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1. New concepts
URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_2f00dd5a

comunicação de irregularidades

0431 vida política e segurança pública

c_39046afb

relações transatlânticas

0806 política internacional

c_47ea173d

pós-Guerra Fria

0816 equilíbrio internacional

c_4e75f061

guerra de informação

0816 equilíbrio internacional

c_7cbc24fd

pós-guerra

0816 equilíbrio internacional

c_959c23de

construção do Estado

0816 equilíbrio internacional

c_99e6dc30

questão de Chipre

0816 equilíbrio internacional

c_9104c45f

arma de pequeno calibre

0821 defesa

c_047e5912

Autoridade Bancária Europeia

1006 instituições da União Europeia e função
pública europeia

c_4768a12e

Organismo de Reguladores Europeus das
Comunicações Eletrónica

1006 instituições da União Europeia e função
pública europeia

c_8a658bb0

Agência Europeia para a Gestão Operacional 1006 instituições da União Europeia e função
de Sistemas Informáticos de Grande Escala no pública europeia
Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça

c_96124aaf

Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e 1006 instituições da União Europeia e função
dos Mercados
pública europeia

c_e9845504

Escola Europeia de Administração

1006 instituições da União Europeia e função
pública europeia

c_f5ed5adb

Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões
Complementares de Reforma

1006 instituições da União Europeia e função
pública europeia

c_70c441cc

défice de transposição

1011 direito da União Europeia

c_777eba81

Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e
Governação

1011 direito da União Europeia

c_1c478aa5

medida restritiva da UE

1016 construção europeia

c_2212c2c4

governação a vários níveis

1016 construção europeia

c_2e08d60f

missão civil da UE

1016 construção europeia

c_6547ccb7

Parceria Oriental

1016 construção europeia

c_fd848a9f

relações franco-alemãs

1016 construção europeia

c_4d5b6dbd

assistência macrofinanceira

1021 finanças da União Europeia

c_4e3beee2

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das
Pescas

1021 finanças da União Europeia

c_7afb6cd4

common law

1206 fontes e ramos do direito

c_471a61cf

contrato digital

1211 direito civil

c_7546272f

usurpação de identidade

1216 direito penal

c_0f3b8370

ação coletiva

1221 justiça

c_6496f5ea

justiça transitória

1221 justiça

c_558c1e00

identidade de género

1236 direitos e liberdades

c_b19d7503

integração da perspetiva de género

1236 direitos e liberdades

c_2a1a9fdc

cooperação territorial europeia

1616 regiões e política regional

c_a62dbeba

bens públicos

2026 consumo

c_f2c7a2f7

certificação biológica

2031 comercialização

c_062f6587

Mecanismo Europeu de Estabilidade

2406 relações monetárias

c_20fde7af

mercado interbancário

2411 economia monetária

c_2d0e694e

Comité Económico e Financeiro

2411 economia monetária

c_6cfce4be

governação económica (UE)

2411 economia monetária

c_d1f03d01

Eurossistema

2411 economia monetária

c_14d71455

participação privada

2416 instituições financeiras e crédito

c_7f2d2214

fundo OICVM

2416 instituições financeiras e crédito
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_896e199b

notação de risco

2416 instituições financeiras e crédito

c_9ffe3bdc

fundo de cobertura

2416 instituições financeiras e crédito

c_dcc650ef

fundo de investimento alternativo

2416 instituições financeiras e crédito

c_dd52c1e9

fundo de pensões

2416 instituições financeiras e crédito

c_ee45cd99

fundo soberano

2416 instituições financeiras e crédito

c_18180cde

contrato de opção

2421 livre circulação de capitais

c_3e6af2e7

estabilidade financeira

2421 livre circulação de capitais

c_834b57c4

sistema bancário sombra

2421 livre circulação de capitais

c_8f89faac

supervisão financeira

2421 livre circulação de capitais

c_a18525ab

derivado financeiro

2421 livre circulação de capitais

c_a3b85311

Comité Europeu do Risco Sistémico

2421 livre circulação de capitais

c_e749c083

sistema de pagamento

2421 livre circulação de capitais

c_10aa91c7

finanças islâmicas

2426 financiamento e investimento

c_34242feb

jogo em linha

2826 vida social

c_67699417

turismo médico

2826 vida social

c_d6ede0c7

política do desporto da UE

2826 vida social

c_e2de1ffd

jogo eletrónico

2826 vida social

c_57946f1a

símbolo religioso

2831 cultura e religião

c_e9ccc5a7

heráldica

2831 cultura e religião

c_28750470

doença de origem alimentar

2841 saúde

c_31da5694

saúde em linha

2841 saúde

c_6f563894

medicamento órfão

2841 saúde

c_7951978e

resíduo de medicamento

2841 saúde

c_7dda56e2

resistência antimicrobiana

2841 saúde

c_8c634c9b

laboratório de referência da UE

2841 saúde

c_cbdf29ef

doença orfã

2841 saúde

c_243b7be2

recursos educacionais abertos

3216 organização do ensino

c_25ddd844

banda desenhada

3221 documentação

c_40f54e0c

metadados

3221 documentação

c_cdec6719

fotografia

3221 documentação

c_25fe24f4

comunicações móveis

3226 comunicação

c_324b44f1

media sociais

3226 comunicação

c_a17a2156

rede semântica

3226 comunicação

c_04ae3ba8

segurança da informação

3236 informática e processamento de dados

c_406ad4cc

gestão de riscos

4021 gestão administrativa

c_0e4239f5

auditoria financeira

4026 gestão contabilística

c_441fb0c4

auditoria de conformidade

4026 gestão contabilística

c_b3d1a308

auditoria de resultados

4026 gestão contabilística

c_2efea99f

equilíbrio entre vida profissional e pessoal

4416 condições e organização do trabalho

c_9a27a573

pilotagem marítima

4806 política de transportes

c_b3e9d826

veículo ligeiro

4816 transporte terrestre

c_52792cef

Céu Único Europeu

4826 transporte aéreo e espacial

c_681e6d24

drone

4826 transporte aéreo e espacial

c_c8c80a5b

segurança da aviação

4826 transporte aéreo e espacial

c_ea3f5ed2

aeróstato

4826 transporte aéreo e espacial

c_165899a6

indústria do ambiente

5206 política ambiental

c_98d1408a

política da água

5206 política ambiental

c_bb1a60eb

custo ambiental

5206 política ambiental
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_d8ba2fe4

ecologia política

5206 política ambiental

c_0e092eaf

ecossistema aquático

5211 meio natural

c_1c2d26cf

Mar de Barents

5211 meio natural

c_25e0bb6d

água termal

5211 meio natural

c_3897ba70

ecossistema de água doce

5211 meio natural

c_9055e9e1

ecossistema subterrâneo

5211 meio natural

c_93670e37

zona cársica

5211 meio natural

c_d701b19c

organismo prejudicial

5211 meio natural

c_be0de7b7

exposição às radiações

5216 degradação do ambiente

c_623f2583

molusco bivalve

5641 pesca

c_8702d5f7

pesca sustentável

5641 pesca

c_cb1ce6ff

receitas da pesca

5641 pesca

c_16b63d4f

alimento funcional

6026 produto alimentar

c_315af034

combustível marítimo

6616 indústria petrolífera

c_ece9dd5b

gás de xisto

6616 indústria petrolífera

c_804a9afe

licença de estabelecimento industrial

6806 política e estruturas industriais

c_b9c60592

terras raras

6811 química

c_049691c5

Distrito de Sisak-Moslavina

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_070e15e7

Distrito de Brod-Posavina

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_095c8a84

Distrito de Požega-Slavonia

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_14e0ae65

Distrito de Split-Dalmácia

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_23635024

Distrito de Zagrebe

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_412ed48a

Distrito de Karlovac

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_46e54685

Croácia Adriática

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_496cee2d

Distrito de Virovitica-Podravina

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_6acbfd25

regiões da Croácia

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_7a080afd

Distrito de Ístria

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_7d7c383b

Distrito de Šibenik-Knin

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_82778b62

Distrito de Varaždin

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_a5c15adc

Distrito de Vukovar-Srije

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_b4cffbee

Distrito de Primorje-Gorski Kotar

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_cf9e250b

Distrito de Osijek-Baranja

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_d3db05e6

Cidade de Zagrebe

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_d4ca9a6c

Croácia Continental

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_dffba30e

Distrito de Krapina-Zagorje

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia
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URI

Preferred terms

Microthesaurus label

c_e300778f

Distrito de Dubrovnik-Neretva

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_e4bfb3bb

Distrito de Međimurje

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_eb3ada47

Distrito de Lika-Senj

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_ec0f4970

Distrito de Bjelovar-Bilogora

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_f9143718

Distrito de Koprivnica-Križevci

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_fee7acae

Distrito de Zadar

7211 regiões dos Estados-Membros da União
Europeia

c_964c9649

países BRICS

7231 geografia económica

c_6e703074

mundo árabe

7236 geografia política

c_789ead37

mundo

7236 geografia política

c_b605a1d4

Conselho dos Direitos do Homem

7606 Nações Unidas

c_acf7832d

Cariforum

7616 organizações extra-europeias

c_ce38fff4

União de Nações Sul-Americanas

7616 organizações extra-europeias

c_7bf10a38

Agência Internacional para as Energias
Renováveis

7621 organizações mundiais

c_9fe65404

Academia Internacional de Combate à
Corrupção

7621 organizações mundiais

c_a02d5941

G20

7621 organizações mundiais

2. Update of preferred terms
URI

Old value

1294

Ilhas Faroé

1562
1850
3666
3751
3913
3980
4074
4281
5118

certificado de qualidade
mecanismo de intervenção monetária
marca europeia
seguro de velhice
igualdade homem-mulher
reenvio prejudicial CE
prevenção de riscos
existências comunitárias
eleito local

5153
5653
5726
5734
5762
5788

capital especulativo
cigano
marca de conformidade CE
medicamento para uso veterinário
órgão decisor
PESC

5824
5837
5930

projeto de interesse para a União Europeia
recurso de anulação CE
territórios autónomos da Palestina

6053
6128

Comité do Conselho da União Europeia
Instituto de Harmonização no Mercado Interno

616
6709

permuta de informação
PESD

6902
8279

capital de arranque
Hovedstaden

New value

Microthesaurus

Ilhas Feroe

7206
7236
selo de qualidade
2031
mecanismo de taxas de câmbio 2406
marca da UE
6416
plano de pensões
2836
igualdade de género
1236
processo prejudicial
1221
prevenção de riscos ambientais 5206
existências da UE
6406
representante dos órgãos de
0436
poder local ou regional
capitais especulativos
2421
Ciganos
2821
marcação «CE» de conformidade 6411
medicamento veterinário
2841
órgão decisor (UE)
1006
Política Externa e de Segurança 1016
Comum
projeto de interesse comum
1016
recurso de anulação (UE)
1221
Palestina
7226
7231
Comité do Conselho da UE
1006
Instituto da Propriedade
1006
Intelectual da União Europeia
intercâmbio de informação
3231
política comum de segurança e 1016
defesa
capital de início de atividade
2426
Hovedstaden (região)
7211
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URI
8280
8281
8282
8283
950

Old value
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark
expulsão

New value
Midtjylland (região)
Nordjylland (região)
Sjælland (região)
Syddanmark (região)
afastamento

Update of preferred terms
Micro-thesaurus
7211
7211
7211
7211
1216

3. New non preferred terms
URI

Preferred terms

1002

financiamento a longo prazo

115
1252

conselho de administração
homologação

1410

indústria mecânica

1464
1501
1696

integração europeia
Irão
software

1787

mercado a prazo

1790
1810

mercado a pronto pagamento
contrato público

1846

mecânica geral

1850

mecanismo de taxas de câmbio

1856

medicina veterinária

1971

moeda eletrónica

2008

movimento europeu

2098

obrigação financeira

2173

organização comum de mercado

2220

pagamento intra-UE

2492

arquivo

New value

Microthesaurus

FEILP
2426
fundo europeu de investimento
a longo prazo
investimento a longo prazo
fundo de investimento a longo
prazo
CDA
4006
certificado de conformidade
6411
certificação de qualidade
certificado de qualidade
desenho mecânico
6821
projeto de máquinas
convergência europeia
1016
República Islâmica do Irão
7236
desenvolvimento informático
3236
desenvolvimento de software
contrato de futuros
2421
futuros financeiros
operação cambial a prazo
futuros
mercado à vista
2421
compras públicas
2006
contratação pública
contratos públicos
aprovisionamento público
reparação e manutenção de
6821
veículos
MTC
2406
mecanismo de intervenção
monetária
medicina animal
5631
cirurgia veterinária
cartão de débito
2411
cartão de débito diferido
cartão de levantamento
dinheiro electrónico
porta-moedas electrónico
pagamento em moeda eletrónica
espírito europeu
1016
federalismo europeu
ideia europeia
movimento pan-europeu
promoção da Europa
movimento de interesse europeu
empréstimo obrigacionista
2421
mercado obrigacionista
OCM
5606
OCM única
organização comum única dos
mercados
TARGET2
2411
operação intra-Eurosistema
pagamento intracomunitário
sistema Target
pagamentos intracomunitários
gestão de arquivos
3221
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URI

Preferred terms

2531

poluição dos alimentos

2588

poderes públicos

272

custo da poluição

2894

relatório de atividade

2929

mutualidade social

294

crédito cruzado

3027
3033

criminalidade informática
pirataria informática

3059
3080

voto por delegação
novo país industrializado

3140

vigilância do ambiente

3248

banca eletrónica

3299
3319
3335
3336

mercado único
distribuição do rendimento
estabelecimento de jogos
jogo automático

3449
3477

reservas cambiais
seguro contra danos

3666

marca da UE

3667
3674
3751

experimentação com animais
rendimento do investimento
plano de pensões

3866

sanção (UE)

3913

igualdade de género

3980

processo prejudicial

4061

história da Europa

4075
4195

risco natural
sociedade de investimento

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

contaminante alimentar
5216
contaminação dos alimentos
autoridade pública
0406
poderes constituídos
autoridades
custo dos danos para a saúde 5206
custo dos danos causados ao
ambiente
relatório anual de atividades
3221
RAA
sociedade de socorros mútuos 2836
mútua
crédito swap
2421
permuta de ativos
permuta de dívidas
permuta de passivos
swap de ativos
swap de dívidas
swap de passivos
cibercrime
3236
pirataria de software
3236
proeza informática
delegação de voto
0426
economia de industrialização 1611
recente
economias emergentes e em
crescimento
nova economia industrializada
países recentemente
industrializados
economia emergente
Sistema Comunitário de
5206
Ecogestão e Auditoria
EMAS
banca em linha
2416
banca via Internet
mercado único da UE
1016
afetação dos proveitos
1626
casa de jogo
2826
máquina de apostas automáticas 2826
máquina de jogos
máquina de jogos automáticos
slot machine
máquina caça níqueis
reservas de divisas estrangeiras 2406
seguros não-vida
2431
seguro de acidentes e riscos
diversos
marca da União Europeia
6416
marca europeia
ensaios em animais
6416
retorno do capital
2426
regime de pensões
2836
seguro de velhice
política de coimas da UE
1011
pagamento de sanções da UE
igualdade homem-mulher
1236
igualdade entre os sexos
pedido de decisão prejudicial 1221
(UE)
reenvio prejudicial CE
História da CE
1016
Plano Schuman
Declaração Schuman
risco de catástrofes naturais
5206
depósito coletivo
2416
empresa de investimento
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URI

4281

existências da UE

433
441001

divisa
agência executiva

4463

título de crédito

4492

transferência de empresa

451486

Sudão do Sul

451912

Bonaire, Santo Eustáquio e Saba

4605
4642

acordo preferencial
valores cotados na bolsa

4646

valores mobiliários

4669

venda direta

4671
4795

balança de pagamentos
banco de investimento

5118
5153

representante dos órgãos de poder local ou
regional
capitais especulativos

5157

capital de risco

5159

maternidade

5166
5181
5312

parque de diversões
proteção dos dados
símbolo europeu

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

fundo comum
fundo comum de investimento
fundo de investimento
fundo de investimento renovável
fundo de investimento variável
gestor de fundos
sociedade de gestão de ativos
sociedade de investimento
coletivo
sociedade de investimento de
capital variável
sociedade de investimento
renovável
sociedade de investimento
variável
sociedade de investimentos
fechados
SICAV
existências da União Europeia 6406
stock comunitário
existências comunitárias
moeda estrangeira
2411
Agência de Execução para a
1006
Inovação e as Redes
Agência de Execução para as
Pequenas e Médias Empresas
Chafea
EASME
INEA
Agência de Execução para os
Consumidores, a Saúde, a
Agricultura e a Alimentação
papel comercial
2411
certificado de depósito
aquisição da empresa pelos
4006
seus quadros
República do Sudão do Sul
7236
7616
países Baixos Caribenhos
7216
7241
acordo comercial preferencial 2006
capitalização bolsista
2421
capitalização de mercado
título transmissível
2421
título negociável
reuniões de vendas
2031
venda ao domicílio
venda face a face
venda porta a porta
venda directa
BdP
2406
banca de investimento
2416
atividades bancárias de
investimento
eleito local
0436
mercado de capitais
especulativos
anjo investidor
fundo de capital de risco
gravidez
parto
mulher grávida
recreio
segurança de dados
bandeira europeia
hino europeu

2421
2421
2806

2826
3236
1016
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URI

Preferred terms

5334
55

comunicação de dados
contabilidade geral

5511
5558

comitologia
COSAC

5559

créditos

5573

denominação do produto

5580
5653

despesa estrutural
Ciganos

5682

instrumento económico para o ambiente

5734

medicamento veterinário

5751
5762

nomenclatura combinada
órgão decisor (UE)

5788
5824

Política Externa e de Segurança Comum
projeto de interesse comum

5887

segurança aérea

5930

Palestina

5969
602

China
água doce

6048

comité agrícola (UE)

6052

aditivo alimentar

6053

Comité do Conselho da UE

61

conta

6128

Instituto da Propriedade Intelectual da União
Europeia

6151

zona euro

6155

Taric

616
6396
6557

intercâmbio de informação
economia do ambiente
violência doméstica

6709

política comum de segurança e defesa

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

selo europeu
emblema europeu
divulgação de informações
3236
contabilidade financeira
4026
contabilidade comercial
procedimento de comité
1011
Conferência dos Órgãos
0421
Especializados em Assuntos
Comunitários
montante devido
1211
valor a receber
denominação dos produtos
2026
identificação de substâncias
identificação de produtos
despesa dos fundos estruturais 1021
Ashkali
2821
Sinti
viajantes
Boiash
instrumento de mercado para a 5206
política ambiental
instrumento de política ambiental
instrumento económico para a
proteção do ambiente
instrumento de gestão do
ambiente
medicamento para uso
2841
veterinário
NC
2011
comité executivo (UE)
1006
diretório (UE)
conselho dos governadores (UE)
PESC
1016
declaração de interesse europeu 1016
projeto de interesse europeu
projeto de interesse para a União
Europeia
declaração de utilidade europeia
segurança operacional da
4806
aviação
territórios autónomos da
7226
Palestina
7231
República Popular da China
7231
ambiente de água doce
5211
meio ambiente de água doce
meio de água doce
Comité de gestão para a
5606
organização comum dos
mercados agrícolas
aditivo organoléptico
6036
aditivo técnico
Comité do Conselho da União 1006
Europeia
conta financeira
4026
conta de produção
EUIPO
1006
Instituto de Harmonização no
Mercado Interno
área do euro
2406
eurozona
Pauta Aduaneira Integrada da 2011
União Europeia
permuta de informação
3231
economia ecológica
5206
violência familiar
2826
violência na família
PCSD
1016
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URI

Preferred terms

6753

aquisição de empresa

6789
6902

complemento alimentar
capital de início de atividade

6905
73

abandono escolar
contribuição financeira

7363
8409

ilustração gráfica
euroceticismo

8453

prova informática

847
926

equipamento coletivo
excedente agrícola

933

exercício orçamental

950

afastamento

New value

New non preferred terms
Micro-thesaurus

PESD
aquisição alavancada
4006
aquisição com recurso ao
endividamento
aquisição da empresa pelos
seus empregados
aquisição da empresa pelos
seus quadros
aquisição institucional
aquisição pelos quadros da
empresa
aquisição por gestores exteriores
aquisição por instituição exterior
aquisição por quadros exteriores
aquisição pela direção, aquisição
pela direção ou gestores
suplemento alimentar
6026
capital de constituição
2426
capital-semente
investimento inicial
capital de arranque
abandono escolar precoce
3206
oferta de contribuição financeira 1021
pedido de contribuição financeira
supressão de contribuição
financeira
apoio à balança de pagamentos
representação gráfica
3221
eurocepticismo
1016
eurocético
eurofobia
investigação digital
1221
informática forense
equipamento colectivo
2846
excedente de produtos agrícolas 5611
excedentes comerciais agrícolas
exercício contabilístico
2441
exercício fiscal
expulsão
1216
deportação
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4. Available distribution formats
EuroVoc is available in the following distribution formats:
• XML
• SKOS-Core
• SKOS-AP-EU (rich RDF format developed by the Publications Office)

5. Contact
This EuroVoc version can be consulted on the EuroVoc website:
http://eurovoc.europa.eu/.
If you have any questions or feedback concerning this publication, you can contact us
at the following address:
Publications Office of the European Union
Dissemination and Reuse Directorate
Documentary Management and Metadata Unit
Standardisation and Registry of Metadata Section
FISR 04/407
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Luxembourg
Phone:
Fax:
E-mail:

+352 292942001
+352 292944090
EUROVOC@publications.europa.eu
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