
ANEXO II 

«ANEXO VII-A 

Software referido no artigo 10.o-D 

1.  Pacote de software para planeamento de recursos empresariais concebido especificamente para utilização na 
indústria nuclear e militar 

Nota explicativa: O pacote de software para planeamento de recursos empresariais é um software utilizado na 
contabilidade financeira, na contabilidade de gestão, na gestão dos recursos humanos, na gestão 
da cadeia de abastecimento, na gestão de projetos, na gestão das relações com os clientes, nos 
serviços de dados ou no controlo de acessos.   

ANEXO VII-B 

Grafite e metais em bruto, fabricados semiacabados referidos no artigo 15.o-A 

Códigos e descrições do SH 

1.  Grafite em bruto ou semifabricada 

2504 Grafite natural 

3801 Grafite artificial; grafite coloidal ou semicoloidal; preparações à base de grafite ou de outros car
bonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários  

2.  Aço de alta qualidade resistente à corrosão (teor de crómio > 12 %), sob a forma de folha, chapa, tubo ou barra 

ex 7208 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, 
laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos 

ex 7209 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, 
laminados a frio, não folheados ou chapeados, nem revestidos 

ex 7210 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, 
folheados ou chapeados, ou revestidos 

ex 7211 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folhea
dos ou chapeados, nem revestidos 

ex 7212 Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados 
ou chapeados, ou revestidos 

ex 7213 Fio-máquina de ferro ou aço não ligado 

ex 7214 Barras de ferro ou aço não ligado, simplesmente forjadas, laminadas, estiradas ou extrudadas, a 
quente, incluindo as que tenham sido submetidas a torção após laminagem 

ex 7215 Outras barras de ferro ou aço não ligado 

ex 7219 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura igual ou superior a 600 mm 

ex 7220 Produtos laminados planos de aço inoxidável, de largura inferior a 600 mm 

ex 7221 Fio-máquina de aço inoxidável 

ex 7222 Barras e perfis, de aço inoxidável 

ex 7225 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm 
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ex 7226 Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura inferior a 600 mm 

ex 7227 Fio-máquina de outras ligas de aço 

ex 7228 Barras e perfis, de outras ligas de aço; barras ocas para perfuração, de ligas de aço ou de aço não 
ligado 

ex 7304 Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço 

ex 7305 Outros tubos (por exemplo: soldados ou rebitados), de secção circular, de diâmetro exterior supe
rior a 406,4 mm, de ferro ou aço 

ex 7306 Outros tubos e perfis ocos (por exemplo: soldados, rebitados, agrafados ou com os bordos sim
plesmente aproximados), de ferro ou aço 

ex 7307 Acessórios para tubos (por exemplo: uniões, cotovelos, mangas), de ferro fundido, ferro ou aço  

3.  Alumínio e respetivas ligas sob a forma de folha, chapa, tubo ou barra de aço 

ex 7604 Barras e perfis, de alumínio 

ex 7604 10 10 –  De alumínio não ligado  

– –  Barras 

ex 7604 29 10 –  De ligas de alumínio  

– –  Perfis ocos  

– – –  Barras 

7606 Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm 

7607 Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel, cartão, plásticos 
ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte) 

7608 Tubos de alumínio 

7609 Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, mangas), de alumínio  

4.  Titânio e respetivas ligas sob a forma de folha, chapa, tubo ou barra de aço 

ex 8108 90 Titânio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos  

–  Outros  

5.  Níquel e respetivas ligas sob a forma de folha, chapa, barra ou tubo de aço 

ex 7505 Barras, perfis e fios, de níquel 

ex 7505 11 Barras e perfis 

ex 7505 12  

7506 Chapas, tiras e folhas, de níquel 

ex 7507 Tubos e seus acessórios (por exemplo: uniões, cotovelos, mangas), de níquel 

7507 11 –  Tubos  

– –  De níquel não ligado 
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7507 12 –  Tubos   

– –  De ligas de níquel  

7507 20 –  Acessórios para tubos   

Nota explicativa: as ligas metálicas referidas nos pontos 2, 3, 4 e 5 são ligas com uma percentagem mássica do metal 
indicado maior do que a de qualquer outro elemento.».  
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