
 

 

 

ANEXO I 
 

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENÇÃO DAS SGM 

 
Para efeitos de aplicação do presente protocolo, o Banco colocará as operações de crédito a garantir 

à sociedade de garantia mútua que atue na área geográfica da sede social da EES beneficiária, nos 

termos da tabela abaixo. 

 
 
 

SGM Distrito / Região Autónoma 

 Aveiro 
 Braga 
 Bragança 

Norgarante Guarda 
 Porto 
 Viana do Castelo 
 Vila Real 
 Viseu 
 Castelo Branco 
 Coimbra 

Garval Leiria 
 Portalegre 
 Santarém 
 Açores 
 Beja 
 Évora 

Lisgarante Faro 
 Lisboa 
 Setúbal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Madeira 



 

 
 
 
 

Código Designação 

Secção P Educação 

85100 Educação pré-escolar 

85201 Ensino básico (1º Ciclo) 

85202 Ensino básico (2º Ciclo) 

85310 Ensinos básico (3º Ciclo) e secundário geral 

85320 Ensinos secundário tecnológico, artístico e profissional 

85410 Ensino pós-secundário não superior 

85420 Ensino superior 

85510 Ensinos desportivo e recreativo 

85520 Ensino de actividades culturais 

85530 Escolas de condução e pilotagem 

85591 Formação profissional 

85592 Escolas de línguas 

85593 Outras actividades educativas, n.e. 

85600 Actividades de serviços de apoio à educação 

Secção Q Atividades de saúde humana e apoio social 

86100 Actividades dos estabelecimentos de saúde com internamento 

86210 Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório 

86220 Actividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório 

86230 Actividades de medicina dentária e odontologia 

86901 Laboratórios de análises clínicas 

86902 Actividades de ambulâncias 

86903 Actividades de enfermagem 

86904 Centros de recolha e bancos de órgãos 

86905 Actividades termais 

86906 Outras actividades de saúde humana, n.e. 

87100 Actividades dos estabelecimentos de cuidados continuados integrados, com alojamento 

87200 Actividades dos estabelecimentos para pessoas com doença do foro mental e do abuso de drogas, com alojamento 

87301 Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento 

87302 Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, com alojamento 

87901 Actividades de apoio social para crianças e jovens, com alojamento 

87902 Actividades de apoio social com alojamento, n.e. 

88101 Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento 

88102 Actividades de apoio social para pessoas com deficiência, sem alojamento 

88910 Actividades de cuidados para crianças, sem alojamento 

88990 Outras actividades de apoio social sem alojamento, n.e. 

Secção S Outras atividades de serviços 

94110 Actividades de organizações económicas e patronais 

94120 Actividades de organizações profissionais 

94200 Actividades de organizações sindicais 
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Código Designação 

Secção S Outras atividades de serviços 

94910 Actividades de organizações religiosas 

94920 Actividades de organizações políticas 

94991 Associações culturais e recreativas 

94992 Associações de defesa do ambiente 

94993 Associações de juventude e de estudantes 

94994 Associações de pais e encarregados de educação 

94995 Outras actividades associativas, n.e. 


