobilidade escolarNT1
relação escola-indústriaNT1
relação escola-vida profissionalNT1
residência de estudantesNT1
subsídio de estudosNT1
transporte escolarNT1

vida, esperança de   (2816)

vida, estilo de 
condições de vida (2821)USE

vida, índice do custo de 
custo de vida (1611)USE

vida institucional
0431 vida política e segurança públicaMT
acordo institucionalNT1
competência institucionalNT1

divisão de competênciasNT2
conflito de poderesNT3
relações Estado-regiãoNT3

língua oficialNT1
utilização das línguasNT2

reforma institucionalNT1
regulamento internoNT1
relações interinstitucionaisNT1

cooperação institucionalNT2
sede da instituiçãoNT1
funcionamento institucionalRT
organização dos partidosRT
organização internacionalRT
vida associativaRT

vida, melhoria das condições de 
condições de vida (2821)USE

vida, modo de 
condições de vida (2821)USE

vida, nível de   (1626)

vida no trabalho, qualidade de 
humanização do trabalho (4416)USE

vida política
0431 vida política e segurança públicaMT
alternância políticaNT1
bipolarizaçãoNT1
cargo públicoNT1
coabitação políticaNT1
coligação políticaNT1
comportamento políticoNT1

moralidade da vida políticaNT2
participação políticaNT2

despolitizaçãoNT3
personalização do poderNT2

concentração de poderesNT1
crise políticaNT1

arbitragem políticaNT2
demissão do governoNT2
dissolução do parlamentoNT2
remodelação ministerialNT2

estatuto do eleitoNT1
grupo de interessesNT1
homem políticoNT1
maioria políticaNT1
minoria políticaNT1

partido charneiraNT2
motivação políticaNT1
oposição políticaNT1

governo-sombraNT2
líder da oposiçãoNT2

propaganda políticaNT1
reforma políticaNT1
relação legislativo-executivoNT1
representação políticaNT1
responsabilidade políticaNT1
situação políticaNT1
ciência políticaRT
cooperação políticaRT
eleiçãoRT
ideologia políticaRT
imprensa políticaRT

vida política, moralidade da   (0431)

vida privada, direito ao respeito da 
protecção da vida privada (1236)USE

vida privada, protecção da   (1236)

vida profissional
4421 administração e remuneração do
pessoal

MT

vida activaUF
carreira profissionalBT1

administração do pessoalBT2

vice-presidente da assembleia vida profissional
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vida profissional, relação ensino- 
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

vida profissional, relação esco-
la-   (3216)

vida profissional, relação universidade- 
relação escola-vida profissio-
nal (3216)

USE

vida, qualidade de   (2821)

vida, seguro de   (2431)

vida selvagem
5211 meio naturalMT
animal selvagemUF
fauna selvagemUF
flora selvagemUF
espécie marinhaNT1
espécie protegidaNT1
faunaNT1

aveNT2
insectoNT2
mamífero selvagemNT2

animal para curtumesNT3
mamífero marinhoNT3

baleiaNT4
focaNT4

marsupialNT3
roedorNT3
símioNT3

réptilNT2
floraNT1

planta daninhaNT2

vida social
2826 vida socialMT
adaptação socialNT1
bioéticaNT1

comércio de órgãosNT2
comportamento socialNT1
conflito socialNT1

luta de classesNT2
desenvolvimento pessoalNT1
desenvolvimento socialNT1
distinção honoríficaNT1
geminaçãoNT1
moralidade públicaNT1
morteNT1
mudança socialNT1
participação socialNT1

papel socialNT2
participação das mulheresNT2

prémio culturalNT1
relações humanasNT1
sociedade secretaNT1
vida associativaNT1

associaçãoNT2
associação europeiaNT3

organização culturalNT2
organização de beneficênciaNT2

solidariedade socialNT2
ciências sociaisRT
sociologiaRT

Vida-Trabalho, Fundação Condições 
Fundação Europeia para a Melho-
ria das Condições de Vida e de
Trabalho (1006)

USE

videira
vinha (5621)USE

vídeo, câmara 
aparelho de gravação (3226)USE

vídeo, cassete 
videocassete (3226)USE

vídeo, DVD- 
videodisco (3226)USE

vídeo, jogo de 
jogo automático (2826)USE

videocassete
3226 comunicaçãoMT
BetamaxUF
cassete vídeoUF
VHSUF
suporte gravadoBT1

material audiovisualBT2

videocomunicação
3226 comunicaçãoMT
videoconferênciaUF
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2
videovigilânciaNT1

videoconferência
videocomunicação (3226)USE

videoconta
banca electrónica (2416)USE

videodisco
3226 comunicaçãoMT
CDVUF
DVD-vídeoUF
laserdiscUF
suporte gravadoBT1

material audiovisualBT2

videoteca
3221 documentaçãoMT
sistema documentalBT1

videotexto
3226 comunicaçãoMT
telecomunicaçãoBT1

sistema de comunicaçãoBT2
emissão de videotextoNT1
videotexto interactivoNT1

videotexto, emissão de   (3226)

videotexto interactivo
Videografia onde uma rede de comuni-
cação assegura a transmissão dos pedi-
dos do utilizador e das mensagens rece-
bidas em resposta.

SN

3226 comunicaçãoMT
BildschirmtextUF
MinitelUF
PrestelUF
ViditelUF
ViewdataUF
videotextoBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

base de dadosRT
informática domésticaRT

videovigilância
3226 comunicaçãoMT
videocomunicaçãoBT1

telecomunicaçãoBT2
sistema de comunicaçãoBT3

segurança e vigilânciaRT

Viditel
videotexto interactivo (3226)USE

vidreira, indústria   (6811)

vidreiro
indústria vidreira (6811)USE

vidro
6811 químicaMT
cristalUF
vidro côncavoUF
vidro de garrafaUF
vidro planoUF
vidro sopradoUF
indústria vidreiraBT1

indústria químicaBT2

vidro côncavo
vidro (6811)USE

vidro, cultura sob 
cultura em estufa (5621)USE

vidro de garrafa
vidro (6811)USE

vidro, fibra de   (6811)

vidro óptico
indústria óptica (6821)USE

vidro plano
vidro (6811)USE

vidro soprado
vidro (6811)USE

vidro, transformação do 
indústria vidreira (6811)USE

Vidzeme [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Letónia [V4.2]BT1

vida profissional Vidzeme [V4.2]
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Viena
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da ÁustriaBT1

Viena, Conferência de 
OSCE (0816)USE

Vietname
7226 Ásia-OceâniaMT
7231 geografia económicaMT
país da APECBT1
países ASEANBT1
países ComeconBT1
Sudeste AsiáticoBT1

Viewdata
videotexto interactivo (3226)USE

vigarice
delito económico (1216)USE

vigiada, educação 
ensino especial (3211)USE

vigilância da natureza, guarda e 
guarda-florestal (5636)USE

vigilância do ambiente
5206 política ambientalMT
controlo do ambienteUF
inspecção ambientalUF
vigilância dos riscos de poluiçãoUF
política do ambienteBT1
Agência Europeia do AmbienteRT

vigilância dos riscos de poluição
vigilância do ambiente (5206)USE

vigilância e de informação sobre o ambien-
te, rede de 

Agência Europeia do Ambien-
te (1006)

USE

vigilância marítima
1231 direito internacionalMT
polícia marítimaUF
segurança dos maresUF
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2
segurança marítimaRT

vigilância, segurança e   (6846)

vigilância, video~   (3226)

vila
2846 urbanismo e construção civilMT
pequena cidadeUF
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

Vilnius [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Lituânia [V4.2]BT1

vin de pays
vinho regional (6021)USE

vinagre
condimento (6026)USE

vinha
5621 exploração agrícolaMT
videiraUF
zona vitícolaUF
utilização da terraBT1
subsídio de arranqueRT
uvaRT
viticulturaRT

vinho
6021 bebidas e açúcarMT
bebida alcoólicaBT1

bebidaBT2
champanheNT1
vinho aromatizadoNT1
vinho brancoNT1
vinho de mesaNT1
vinho de qualidade superiorNT1
vinho engarrafadoNT1
vinho espumanteNT1
vinho não espumanteNT1
vinho reforçadoNT1
vinho regionalNT1
vinho roséNT1
vinho tintoNT1
chaptalizaçãoRT
destilaçãoRT
uvaRT
vinificaçãoRT
viticulturaRT

vinho, aguardente de 
aguardente (6021)USE

vinho alcoolizado
vinho reforçado (6021)USE

vinho aromatizado
6021 bebidas e açúcarMT
vermuteUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho branco
6021 bebidas e açúcarMT
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho da Madeira
vinho reforçado (6021)USE

vinho de consumo corrente
vinho de mesa (6021)USE

vinho de mesa
6021 bebidas e açúcarMT
VCCUF
vinho de consumo correnteUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho de origem controlada
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

vinho de qualidade superior
6021 bebidas e açúcarMT
VDQSUF
vinho de origem controladaUF
vinho delimitado de qualidade supe-
rior

UF

vinhos de qualidade produzidos em
regiões demarcadas

UF

VQPRDUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

denominação de origemRT

vinho de Xerez
vinho reforçado (6021)USE

vinho delimitado de qualidade superior
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

vinho do Porto
vinho reforçado (6021)USE

vinho engarrafado
6021 bebidas e açúcarMT
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho espumante
6021 bebidas e açúcarMT
vinho espumosoUF
vinho gaseificadoUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho espumoso
vinho espumante (6021)USE

vinho gaseificado
vinho espumante (6021)USE

vinho licoroso
vinho reforçado (6021)USE

vinho não espumante
6021 bebidas e açúcarMT
vinho sem gásUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho reforçado
6021 bebidas e açúcarMT
MarsalaUF
vinho alcoolizadoUF
vinho da MadeiraUF
vinho de XerezUF
vinho do PortoUF
vinho licorosoUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

Viena vinho reforçado
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vinho regional
6021 bebidas e açúcarMT
vin de paysUF
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho rosé
6021 bebidas e açúcarMT
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinho sem gás
vinho não espumante (6021)USE

vinho tinto
6021 bebidas e açúcarMT
vinhoBT1

bebida alcoólicaBT2
bebidaBT3

vinhos de qualidade produzidos em regiões
demarcadas

vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

vinícola, cave 
armazenagem de alimen-
tos (6036)

USE

vinificação
6036 tecnologia alimentarMT
enologiaUF
técnica enológicaUF
tecnologia alimentarBT1
chaptalizaçãoNT1
uvaRT
vinhoRT
viticulturaRT

violação
violência sexual (1216)USE

violação da correspondência
protecção das comuni-
cações (1236)

USE

violação da lei
infracção (1216)USE

violação do código da estrada
infracção ao código da estrada
[V4.2] (1216)

USE

violação do direito comunitário
1011 direito comunitárioMT
infracção ao direito comunitárioUF
aplicação do direito comunitárioBT1

direito comunitárioBT2
fraude contra a União EuropeiaNT1
processo CE de infracçãoNT1
queixa à ComissãoNT1
sanção comunitáriaNT1
recurso contencioso comunitárioRT

violação dos direitos do Homem
direitos do Homem (1236)USE

violência
2826 vida socialMT
problema socialBT1
violência domésticaNT1
violência juvenilNT1

violência na escolaNT2
crime contra as pessoasRT
criminologiaRT

violência conjugal
violência doméstica (2826)USE

violência de Estado
0431 vida política e segurança públicaMT
segurança públicaBT1
ditaduraRT
internamento psiquiátricoRT

violência doméstica
2826 vida socialMT
violência conjugalUF
violênciaBT1

problema socialBT2

violência juvenil
2826 vida socialMT
violênciaBT1

problema socialBT2
violência na escolaNT1

violência na escola
2826 vida socialMT
violência juvenilBT1

violênciaBT2
problema socialBT3

violência, não-   (0431)

violência política
0431 vida política e segurança públicaMT
guerrilhaUF
revoltaUF
revoluçãoUF
segurança públicaBT1
desaparecimento forçadoNT1
golpe de EstadoNT1
guerra civilNT1

conflito étnicoNT2
preso políticoNT1
rapto políticoNT1
refugiado políticoNT1
terrorismoNT1
torturaNT1

violência sexual
1216 direito penalMT
abuso sexualUF
estuproUF
violaçãoUF
delito sexualBT1

crime contra as pessoasBT2
infracçãoBT3

prostituiçãoRT

viral, septicemia hemorrágica 
doença dos peixes (5641)USE

viremia primaveril da carpa
doença dos peixes (5641)USE

Virgens americanas, ilhas   (7216)

Virgens, ilhas   (7216+7241)

Virgens (US), ilhas 
ilhas Virgens americanas (7216)USE

virtual, biblioteca   (3221)

virtual, comércio 
comércio electrónico (2031)USE

virtual, realidade   (3236)

vírus informático
3236 informática e processamento de
dados

MT

softwareBT1
indústria informáticaBT2

visão da Europa
Visão filosófica e histórica sobre uma
Europa Unida.

SN

0811 política de cooperaçãoMT
promoção da ideia europeiaBT1

integração europeiaBT2
cooperação europeiaBT3

cooperação internacionalBT4
política de cooperaçãoBT5

Visegrado, grupo de   (7231)

visibilidade, campo de 
segurança rodoviária (4806)USE

visita, direito de   (2806)

visita do advogado, direito de 
direitos da defesa (1221)USE

visita oficial
0806 política internacionalMT
política internacionalBT1

visível, balança 
balança comercial (2406)USE

vista, guarda à   (1221)

visto
entrada de estrangeiros (1231)USE

visto de importação
licença de importação (2011)USE

visto turístico
entrada de estrangeiros (1231)USE

vistos, política de   (1231)

visuais, artes   (2831)

vital, testamento   (2841)

vitalícia de partida, indemnização 
abandono de exploração agríco-
la (5611)

USE

vitamina
2841 saúdeMT
produto farmacêuticoBT1

vinho regional vitamina
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indústria farmacêuticaBT2
complemento alimentarRT

vitela
5626 meios de produção agrícolaMT
bovinoBT1

gadoBT2

vitela, carne de   (6011)

vitícola, cooperativa 
cooperativa agrícola (5616)USE

vitícola, zona 
vinha (5621)USE

viticultor
agricultor (5616)USE

viticultura
5631 actividade agrícolaMT
produção de uvaUF
produção vegetalBT1
chaptalizaçãoRT
destilaçãoRT
subsídio de arranqueRT
uvaRT
vinhaRT
vinhoRT
vinificaçãoRT

vítima
1216 direito penalMT
responsabilidade penalBT1
ajuda às vítimasNT1
acção civilRT
indemnizaçãoRT
perdas e danosRT
responsabilidade civilRT
seguroRT
vítima de guerraRT

vítima civil
0816 equilíbrio internacionalMT
vítima de guerraBT1

vítima de guerra
0816 equilíbrio internacionalMT
antigo combatenteNT1
deportadoNT1
prisioneiro de guerraNT1
vítima civilNT1
dano de guerraRT
direito humanitário internacionalRT
vítimaRT

vítimas, ajuda às   (1216)

vítimas de catástrofes, ajuda às 
ajuda aos sinistrados (0811)USE

vítimas, direitos das 
ajuda às vítimas (1216)USE

vitivinícola, cooperativa 
cooperativa agrícola (5616)USE

vitro, fecundação in   (2806)

viúva
pessoa viúva (2806)USE

viúva de guerra
pessoa viúva (2806)USE

viúva, pessoa   (2806)

viuvez
pessoa viúva (2806)USE

viuvez, pensão de 
pensão de sobrevivência (2836)USE

viúvo
pessoa viúva (2806)USE

viva, língua   (3611)

viva, planta   (5631)

vivas, aves   (5631)

viveiro
plântula (5626)USE

vivenda
habitação individual (2846)USE

vivo, animal 
gado vivo (5631)USE

vivo, gado   (5631)

vizinhança, política europeia de 
política europeia de vizinhança
[V4.2] (1016)

USE

Vlaams-Brabant
província do Brabante flamen-
go (7211)

USE

Vlaanderen
região flamenga (7211)USE

Vlaanderen, West- 
província da Flandres Ociden-
tal (7211)

USE

vodka
aguardente (6021)USE

Voivodina
7206 Europa e antiga União SoviéticaMT
7236 geografia políticaMT
Sérvia e MontenegroBT1

países do Conselho da EuropaBT2
territórios da antiga JugosláviaBT2

BalcãsBT3
Europa OrientalBT4

volátil, óleo 
óleo essencial (6016)USE

volta, escrutínio de uma   (0416)

volta, segunda   (0416)

voltas, escrutínio de duas   (0416)

volume das capturas
captura de peixe (5641)USE

volume de comércio
Em ligação, se necessário, com a impor-
tação e a exportação.

SN

2016 trocas comerciaisMT
trocas comerciaisBT1

volume de negócios
4026 gestão contabilísticaMT
contabilidadeBT1

volume de produção
produção (6406)USE

volume de transacções
2421 livre circulação de capitaisMT
movimento de capitaisBT1

livre circulação de capitaisBT2

volume do crédito
política de crédito (2416)USE

volume, pré-acondicionamento em 
pré-embalagem (2031)USE

volumétrica, análise 
química analítica (3606)USE

voluntária de gravidez, interrupção 
aborto (2806)USE

voluntária, destilação 
destilação (6036)USE

voluntária, organização 
organização de beneficên-
cia (2826)

USE

voluntária, reforma 
reforma antecipada (4406)USE

voluntária, regulamentação 
auto-regulamentação (1206)USE

voluntariado
solidariedade social (2826)USE

voluntárias, cadeias 
comércio associado (2036)USE

voluntário, alistado 
serviço voluntário (0821)USE

voluntário internacional
0811 política de cooperaçãoMT
Médicos sem FronteirasUF
Peace CorpsUF
Voluntários das Nações UnidasUF
ajuda humanitáriaBT1
médicoRT
organização de beneficênciaRT

voluntário, serviço   (0821)

voluntário, trabalho   (4406)

Voluntários das Nações Unidas
voluntário internacional (0811)USE

voluntários, organização de 
organização de beneficên-
cia (2826)

USE

voo espacial
navegação espacial (4826)USE

voo espacial habitado
navegação espacial (4826)USE

vitela voo espacial habitado

267



Vorarlberg
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da ÁustriaBT1

votação
Utilizar os termos específicos.SN
0416 processo eleitoralMT
abstencionismoNT1
boletim de votoNT1
controlo do escrutínioNT1

impugnação eleitoralNT2
anulação de um acto eleitoralNT3
fraude eleitoralNT3

escrutínioNT1
repartição dos votosNT2
resultado eleitoralNT2
voto em brancoNT2
voto expressoNT2
voto nuloNT2

intenção de votoNT1
mesa de votoNT1
participação eleitoralNT1

voto obrigatórioNT2
resultado da votaçãoNT1
voto antecipadoNT1
voto por correspondênciaNT1
voto por procuraçãoNT1
voto públicoNT1
voto secretoNT1
declaração de votoRT
votação da leiRT
votação parlamentarRT

votação da lei
0426 trabalhos parlamentaresMT
processo legislativoBT1
aprovação da leiNT1
maioria de votoRT
votaçãoRT

votação do orçamento
aprovação do orçamento (2441)USE

votação nominal
0426 trabalhos parlamentaresMT
votação parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

votação parlamentar
0426 trabalhos parlamentaresMT
processo parlamentarBT1
disciplina de votoNT1
quórumNT1
votação nominalNT1
voto bloqueadoNT1
voto electrónicoNT1
voto por delegaçãoNT1
maioria de votoRT
resultado da votaçãoRT
votaçãoRT

votação, resultado da   (0416)

votantes
participação eleitoral (0416)USE

voto antecipado
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1

voto bloqueado
Processo que permite ao governo impor
à assembleia a obrigação de se exprimir
por meio de um voto único sobre o
texto em discussão, não retendo senão
as emendas propostas ou aceites por
ele.

SN

0426 trabalhos parlamentaresMT
votação parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

voto, boletim de   (0416)

voto, câmara de 
voto secreto (0416)USE

voto, declaração de   (0426)

voto, delegação de 
voto por delegação (0426)USE

voto, direito de   (1236)

voto, disciplina de   (0426)

voto electrónico
0426 trabalhos parlamentaresMT
votação parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

voto em branco
0416 processo eleitoralMT
escrutínioBT1

votaçãoBT2

voto expresso
Votos válidos expressos menos os bole-
tins brancos e os nulos.

SN

0416 processo eleitoralMT
escrutínioBT1

votaçãoBT2

voto facultativo
voto obrigatório (0416)USE

voto, idade de 
maioridade eleitoral (0416)USE

voto, intenção de   (0416)

voto, maioria de   (0416)

voto, mesa de   (0416)

voto nulo
0416 processo eleitoralMT
escrutínioBT1

votaçãoBT2

voto obrigatório
0416 processo eleitoralMT
voto facultativoUF
participação eleitoralBT1

votaçãoBT2

voto por correspondência
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1

voto por delegação
0426 trabalhos parlamentaresMT
delegação de votoUF
votação parlamentarBT1

processo parlamentarBT2

voto por procuração
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1

voto por unanimidade
unanimidade (0416)USE

voto público
0416 processo eleitoralMT
votaçãoBT1

voto, regularidade de 
disciplina de voto (0426)USE

voto secreto
0416 processo eleitoralMT
câmara de votoUF
votaçãoBT1

votos, apuramento dos 
escrutínio (0416)USE

votos, percentagem de 
repartição dos votos (0416)USE

votos, repartição dos   (0416)

VQPRD
vinho de qualidade supe-
rior (6021)

USE

vudu
religião primitiva (2831)USE

vulcânica, erupção   (5216)

vulcanologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
geologiaBT1

ciências da TerraBT2
erupção vulcânicaRT

vulgarização científica
Adaptação de um conjunto de conheci-
mentos técnicos e científicos, de manei-
ra a torná-los acessíveis a leitores não
especializados.

SN

3231 informação e tratamento da in-
formação

MT

vulgarização científica e tecnológi-
ca

UF

tratamento da informaçãoBT1

vulgarização científica e tecnológica
vulgarização científica (3231)USE

Vurtemberga, Baden-   (7211)

Vysočina [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

Vorarlberg Vysočina [V4.2]
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Wales
País de Gales (7211)USE

Wallis e Futuna
7226 Ásia-OceâniaMT
7241 países e territórios ultramarinosMT
ilhas Wallis e FutunaUF
PolinésiaBT1

OceâniaBT2
PTU francesesBT1

Wallis e Futuna, ilhas 
Wallis e Futuna (7226+7241)USE

Wallon, Brabant 
província do Brabante
valão (7211)

USE

Wallonie
região da Valónia (7211)USE

web
internet (3226)USE

web, endereço 
endereço internet [V4.2] (3226)USE

web, página 
sítio internet (3226)USE

web, sítio da 
sítio internet (3226)USE

Werner, Plano 
União Económica e Monetá-
ria (1016)

USE

Werner, Relatório 
União Económica e Monetá-
ria (1016)

USE

West Midlands
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

Midlands de OesteUF
InglaterraBT1

regiões do Reino UnidoBT2

Westfallen, Nordrein 
Renânia do Norte-Vestefá-
lia (7211)

USE

West-Vlaanderen
província da Flandres Ociden-
tal (7211)

USE

Woods, acordo de Bretton   (2406)

Woods, Bretton 
acordo de Bretton Woods (2406)USE

Württemberg, Baden- 
Baden-Vurtemberga (7211)USE

xarope
6026 produto alimentarMT
produto à base de açúcarBT1

produto alimentar complexoBT2

xenofobia
1236 direitos e liberdadesMT
luta contra a discriminaçãoBT1

Xenofobia, Observatório Europeu do
Racismo e da   (1006)

xénon
gás raro (6811)USE

Xerez, vinho de 
vinho reforçado (6021)USE

xileno
hidrocarboneto (6616)USE

xisto betuminoso
material betuminoso (6611)USE

Yap
Estados Federados da Microné-
sia (7226+7231)

USE

yogourt
iogurte (6016)USE

Yorkshire and Humberside
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

InglaterraBT1
regiões do Reino UnidoBT2

Zaire
República Democrática do Con-
go (7221+7231)

USE

Zâmbia
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
Rodésia do NorteUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Zasavska [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Eslovénia [V4.2]BT1

ZEE
zona económica exclusi-
va (1231)

USE

Zeeland
Zelândia (7211)USE

Zelândia
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

ZeelandUF
regiões dos Países BaixosBT1

Zelândia, Nova   (7226+7231+7236)

zelo, greve de 
greve (4426)USE

Zemgale [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da Letónia [V4.2]BT1

zero, crescimento 
crescimento económico (1611)USE

ｦilina, região de 
região de ｦilina [V4.2] (7211)USE

Zimbabué
7221 ÁfricaMT
7231 geografia económicaMT
Rodésia do SulUF
ZimbabweUF
África MeridionalBT1
países ACPBT1

Zimbabwe
Zimbabué (7221+7231)USE

zinco
6816 metalurgia e siderurgiaMT
metal não ferrosoBT1

metalBT2

zircónio
metal não ferroso (6816)USE

Zlín [V4.2]
7211 regiões dos Estados-Membros
da União Europeia

MT

regiões da República Checa [V4.2]BT1

zona agrícola
região agrícola (1616)USE

zona agrícola com condicionantes am-
bientais

Zona agrícola cuja exploração está su-
jeita a condicionantes ambientais.

SN

5606 política agrícolaMT
política agrícola regionalBT1

política agrícolaBT2

zona agrícola desfavorecida
5606 política agrícolaMT
região agrícola desfavorecidaUF
zona ameaçada de abandonoUF
zona com desvantagens específicasUF
política agrícola regionalBT1

política agrícolaBT2
região desfavorecidaRT

zona alfandegária
alfândega (2011)USE

zona ameaçada de abandono
zona agrícola desfavoreci-
da (5606)

USE

zona árida
5211 meio naturalMT
meio geofísicoBT1
cultura em zonas áridasRT
secaRT

zona climática
5211 meio naturalMT
climaBT1
zona equatorialNT1
zona friaNT1
zona húmidaNT1
zona subtropicalNT1
zona temperadaNT1
zona tropicalNT1

Wales zona climática
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zona com desvantagens específicas
zona agrícola desfavoreci-
da (5606)

USE

zona contígua
1231 direito internacionalMT
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2

zona da libra
zona monetária (2406)USE

zona de 12 milhas
mar territorial (1231)USE

zona de 200 milhas
zona económica exclusi-
va (1231)

USE

zona de acção integrada
programa de desenvolvimento
integrado (1616)

USE

zona de atracção industrial
zona franca industrial (6806)USE

zona de captura
5641 pescaMT
zona de pescaBT1

política da pescaBT2

zona de comércio livre
Estados que organizaram entre si uma
zona de livre-troca de mercadorias no
seu território eliminando entre eles os
direitos alfandegários.

SN

2011 política aduaneiraMT
política pautalBT1
acordo de comércio livreRT
CEFTART
Convenção de ArushaRT
EFTART
integração económicaRT

zona de desenvolvimento
região de desenvolvimen-
to (1616)

USE

zona de desenvolvimento industrial
zona franca industrial (6806)USE

zona de Panamá
canal do Panamá (4821)USE

zona de paz
0816 equilíbrio internacionalMT
não proliferação nuclearBT1

desarmamentoBT2
segurança internacionalBT3

zona de pesca
5641 pescaMT
limites da pescaUF
política da pescaBT1
zona de capturaNT1
espaço marítimoRT
local de pescaRT
mar territorialRT
zona económica exclusivaRT

zona desértica
deserto (5211)USE

zona desfavorecida
região desfavorecida (1616)USE

zona desmilitarizada
0816 equilíbrio internacionalMT
segurança internacionalBT1

zona desnuclearizada
desnuclearização (0816)USE

zona do canal de Suez
canal do Suez (4821)USE

zona do dólar
zona monetária (2406)USE

zona do franco
zona monetária (2406)USE

zona ecológica sensível
zona sensível (5216)USE

zona económica
região económica (1616)USE

zona económica exclusiva
Zona que se prolonga para além das
águas territoriais até 200 milhas da
costa.

SN

1231 direito internacionalMT
ZEEUF
zona de 200 milhasUF
zona nacional exclusivaUF
direito do marBT1

direito internacional públicoBT2
exploração marítimaRT
zona de pescaRT

zona equatorial
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona euro
Zona geográfica composta pelos Esta-
dos-Membros que adoptaram o euro
como moeda.

SN

2406 relações monetáriasMT
EurolandUF
zona monetáriaBT1

relações monetáriasBT2
EURIBORNT1
país não participanteNT1
país participanteNT1
União Económica e MonetáriaRT

zona florestal
superfície arborizada (5636)USE

zona franca
Parte de território, mais ou menos ex-
tensa, onde os direitos aduaneiros não
são aplicados.

SN

2011 política aduaneiraMT
porto francoUF
regulamentação aduaneiraBT1
zona franca industrialRT

zona franca industrial
6806 política e estruturas industriaisMT
zona de atracção industrialUF
zona de desenvolvimento industrialUF

implantação industrialBT1
política industrialBT2

criação de empregoRT
dedução fiscalRT
estímulo fiscalRT
isenção fiscalRT
pólo de crescimentoRT
zona francaRT

zona fria
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona fronteiriça
região fronteiriça (1616)USE

zona habitacional
2846 urbanismo e construção civilMT
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

zona húmida
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona industrial
região industrial (1616)USE

zona linguística
grupo linguístico (2821)USE

zona litoral
região litoral (1616)USE

zona monetária
2406 relações monetáriasMT
zona da libraUF
zona do dólarUF
zona do francoUF
relações monetáriasBT1
zona euroNT1

EURIBORNT2
país não participanteNT2
país participanteNT2

mercado monetárioRT
política monetáriaRT

zona montanhosa
região montanhosa (1616)USE

zona nacional exclusiva
zona económica exclusi-
va (1231)

USE

zona para peões
2846 urbanismo e construção civilMT
passagem para peõesUF
via para peõesUF
zona pedonalUF
zona urbanaBT1

cidadeBT2
aglomerado urbanoBT3

aglomerado populacionalBT4
peãoRT

zona pedonal
zona para peões (2846)USE

zona com desvantagens específicas zona pedonal
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zona poluída
5216 degradação do ambienteMT
região poluídaUF
degradação do ambienteBT1
concentração industrialRT

zona prioritária
região prioritária (1616)USE

zona protegida
5206 política ambientalMT
protecção do ambienteBT1
parque nacionalNT1
reserva naturalNT1
espécie protegidaRT
protecção do soloRT
regime de propriedade do soloRT

zona rural
região rural (1616)USE

zona sensível
Parte do território protegida por medi-
das específicas a fim de preservar o ha-
bitat natural que apresenta um elevado
grau de vulnerabilidade.

SN

5216 degradação do ambienteMT
área natural sensívelUF
área sensívelUF
zona ecológica sensívelUF
degradação do ambienteBT1

zona sinistrada
5216 degradação do ambienteMT
região sinistradaUF
degradação do ambienteBT1

zona subtropical
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona suburbana
2846 urbanismo e construção civilMT
subúrbiosUF
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

zona tarifária
Sector geográfico no interior do qual o
preço do transporte é uniforme.

SN

4806 política de transportesMT
custo do transporteBT1

zona temperada
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona tropical
5211 meio naturalMT
zona climáticaBT1

climaBT2

zona turística
região turística (1616)USE

zona urbana
2846 urbanismo e construção civilMT
região urbanaUF
região urbanizadaUF
cidadeBT1

aglomerado urbanoBT2
aglomerado populacionalBT3

zona para peõesNT1
zona urbana desfavorecidaNT1
colectividade urbanaRT
população urbanaRT
região económicaRT

zona urbana desfavorecida
2846 urbanismo e construção civilMT
bairro desfavorecidoUF
bairro sensívelUF
zona urbanaBT1

cidadeBT2
aglomerado urbanoBT3

aglomerado populacionalBT4
justiça de proximidadeRT
polícia de proximidadeRT

zona verde
área verde (2846)USE

zona vitícola
vinha (5621)USE

zonas áridas, cultura em   (5621)

zoo
jardim zoológico (2826)USE

zoologia
3606 ciências naturais e aplicadasMT
entomologiaUF
genética animalUF
biologiaBT1

ciências da vidaBT2
espécie protegidaRT
faunaRT
reprodução animalRT

zoológica, reserva 
reserva natural (5206)USE

zoológico, jardim   (2826)

zoonose
Doença infecciosa dos animais trans-
missível ao homem.

SN

2841 saúdeMT
doençaBT1
doença animalRT
zootecniaRT

zootecnia
Estudo científico da criação, desenvol-
vimento e aperfeiçoamento dos animais
domésticos.

SN

5631 actividade agrícolaMT
ciência animalUF
estudo dos animais domésticosUF
pecuáriaBT1
alimento para gadoRT
investigação científicaRT
rastreabilidadeRT
zoonoseRT

Zuid-Holland
Holanda Meridional (7211)USE

zona poluída Zuid-Holland
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FICHA DE MANUTENÇÃO 
 
 
NOVO DESCRITOR  

As propostas devem ser transmitidas a: 
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 
Unidade EUR-Lex Equipa de Manutenção Eurovoc 
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg 
Fax: (352) 2929-42580 Correio electrónico: eurovoc@publications.europa.eu 

 

O presente formulário está disponível em linha na secção «Ficha de manutenção» do sítio 
Eurovoc no endereço http://eurovoc.europa.eu/  

1. TERMO/CONCEITO 

  
LÍNGUA 

 
 

 
 

2. TRADUÇÃO(ÕES) 
 

LÍNGUA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. DEFINIÇÃO(ÕES) 
Queira indicar uma definição do conceito. 

 

 

 

 

4. NÃO-DESCRITOR(ES) 
Queira acrescentar sinónimos ou termos equivalentes. 
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5. RELAÇÕES HIERÁRQUICAS E ASSOCIATIVAS 
Queira indicar as relações hierárquicas com os descritores existentes no tesauro Eurovoc. 

 

MT Microtesauro 
 
 

BT Termo genérico 
 
 

NT Termos específicos 
 
 

   

RT Relação(ões) associativa(s) 
 
 

  

 
 

 

6. REFERÊNCIAS 
Queira precisar a fundamentação da sua proposta (fontes, referências documentais). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nome: 
 
 

Instituição: 
 
 

Endereço: 
 
 

Telefone: 
 
 

Correio electrónico: 
 
 

Data: 
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE UM DESCRITOR 

As propostas devem ser transmitidas a: 
Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 
Unidade EUR-Lex Equipa de Manutenção Eurovoc 
2, rue Mercier L-2985 Luxembourg 
Fax: (352) 2929-42580 Correio electrónico: eurovoc@publications.europa.eu 

 

O presente formulário está disponível em linha na secção «Ficha de manutenção» do sítio 
Eurovoc no endereço http://eurovoc.europa.eu/  

11..  DDEESSCCRRIITTOORR   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 

EEXXIISSTTEENNTTEE NNOOVVOO LÍNGUA 
 
 

 
  

 

22..  TTRRAADDUUÇÇÕÕEESS   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 

EEXXIISSTTEENNTTEE NNOOVVOO LÍNGUA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

33..  SSCCOOPPEE  NNOOTTEESS   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 
Em caso de alteração de uma scope note, queira indicar o novo texto proposto. 

 

 

 

  

44..  NNÃÃOO--DDEESSCCRRIITTOORR((EESS))   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 
Queira precisar os termos equivalentes a alterar ou a suprimir. 

EEXXIISSTTEENNTTEE NNOOVVOO LÍNGUA 
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55..  RELAÇÕES HIERÁRQUICAS 
     E ASSOCIATIVAS   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 

Queira especificar as relações hierárquicas ou associativas com os descritores Eurovoc. 
 

RELAÇÕES EEXXIISSTTEENNTTEE NNOOVVOO 

MT Microtesauro  
 
 

BT Termo genérico  
 
 

NT Termo(s) específico(s)  
 
 

    

RT Termo(s) associado(s)  
 
 

   
 
 

 

66..  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS   AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO   SSUUPPRREESSSSÃÃOO 

Queira indicar a fundamentação da sua proposta (fontes, referências documentais). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nome: 
 
 

Instituição: 
 
 

Endereço: 
 
 

Telefone: 
 
 

Correio electrónico: 
 
 

Data: 
 
  

 

 



Comissão Europeia 
 
Tesauro EUROVOC Volume 1 — Apresentação alfabética permutada — Parte B — Edição 4.2 
 
Luxemburgo: Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias 
 
2006 — 276 p. — 21 x 29,7 cm 
 
Volume 1 — Parte A: ISBN 978-92-78-40370-6 
Volume 1 — Parte B: ISBN 978-92-78-40388-1 
Volume 2:  ISBN 978-92-78-40406-2 
 
Volume 1 Parte A + B + Volume 2: ISBN 978-92-78-40477-2 
 
Preço no Luxemburgo (IVA excluído): 
Volume 1 — Parte A:  50 EUR  
Volume 1 — Parte B:  50 EUR 
Volume 2:   50 EUR 
 
Volume 1 Parte A + B + Volume 2: 150 EUR 
 



 

 
 

 


