
List of Nominal Multiword Lexical Units in European Portuguese 
 
 
abalo de terra 
abalo sísmico 
abastecimento de água 
abertura de espírito 
abertura oficial 
abóbada celeste 
abono de família 
aborto clandestino 
aborto espontâneo 
aborto eugénico 
aborto terapêutico 
abrasivo flexível 
abre-latas 
abrigo nuclear 
abstinência sexual 
abuso de autoridade 
abuso de confiança 
abuso de menores 
abuso de poder 
abuso sexual de menores 
abuso sexual 
acampamento de refugiados 
acção criminosa 
acção de boicote 
acção de combate 
acção de despejo 
acção de formação 
acção de luta 
acção de penhora 
acção de protesto 
acção de rua 
acção de sensibilização 
acção educativa 
acção humanitária 
acção judicial 
acção militar 
acção penal 
acção policial 
acção política 
accionista maioritário 
accionista minoritário 
acelerador de partículas 
aceno de cabeça 
acento agudo 
acento tónico 



acerto de calendário 
acerto de contas 
acesso directo 
acesso livre 
acesso viário 
achado arqueológico 
acidente de percurso 
acidente de trabalho 
acidente de trânsito 
acidente de viação 
acidente doméstico 
acidente desoxirribonucleico 
acidente mortal 
acidente rodoviário 
acidente vascular cerebral 
acidente vascular 
ácido desoxirribonucleico 
ácido fosfórico 
ácido ribonucleico 
ácido sulfúrico 
acompanhamento terapêutico 
acontecimento histórico 
acórdão de sentença 
acordo bilateral 
acordo de cavalheiros 
acordo de cooperação 
acordo de paz 
acordo de princípio 
acordo de regime 
acordo judicial 
acordo ortográfico 
acordo tácito 
acordo tripartido 
actividade cinegética 
actividade comercial 
actividade cultural 
actividade de rua 
actividade desportiva 
actividade económica 
actividade escolar 
actividade seguradora 
actividade sísmica 
activista dos direitos humanos 
activista sindical 
activo corrente 
activo financeiro 
activo líquido 
acto de amor 



acto de caridade 
acto de clemência 
acto de contrição 
acto de coragem 
acto de justiça 
acto de rebeldia 
acto de terrorismo 
acto de vingança 
acto de violência 
acto eleitoral 
acto ilícito 
acto oficial 
actor de cinema 
actor de teatro 
actor principal 
actor secundário 
acto sexual 
acto simbólico 
acto terrorista 
açúcar de cana 
açúcar queimado 
acusação pública 
adágio popular 
adaptação cinematográfica 
adereço de caracterização 
adido cultural 
adido de imprensa 
adjectivo qualificativo 
administração central 
administração fiscal 
administração local 
administração pública 
administração regional 
administrador executivo 
adubo orgânico 
adutor de circunvalação 
adversário político 
advogado de defesa 
aeronáutica civil 
agência bancária 
agência de audimetria 
agência de espionagem 
agência de informação 
agência de matrimónio 
agência de notícias 
agência de publicidade 
agência de viagens 
agência espacial 



agência humanitária 
agência imobiliária 
agência noticiosa 
agenda cultural 
agenda parlamentar 
agenda política 
agente artístico 
agente comercial 
agente da polícia 
agente da PSP 
agente de autoridade 
agente de segurança 
agente desportivo 
agente de viagens 
agente económico 
agente erosivo 
agente especial 
agente financeiro 
agente imobiliário 
agente policial 
agente secreto 
aglomerado urbano 
agregado familiar 
agressão física 
agressão verbal 
agricultura biológica 
agricultura de subsistência 
agrupamento musical 
água baptismal 
água benta 
água canalizada 
água corrente 
água-de-colónia 
água de consumo 
água de escorrência 
água doce 
água do mar 
água engarrafada 
água fluvial 
águas-furtadas 
água mineral 
água pesada 
água pluvial 
água potável 
água salgada 
águas balneares 
águas costeiras 
águas residuais 



águas territoriais 
águia-pesqueira 
águia-real 
agulheta de alta pressão 
ajuda comunitária 
ajuda financeira 
ajuda humanitária 
ajuste de contas 
ajuste directo 
ala direita 
ala esquerda 
ala política 
ala progressista 
albergue da juventude 
álbum de fotografia 
aldeia global 
aldeia olímpica 
alho francês 
aliado natural 
aliança de casamento 
aliança de direita 
aliança militar 
aliança táctica 
alicate de corte 
alienação de património 
alma do negócio 
alma penada 
almoço de amigos 
almoço de negócios 
alta autoridade 
alta burguesia 
alta competição 
alta-costura 
alta de preços 
alta figura 
alta finança 
alta frequência 
alta individualidade 
alta patente 
alta personalidade 
alta pressão 
alta roda 
altas esferas 
alta voltagem 
alteração climática 
alteração hormonal 
alteração programática 
alteza real 



alto calibre 
alto comando 
alto comissariado 
alto comissário 
alto dignitário 
alto funcionário 
alto mar 
alto nível 
alto patrocínio 
alto quadro 
alto-relevo 
alto responsável 
alto risco 
aluimento de terras 
aluno repetente 
alvo estratégico 
alvo fácil 
alvo preferencial 
amarelo-torrado 
amargo de boca 
ambiente familiar 
ambiente natural 
ameaça de morte 
ameaça de penhora 
amêndoa amarga 
amigo americano 
amigo de infância 
amigo de longa data 
amigo íntimo 
amigo pessoal 
amor colectivo 
amor-próprio 
análise clínica 
análise crítica 
análise de sangue 
análise laboratorial 
análise pericial 
análise política 
analista de mercado 
analista financeiro 
analista internacional 
analista militar 
analista político 
anatomia patológica 
andar de baixo 
andar de cima 
anel de noivado 
anestesia geral 



angariação de fundos 
angariador de seguros 
angina de peito 
ângulo de ataque 
animação cultural 
animação de rua 
animação nocturna 
animação sócio-cultural 
animador cultural 
animador musical 
animador sócio-cultural 
animal de companhia 
animal de estimação 
animal de grande porte 
animal doméstico 
animal marinho 
animal político 
animal sagrado 
animal selvagem 
Anjo-da-Guarda 
ano agrícola 
ano bissexto 
ano civil 
ano corrente 
ano de trabalho 
ano fiscal 
ano judicial 
ano lectivo 
ano litúrgico 
ano-luz 
anorexia nervosa 
ano sabático 
anos vindouros 
antecedente criminal 
antecedente familiar 
antena de televisão 
antena parabólica 
anteprojecto de lei 
antigo regime 
antiguidade clássica 
antologia de textos 
antologia poética 
anúncio classificado 
anúncio de imprensa 
anúncio publicitário 
apara de madeira 
aparato de segurança 
aparelhagem de som 



aparelho de ar condicionado 
aparelho de Estado 
aparelho de segurança 
aparelho de televisão 
aparelho partidário 
aparelho respiratório 
aperto de mão 
apoio comunitário 
apoio financeiro 
apoio moral 
apoio social 
apólice de seguro 
apresentador de televisão 
aquecimento central 
arame farpado 
árbitro de futebol 
arco-íris 
ar condicionado 
área científica 
área coberta 
área comercial 
área de actividade 
área de construção 
área de controlo 
área de intervenção 
área de lazer 
área de recreio 
área de serviço 
área envolvente 
área-escola 
área florestal 
área metropolitana 
área verde 
areia do mar 
areia movediça 
ária de ópera 
ar livre 
arma automática 
arma biológica 
arma branca 
arma convencional 
arma de arremesso 
arma de fogo 
arma de guerra 
arma do crime 
armamento convencional 
armamento nuclear 
arma mortal 



arma nuclear 
arma química 
arquitecto paisagista 
arquivo de identificação 
arquivo morto 
arranha-céus 
arranjo floral 
ar refrigerado 
arte contemporânea 
artefacto militar 
arte marcial 
arte menor 
arte moderna 
arte plástica 
arte rupestre 
artes gráficas 
artes plásticas 
artigo de jornal 
artigo de luxo 
artigo de opinião 
artista de circo 
artista plástico 
artrite reumatóide 
árvore de fruto 
ascensão social 
asilo político 
aspecto físico 
assalto à mão armada 
assassino em série 
assédio sexual 
assembleia de representantes 
assembleia de voto 
assembleia-geral 
assessor de imprensa 
assessor financeiro 
assessor pessoal 
assinatura mensal 
assistência médica 
assistência social 
assistência técnica 
assistente de bordo 
assistente social 
associação académica 
associação criminosa 
associação cultural 
associação de benemerência 
associação de caridade 
associação de estudantes 



associação de pais 
associação recreativa 
associação religiosa 
assunto constitucional 
assunto de Estado 
assunto delicado 
assunto tabu 
ataque aéreo 
ataque armado 
ataque cardíaco 
ataque de coração 
ataque de nervos 
ataque directo 
ataque epiléptico 
ataque terrorista 
atentado terrorista 
aterro sanitário 
atestado médico 
atleta de alta competição 
átomo leve 
átomo pesado 
atraso económico 
atraso mental 
atributo pessoal 
átrio de entrada 
audição parlamentar 
audiência de televisão 
audiência televisiva 
auditoria financeira 
aula prática 
aumento de capital 
aumento de preço 
aumento salarial 
autarquia local 
autocarro de turismo 
auto-censura 
auto de acusação 
auto de contra-ordenação 
auto-de-fé 
auto-defesa 
auto de notícia 
auto de prisão 
auto-destruição 
auto de vistoria 
auto-estima 
auto-estrada da informação 
auto-estrada 
automóvel de alta cilindrada 



automóvel ligeiro 
auto-rádio 
autor anónimo 
auto-retrato 
autoridade civil 
autoridade competente 
autoridade de saúde 
autoridade do poder 
autoridade judicial 
autoridade máxima 
autoridade moral 
auxiliar de acção educativa 
auxiliar de educação 
avaliação contínua 
ave de rapina 
ave-maria 
ave migratória 
aventura amorosa 
avião de combate 
avião de controlo 
avião de transporte 
avião militar 
aviso de recepção 
avô materno 
à-vontade 
avô paterno 
azul-bebé 
azul-celeste 
azul-marinho 
bacia hidrográfica 
bacilo da tuberculose 
baile de Carnaval 
bairro camarário 
bairro clandestino 
bairro degradado 
bairro de habitação social 
bairro de lata 
bairro de realojamento 
bairro histórico 
bairro social 
baixa de preços 
baixa médica 
baixa pombalina 
baixo nível 
balança comercial 
balança de precisão 
balanço final 
balão de ar 



balão de ensaio 
balão de oxigénio 
balde de água fria 
balde do lixo 
bancada parlamentar 
banca privada 
banco alimentar 
banco central 
banco de investimento 
banco de jardim 
banco de urgência 
banco dos réus 
banda de garagem 
banda de música 
banda de oscilação 
banda desenhada 
banda magnética 
banda musical 
banda sonora 
banha da cobra 
banho de mar 
banho de sol 
banho-maria 
baptismo de voo 
baralho de cartas 
barba-azul 
barco a motor 
barco de borracha 
barco de cruzeiro 
barco de pesca 
barco de recreio 
barco pesqueiro 
barco salva-vidas 
bar de jazz 
barreira de protecção 
barreira sonora 
barril de petróleo 
barril de pólvora 
barrote de madeira 
base aérea 
base de cálculo 
base de dados 
base militar 
base naval 
bastidor político 
batalha campal 
batalha eleitoral 
batalha naval 



batata frita 
batata quente 
bate-chapas 
bateria antiaérea 
batida do coração 
bebé-proveta 
bebida alcoólica 
bebida espirituosa 
beija-mão 
belas artes 
bem adquirido 
bem comum 
bem de consumo 
bem de investimento 
bem-estar 
bem imóvel 
bem público 
benefício da dúvida 
benefício fiscal 
bens de investimento 
biblioteca municipal 
biblioteca pública 
bicha-solitária 
bicicleta de montanha 
bico-de-obra 
bilha de gás 
bilhete de identidade 
bilhete de lotaria 
bilhete do tesouro 
bilhete postal 
bispo auxiliar 
bispo titular 
bloco de cimento 
bloco de notas 
bloco operatório 
boa causa 
boa conduta 
boa disposição 
boa educação 
boa fama 
boa fé 
boa figura 
boa forma 
boa imagem 
boa impressão 
boa nova 
boa saúde 
boas festas 



boas intenções 
boas maneiras 
boas-vindas 
boa vida 
boa vontade 
boca de esgoto 
boca de incêndio 
bodas de ouro 
bodas de prata 
bode expiatório 
bóia de sinalização 
boicote eleitoral 
bola de bilhar 
bola de cristal 
bola de fogo 
bola de futebol 
bola de naftalina 
bola de neve 
bola de sabão 
bolbo raquidiano 
boletim clínico 
boletim de voto 
bolinho de bacalhau 
bolo-rei 
bolsa de emprego 
bolsa de estudos 
bolsa de investigação 
bolsa de valores 
bom aproveitamento 
bom aspecto 
bomba atómica 
bomba de alimentação 
bomba de ar 
bomba de gasolina 
bomba nuclear 
bombeiro voluntário 
bombo da festa 
bom comportamento 
bom exemplo 
bom feitio 
bom gosto 
bom nome 
bom ofício 
bom pagador 
bom senso 
bom tempo 
bom tom 
bons costumes 



bons ofícios 
bons tempos 
borda-d'água 
bota de cano alto 
bota-de-elástico 
bota de ouro 
botão de punho 
botão de rosa 
botija de gás 
braço-de-ferro 
braço direito 
brandos costumes 
branqueamento de dinheiro 
brigada de homicídios 
brigada de limpeza 
brigada de trânsito 
brincadeira de crianças 
brincadeira de mau gosto 
brio profissional 
buraco financeiro 
buraco negro 
cabeça de cartaz 
cabeça de gado 
cabeça de lista 
cabeça-rapada 
cabina de honra 
cabina de voto 
cabine de rádio 
cabine de voto 
cabo de aço 
cabo de alta tensão 
cabo de electricidade 
cabo eléctrico 
caça associativa 
caçadeira de canos serrados 
caçador de tesouros 
caça livre 
cadeia alimentar 
cadeia de supermercados 
cadeia de televisão 
cadeia televisiva 
cadeira de barbeiro 
cadeira de bebé 
cadeira de opção 
cadeira de praia 
cadeira de rodas 
caderno de desenho 
caderno eleitoral 



café-concerto 
café-restaurante 
caixa automática 
caixa craniana 
caixa de correio 
caixa de pandora 
caixa de ressonância 
caixa de surpresas 
caixa de velocidades 
caixa multibanco 
caixa negra 
caixa registadora 
caixote do lixo 
calamidade pública 
calçada portuguesa 
calcanhar de Aquiles 
calças de ganga 
cálculo de aritmética 
caldeirada de peixe 
caldo de galinha 
caldo verde 
calendário cristão 
cal viva 
camada de ozono 
cama de ferro 
camarada de armas 
câmara de descompressão 
câmara de eco 
câmara de gás 
câmara de mergulho 
câmara de televisão 
câmara de vídeo 
câmara frigorífica 
camião do lixo 
camisa-de-forças 
campanha autárquica 
campanha de esclarecimento 
campanha de prevenção 
campanha de publicidade 
campanha de sensibilização 
campanha de televisão 
campanha eleitoral 
campanha política 
campanha publicitária 
campanha televisiva 
campeão olímpico 
campo de actividade 
campo de aviação 



campo de batalha 
campo de concentração 
campo de exterminação 
campo de extermínio 
campo de futebol 
campo de golfe 
campo de prisioneiros 
campo de refugiados 
campo de ténis 
campo de tiro 
campo magnético 
cana-de-açúcar 
cana de pesca 
canal codificado 
canal de serviço público 
canal de televisão 
canal privado 
canal público 
canal temático 
canção de amor 
canção de embalar 
canção popular 
cancro cervical 
cancro da mama 
cancro da pele 
cancro da próstata 
cancro do fígado 
cancro do pulmão 
caneca de cerveja 
caneta de tinta permanente 
canhão de água 
canhão de longo alcance 
cano de esgoto 
cântico religioso 
cantiga popular 
canto da boca 
canto gregoriano 
cantor de ópera 
cantor lírico 
canto tradicional 
cão de fila 
cão-polícia 
capacete azul 
capacidade de decisão 
capacidade de resposta 
capacidade de síntese 
capacidade de trabalho 
capital de distrito 



capital de risco 
capital público 
capital seguro 
capitão de Abril 
capitão de equipa 
cara bonita 
cara conhecida 
caracter cirílico 
característica física 
cara lavada 
cara-metade 
cara nova 
carência económica 
carga de água 
carga fiscal 
carga horária 
carne de porco 
carne de vaca 
carreira académica 
carreira profissional 
carrinho de mão 
carro alegórico 
carro de alta cilindrada 
carro de aluguer 
carro de comando 
carro de combate 
carro de polícia 
carro de praça 
carro dos bombeiros 
carro-patrulha 
carro-vassoura 
carruagem de comboio 
carta aberta 
carta anónima 
cartada pessoal 
carta de aforamento 
carta de amor 
carta de caçador 
carta de condução 
carta de demissão 
carta de despedimento 
carta de recomendação 
carta neotectónica 
cartão amarelo 
cartão de contribuinte 
cartão de crédito 
cartão de débito 
cartão de identificação 



cartão de residente 
cartão de visita 
cartão multibanco 
cartão vermelho 
cartão visa 
carta registada 
cartaz de rua 
carteira profissional 
casa assombrada 
casa-berço 
casa camarária 
casa comercial 
casa de amento 
casa de alvenaria 
casa de banho 
casa de campo 
casa de chá 
casa de corretagem 
casa de cultura 
casa de descanso 
casa de diversão nocturna 
casa de espectáculos 
casa de fados 
casa de família 
casa de praia 
casa de prostituição 
casa de reclusão 
casa de repouso 
casa de saúde 
casa do povo 
casa-forte 
casal de adopção 
casal de namorados 
casamento civil 
casamento religioso 
casa particular 
casa pré-fabricada 
caso de amor 
caso perdido 
cassete de vídeo 
categoria profissional 
católico praticante 
causa de morte 
causa nobre 
cavaleiro templário 
cavalo de batalha 
cavalo de competição 
cavalo de Tróia 



cavalo-marinho 
cegueira reversível 
cela de segurança 
célula cancerosa 
célula fotovoltaica 
cena de ciúmes 
cena de pancadaria 
cenário de crise 
central de camionagem 
central de incineração 
central de tratamento de lixos 
central eléctrica 
central nuclear 
central telefónica 
central térmica 
centro comercial 
centro cultural 
centro da cidade 
centro das atenções 
centro de amento 
centro de apoio 
centro de comando 
centro de controlo 
centro de convívio 
centro de dia 
centro de emprego 
centro de enfermagem 
centro de explicações 
centro de formação 
centro de gravidade 
centro de hemodiálise 
centro de informática 
centro de interesse 
centro de investigação 
centro de mesa 
centro de reabilitação 
centro de saúde 
centro do mundo 
centro histórico 
centro médico 
centro paroquial 
centro social 
cerâmica de grés 
cerco de protecção 
cereal de sequeiro 
cerimónia civil 
certidão de casamento 
certidão de óbito 



certificação de qualidade 
certificado de aforro 
certificado de classificação 
certificado de garantia 
certificado de habilitações 
certificado de residência 
cerveja preta 
cessar-fogo 
cesto de lixo 
chamada de atenção 
chamada local 
chamada móvel 
chamada telefónica 
chapa de matrícula 
chapéu de chuva 
chapéu de sol 
chave de fendas 
chávena de café 
chávena de chá 
chefe de Estado 
chefe de família 
chefe de pessoal 
chefe de redacção 
chefe de secção 
chega de bois 
cheque careca 
cheque pré-datado 
choque eléctrico 
choque frontal 
choque térmico 
chuva de Verão 
chuva miudinha 
chuva torrencial 
cianeto de hidrogénio 
ciclo de cinema 
ciclo de reprodução 
ciclo de vida 
ciência exacta 
ciências da natureza 
ciências da saúde 
cinema de autor 
cine-teatro 
cinta de refrigeração 
cinto de ligas 
cinto de segurança 
circulação ferroviária 
circulação rodoviária 
circulação sanguínea 



circulação viária 
circular externa 
circular interna 
círculo de amigos 
cirurgia cardiovascular 
civilização ocidental 
clamor de guerra 
classe alta 
classe baixa 
classe média-alta 
classe média-baixa 
classe média 
classe operária 
classe social 
classe trabalhadora 
clima de festa 
clima de insegurança 
clima de instabilidade 
clima de optimismo 
clima de paz 
clima de tensão 
clínica geral 
clínica particular 
clínica privada 
clínica veterinária 
clínico geral 
cloreto de potássio 
clube de dança 
clube de fãs 
clube de futebol 
clube desportivo 
clube nocturno 
clube profissional 
coacção psicológica 
coágulo de sangue 
coágulo sanguíneo 
cobertura televisiva 
cobra-capelo 
cobrador de impostos 
código de barras 
código de estrada 
código genético 
código penal 
coeficiente de inteligência 
cofre central 
cofre do Estado 
colapso cardíaco 
colapso financeiro 



colecção de arte 
colecta mínima 
colectânea de textos 
colector de esgotos 
colector de saneamento 
colega de curso 
colega de equipa 
colega de escola 
colega de profissão 
colega de trabalho 
colega de turma 
colégio particular 
colete-de-forças 
colete de salvação 
colheita de sangue 
colher de pau 
colher de sopa 
colisão frontal 
colo do útero 
colónia de férias 
coluna de água 
coluna de som 
coluna militar 
coluna vertebral 
comandante de bordo 
comboio de longo curso 
comboio de mercadorias 
comboio de passageiros 
comboio rápido 
comentador de futebol 
comentador de televisão 
comentador político 
comentário de reprovação 
comércio a retalho 
comércio externo 
comércio grossista 
comércio livre 
comércio retalhista 
comes e bebes 
comício de campanha 
comida enlatada 
comida vegetariana 
comissão científica 
comissão de acompanhamento 
comissão de apoio 
comissão de avaliação 
comissão de pais 
comissão disciplinar 



comissário europeu 
comissário-geral 
comissário político 
comité central 
comité executivo 
comité local 
comité olímpico 
companheiro de armas 
companheiro de viagem 
companhia aérea 
companhia de aviação 
companhia de bailado 
companhia de dança 
companhia de navegação 
companhia de ópera 
companhia de seguros 
companhia de teatro 
companhia seguradora 
compasso de espera 
competição profissional 
complexo de culpa 
complexo de inferioridade 
complexo de piscinas 
complexo de superioridade 
complexo hoteleiro 
complexo industrial 
complexo militar 
componente activo 
componente químico 
comportamento humano 
composição química 
compositor clássico 
compositor de jazz 
compositor de música 
compositor de ópera 
composto orgânico 
composto químico 
comprimento de onda 
compromisso de honra 
compromisso pessoal 
computador central 
computador de bordo 
computador pessoal 
computador portátil 
comunicado de imprensa 
comunidade científica 
comunidade de acolhimento 
concelhia local 



concerto coral sinfónico 
concerto de câmara 
concerto de música clássica 
concerto de rock 
concorrência comercial 
concurso de beleza 
concurso público 
condição de acesso 
condição física 
condição necessária 
condição suficiente 
condições atmosféricas 
condições climatéricas 
condições de higiene 
condições de saúde 
condições de segurança 
condições de trabalho 
condições de vida 
condições meteorológicas 
condomínio fechado 
conduta cívica 
conduta de abastecimento de água 
conduta de água 
conduta de drenagem 
conduta de gás 
conduta de ventilação 
conduta moral 
conferência de imprensa 
confissão religiosa 
conflito aberto 
conflito armado 
conflito de interesses 
conflito familiar 
conflito mundial 
confronto de ideias 
confronto físico 
congelamento de preços 
congelamento de salários 
congelamento salarial 
congestionamento de trânsito 
conhecimento científico 
conhecimento de causa 
conhecimento geral 
conjunto de rock 
conjuntura económica 
conjuntura política 
conotação pejorativa 
conselheiro de imagem 



conselheiro de segurança 
conselheiro político 
conselho administrativo 
conselho científico 
conselho consultivo 
conselho de acompanhamento 
conselho de arbitragem 
conselho de disciplina 
conselho de Estado 
conselho de justiça 
conselho de ministros 
conselho de opinião 
conselho de segurança 
conselho directivo 
conselho escolar 
conselho executivo 
conselho fiscal 
conselho geral 
conserva de peixe 
conservador de museu 
conservatório de música 
conspiração política 
construção de raiz 
construtor civil 
consulta de especialidade 
consulta externa 
consulta médica 
consultor editorial 
consultor financeiro 
consumidor de droga 
consumidor de estupefacientes 
consumidor passivo 
consumo de drogas 
consumo de estupefacientes 
consumo externo 
consumo interno 
conta a prazo 
conta bancária 
conta conjunta 
conta-corrente 
contacto de rua 
contacto directo 
contacto pessoal 
contacto telefónico 
conta de electricidade 
conta de gerência 
contador de água 
contador de histórias 



conta externa 
contagem decrescente 
conta-gotas 
contaminação bacteriológica 
conta-quilómetros 
contas públicas 
conta telefónica 
contentor de lixo 
contestação popular 
contestação pública 
continente africano 
continente americano 
continente asiático 
continente europeu 
conto de fadas 
conto de princesas 
contra-argumento 
contra-ataque 
contra-declaração 
contra-informação 
contra-ordenação 
contra-proposta 
contra-relógio 
contratação de pessoal 
contrato a prazo 
contrato a termo 
contrato de aluguer 
contrato de arrendamento 
contrato de compra e venda 
contrato de exclusividade 
contrato de leasing 
contrato de locação 
contrato de trabalho 
contrato-programa 
contrato sem termo 
contribuição autárquica 
contribuição monetária 
controlo de qualidade 
controlo populacional 
controlo remoto 
controlo sanitário 
convenção internacional 
convento de freiras 
conversação bilateral 
conversação comercial 
conversação de paz 
conversação política 
conversa de amigos 



conversa de bastidores 
conversa informal 
conversa pessoal 
conversa telefónica 
convés de voo 
convicção moral 
convicção política 
convidado de honra 
convidado especial 
convívio familiar 
cooperativa de crédito 
cooperativa de habitação 
coordenação motora 
cópia de nitrato 
copo de água 
copo de champanhe 
cor clara 
cordão de segurança 
cordão policial 
cordão umbilical 
corda vocal 
cor-de-rosa 
coroa de flores 
coroa de louros 
coroa real 
coro de câmara 
cor partidária 
corpo clínico 
corpo de bombeiros 
corpo de segurança 
corpo diplomático 
corpo docente 
corpo doutrinário 
corpo expedicionário 
corpo humano 
cor política 
corporação de bombeiros 
correia de transmissão 
correio electrónico 
corrente de ar 
corrente de opinião 
corrente eléctrica 
corrida de automóveis 
corrida de burros 
corrida de cães 
corrida de cavalos 
corrida de galgos 
corrupção activa 



corrupção passiva 
cor saturada 
corta-mato 
corte de cabelo 
corte de energia 
corte de trânsito 
cortejo fúnebre 
corte orçamental 
cortina-de-ferro 
cor viva 
costa marítima 
costa mediterrânica 
couve-flor 
crédito bancário 
crédito bonificado 
crescimento económico 
criação de gado 
criação literária 
criação plástica 
criação poética 
criado de mesa 
criado de quarto 
criador de gado 
criador de moda 
criança de rua 
crime contra a humanidade 
crime de delito comum 
crime de denegação de justiça 
crime de desobediência 
crime de fraude 
crime de genocídio 
crime de guerra 
crime de homicídio 
crime de peculato 
crime de sangue 
crime de violação 
crime fiscal 
crime organizado 
crime passional 
crime político 
criminoso de delito comum 
criminoso de guerra 
crise de confiança 
crise de epilepsia 
crise de identidade 
crise de valores 
crise económica 
crise financeira 



crise matrimonial 
crise política 
crise social 
critério de avaliação 
critério de escolha 
critério de selecção 
crítica construtiva 
crítica de arte 
crítica de cinema 
crítica de fundo 
crítica de música 
crítica de teatro 
crítica de televisão 
crítica gastronómica 
crítica literária 
crítico de arte 
crítico de cinema 
crítico de música 
crítico de teatro 
crítico de televisão 
crítico gastronómico 
crítico literário 
crosta terrestre 
cuba de cimento 
cuba de fermentação 
cubo de gelo 
cuidado básico 
cuidados de saúde 
cuidados intensivos 
cuidados médicos 
cultura clássica 
cultura de regadio 
cultura de sequeiro 
cultura grega 
cultura popular 
cumprimento de pena 
cura de desintoxicação 
cura de emagrecimento 
curso de água 
curso de ciências 
curso de direito 
curso de economia 
curso de engenharia 
curso de formação profissional 
curso de fotografia 
curso de gestão 
curso de línguas 
curso de mestrado 



curso de turismo 
curso livre 
curso profissional 
curso superior 
curso técnico 
curso técnico-profissional 
curso universitário 
curta-metragem 
curto-circuito 
custo de aquisição 
custo de manutenção 
custo de vida 
dado adquirido 
dado biográfico 
dado estatístico 
dador de sangue 
dados pessoais 
dama de companhia 
dama de ferro 
dança africana 
dança de salão 
dança moderna 
dança popular 
dança sevilhana 
data de lançamento 
data de liquidação 
data de nascimento 
data de pagamento 
data de vencimento 
data-limite 
debate de ideias 
debate eleitoral 
debate político 
debate televisivo 
decisão final 
decisão judicial 
declamação de poesia 
declaração de amor 
declaração de falência 
declaração de guerra 
declaração de honra 
declaração de impostos 
declaração de rendimentos 
declaração de voto 
declaração médica 
decreto-lei 
dedo grande 
dedo indicador 



defensor oficioso 
defesa do consumidor 
défice comercial 
défice orçamental 
défice público 
deficiência mental 
deficiência motora 
deficiente físico 
deficiente mental 
deficiente profundo 
delegação de saúde 
delegado de saúde 
delegado de turma 
delegado escolar 
delegado sindical 
delito comum 
delito de peculato 
delito fiscal 
democracia cristã 
dengue hemorrágica 
denominação social 
densidade populacional 
denúncia anónima 
denúncia pública 
deontologia profissional 
departamento comercial 
departamento jurídico 
dependência bancária 
depósito a prazo 
depósito de água 
depósito de armas 
depósito de combustível 
depósito de gás 
depósito de vasilhame 
depósito negro 
deputado europeu 
deputado independente 
derrota pessoal 
desabamento de terras 
desafio de futebol 
desastre de aviação 
desastre de avião 
desastre ecológico 
desavença familiar 
descida de preços 
desconto de tempo 
desempenho profissional 
desenho-animado 



desenvolvimento económico 
desfile de moda 
desgaste físico 
desigualdade social 
desmancha-prazeres 
despedimento de pessoal 
despesa corrente 
despesa de educação 
despesa de representação 
despesa de saúde 
despesa orçamental 
despesa pública 
desporto de alta competição 
desporto de evasão 
desporto de Inverno 
desporto escolar 
desporto hípico 
desporto náutico 
desporto radical 
desvio de trajectória 
desvio de verbas 
detective privado 
detector de metais 
dever jurídico 
dever militar 
dever profissional 
dia-a-dia 
dia de amanhã 
dia de aniversário 
dia de azar 
dia de caça 
dia de calor 
dia de chuva 
dia de descanso 
dia de feira 
dia de festa 
dia de folga 
dia de semana 
dia de sol 
dia de trabalho 
dia feriado 
diagnóstico clínico 
diagnóstico médico 
diagnóstico pré-natal 
diálogo aberto 
dia negro 
diário desportivo 
diário económico 



dia santo 
dia útil 
dicionário contemporâneo 
dicionário de arte 
dieta alimentar 
diferença cultural 
diferença social 
dificuldade de aprendizagem 
dificuldade de comunicação 
dificuldade económica 
dificuldade financeira 
dignidade humana 
dinheiro comunitário 
dinheiro fácil 
dinheiro fresco 
dinheiro público 
dinheiro sujo 
dióxido de carbono 
dióxido de enxofre 
diploma de notoriedade 
diploma honorífico 
directiva comunitária 
directiva europeia 
director-adjunto 
director artístico 
director comercial 
director de campanha 
director de escola 
director de informação 
director de jornal 
director de produção 
director de programas 
director de turma 
director-executivo 
director-geral 
direito administrativo 
direito cívico 
direito civil 
direito comercial 
direito comunitário 
direito constitucional 
direito da criança 
direito democrático 
direito de sucessão 
direito de trabalho 
direito do consumidor 
direito do consumidor 
direito do trabalho 



direito fiscal 
direito humano 
direito internacional 
direito penal 
direitos de autor 
direitos humanos 
direito sucessório 
dirigente de futebol 
dirigente desportivo 
dirigente político 
dirigente sindical 
disciplina de voto 
disciplina militar 
disco de ouro 
disco de platina 
disco de prata 
disco de vinil 
disco voador 
discriminação racial 
discriminação sexual 
discurso directo 
disfunção sexual 
dispensa de serviço 
dispositivo de segurança 
disputa eleitoral 
distribuidora cinematográfica 
distúrbio alimentar 
ditado popular 
ditame da carne 
dito cujo 
dívida acumulada 
dívida de gratidão 
dívida externa 
dívida fiscal 
dívida pública 
dividendo líquido 
divindade mitológica 
divisa fraca 
divisão de honra 
divórcio litigioso 
divulgação científica 
doca de recreio 
doce de ovos 
docente universitário 
documento de identificação 
documento pessoal 
doença cancerígena 
doença cardíaca 



doença contagiosa 
doença crónica 
doença de coração 
doença degenerativa 
doença de Parkinson 
doença de pele 
doença do sono 
doença genética 
doença infecciosa 
doença má 
doença mental 
doença mortal 
doença prolongada 
doença renal 
doença sexualmente transmissível 
doença venérea 
doente de paludismo 
doente de sida 
doente mental 
doente oncológico 
doente renal 
doente terminal 
dólar americano 
dona de casa 
dor de alma 
dor de barriga 
dor de cabeça 
dor de cotovelo 
dor de dentes 
dor de peito 
dor muscular 
drama de amor 
droga dura 
droga leve 
duelo de espada 
duna de areia 
dupla nacionalidade 
dupla personalidade 
dúvida de interpretação 
eclipse parcial 
eclipse total 
economia aberta 
economia de mercado 
economia global 
ecrã de cinema 
ecrã de computador 
ecrã de televisão 
ecrã gigante 



ecrã táctil 
edema pulmonar 
edição crítica 
edição de autor 
edição de bolso 
edição electrónica 
edição facsimilada 
editor de programas 
editora discográfica 
educação cívica 
educação física 
educação religiosa 
educação sexual 
educação visual 
educador de infância 
efeito colateral 
efeito de estufa 
efeito especial 
efeito secundário 
efeito sonoro 
efeito visual 
eixo de rotação 
eixo ferroviário 
eixo traseiro 
eleição antecipada 
eleição autárquica 
eleição directa 
eleição distrital 
eleição europeia 
eleição federal 
eleição indirecta 
eleição legislativa 
eleição livre 
eleição municipal 
eleição parlamentar 
eleição presidencial 
eleição primária 
eleição regional 
eleitorado de direita 
eleitorado de esquerda 
elemento feminino 
elemento químico 
elo de ligação 
elo de parentesco 
embarcação de pesca 
embarcação de recreio 
embargo económico 
embrião humano 



emissão de rádio 
emissão de televisão 
emissora de rádio 
empada de galinha 
empreendimento turístico 
empregado de balcão 
empregado de bar 
empregado de escritório 
empregado de limpeza 
empregado de mesa 
empregado doméstico 
empresa construtora 
empresa de audimetria 
empresa de construção 
empresa de consultadoria 
empresa de consultoria 
empresa de distribuição 
empresa de vendas 
empresa familiar 
empresa imobiliária 
empresa multinacional 
empresa privada 
empresa pública 
empresário em nome individual 
empresa têxtil 
empréstimo bancário 
encargo financeiro 
encarregado de armazém 
encarregado de educação 
encarregado de obras 
encefalite japonesa 
encenador de espectáculos 
encontro amigável 
encontro de futebol 
encontro de negócios 
encontro de trabalho 
encontro particular 
energia alternativa 
energia cinética 
energia eléctrica 
energia eólica 
energia hidroeléctrica 
energia nuclear 
energia renovável 
energia sísmica 
energia solar 
enfermeiro clínico 
engarrafamento de trânsito 



engenharia civil 
engenharia de sistemas 
engenharia do ambiente 
engenharia genética 
engenharia mecânica 
engenheiro civil 
engenheiro de minas 
engenheiro de sistemas 
engenheiro de som 
engenho atómico 
engenho explosivo 
engenho militar 
ensaio atómico 
ensaio literário 
ensaio nuclear 
ensaísta de teatro 
ensino artístico 
ensino básico 
ensino especial 
ensino obrigatório 
ensino oficial 
ensino politécnico 
ensino pré-escolar 
ensino primário 
ensino privado 
ensino profissional 
ensino público 
ensino recorrente 
ensino regular 
ensino secundário 
ensino superior 
ensino superior privado 
ensino superior público 
ensino universitário 
ente supremo 
entidade bancária 
entidade competente 
entidade empregadora 
entidade patronal 
entidade privada 
entidade pública 
entrada de capital 
entrada de dinheiro 
entreposto de venda 
envelope financeiro 
enxaqueca hemiplégica 
época alta 
época baixa 



época balnear 
época clássica 
época colonial 
época contemporânea 
época medieval 
época natalícia 
época romana 
equilíbrio económico 
equilíbrio financeiro 
equipa de arbitragem 
equipa de atletismo 
equipa de basquetebol 
equipa de futebol 
equipa de investigação 
equipa de médicos 
equipa de produção 
equipa de reportagem 
equipa de salvamento 
equipa de socorro 
equipa de trabalho 
equipa médica 
equipamento de som 
equipamento desportivo 
era cristã 
era espacial 
era glaciar 
erário público 
erro crasso 
erro de contas 
erro de palmatória 
erro de programação 
erro humano 
erro táctico 
erupção cutânea 
erupção vulcânica 
erva aromática 
erva daninha 
escada exterior 
escada militar 
escadaria exterior 
escada rolante 
escala de serviço 
escalão de rendimento 
escalão etário 
escavação arqueológica 
escola de arte 
escola de ballet 
escola de cinema 



escola de condução 
escola de dança 
escola de enfermagem 
escola de fotografia 
escola de hotelaria 
escola de línguas 
escola de música 
escola de oficiais 
escola de polícia 
escola naval 
escola preparatória 
escola primária 
escola profissional 
escola pública 
escolaridade básica 
escolaridade mínima 
escolaridade obrigatória 
escola secundária 
escola superior 
escolta armada 
escolta policial 
escova de dentes 
escritura notarial 
escritura pública 
escudo humano 
esforço comum 
esforço concertado 
esforço de memória 
esforço físico 
esgoto doméstico 
espaço aberto 
espaço aéreo 
espaço comercial 
espaço cultural 
espaço de convívio 
espaço de estacionamento 
espaço de lazer 
espaço de manobra 
espaço de tempo 
espaço exterior 
espaço físico 
espaço livre 
espaço público 
espaço verde 
espécie animal 
espécie cinegética 
espécie rara 
espécie vegetal 



espectáculo de bailado 
espectáculo de cabaré 
espectáculo de circo 
espectáculo de dança 
espectáculo de música 
espectáculo de rua 
espectáculo de variedades 
espectáculo musical 
espectador de televisão 
especulador de mercado 
espelho de água 
espelho mágico 
esperança de vida 
esperança média de vida 
espinha dorsal 
espírito aberto 
espírito crítico 
espírito de equipa 
espírito de grupo 
espírito de sacrifício 
espiritual negro 
esquadra de polícia 
esquema de jogo 
esquema de segurança 
esqui aquático 
esqui náutico 
estabelecimento comercial 
estabelecimento de ensino 
estabelecimento de saúde 
estabelecimento oficial 
estabelecimento prisional 
estabelecimento privado 
estabilidade económica 
estabilidade política 
estação de comboios 
estação de compostagem 
estação de correios 
estação de metro 
estação de rádio 
estação de serviço 
estação de televisão 
estação espacial 
estação ferroviária 
estação radiofónica 
estação sismográfica 
estação sismológica 
estação televisiva 
estação terminal 



estádio de futebol 
estádio de idade 
estado civil 
estado de alerta 
estado de alma 
estado de coisas 
estado de coma 
estado de espírito 
estado de graça 
estado de saúde 
estado de sítio 
estado do tempo 
estado físico 
estado-membro 
estado unitário 
estaleiro de obras 
estância balnear 
estância de esqui 
estância de férias 
estância termal 
estância turística 
estatuto profissional 
estatuto social 
estendal de roupa 
estilista de moda 
estilo de música 
estilo de roupa 
estilo de vida 
estilo manuelino 
estilo modernista 
estilo neoclássico 
estilo próprio 
estrada marginal 
estrada militar 
estrada nacional 
estrangulamento viário 
estrato social 
estreia de cinema 
estreia televisiva 
estrela cadente 
estrela cefeida 
estrela de cinema 
estrela de rock 
estrela de televisão 
estrela-do-mar 
estudante de ciências 
estudante de letras 
estudante universitário 



estúdio de cinema 
estúdio de televisão 
estudo ambiental 
estudo analítico 
estudo comparativo 
estudo de mercado 
estudo de opinião 
estudos superiores 
ética profissional 
evasão ao fisco 
evasão fiscal 
evento cultural 
exame de admissão 
exame de código 
exame de condução 
exame de consciência 
exame de saúde 
exame final 
exame médico 
exame nacional 
excesso de peso 
excesso de velocidade 
execução fiscal 
execução sumária 
exemplo de coragem 
exemplo de sucesso 
exercício de aquecimento 
exercício de funções 
exercício físico 
exercício mental 
exilado político 
êxito de bilheteira 
ex-libris 
ex-marido 
ex-mulher 
expedição científica 
experiência de trabalho 
experiência de vida 
experiência pessoal 
explosão de gás 
expoente máximo 
exposição de fotografia 
exposição de pintura 
exposição itinerante 
exposição permanente 
expressão artística 
expressão dramática 
expressão escrita 



expressão facial 
expressão oral 
expressão pública 
expropriação de terras 
expropriação de terrenos 
extracto de conta 
extra-terrestre 
extrema-direita 
extrema-esquerda 
faca de cozinha 
faca de mato 
façanha histórica 
facilidades de pagamento 
factor de risco 
facto verídico 
faixa de rodagem 
faixa etária 
faixa rodoviária 
falência técnica 
falha de memória 
falha geológica 
falsa modéstia 
falsificador de arte 
falso álibi 
falso testemunho 
falta de ar 
falta de atenção 
falta de capacidade 
falta de carácter 
falta de civismo 
falta de condições 
falta de consideração 
falta de coragem 
falta de cuidado 
falta de educação 
falta de oxigénio 
falta de respeito 
família conservadora 
família de acolhimento 
família de posses 
família numerosa 
família real 
fanatismo religioso 
farinha de carne 
farinha de soja 
farinha de trigo 
farmácia de oficina 
farmácia hospitalar 



farol de nevoeiro 
fase de apuramento 
fase de qualificação 
fase experimental 
fase final 
fase terminal 
fatia de leão 
fato-de-banho 
fato de chita 
fato de macaco 
fato de treino 
fauna aquática 
faz-tudo 
febre amarela 
febre de ébola 
febre tifóide 
fé cristã 
feira de antiguidades 
feira de artesanato 
feira de velharias 
feira do livro 
feixe de lenha 
fenómeno religioso 
feriado municipal 
feriado nacional 
feriado religioso 
férias da Páscoa 
férias de Verão 
férias escolares 
férias grandes 
ferido grave 
ferramenta de trabalho 
ferro de engomar 
ferro eléctrico 
ferro forjado 
ferro-velho 
fertilizante orgânico 
festa de aniversário 
festa de anos 
festa de debutantes 
festa de despedida 
festa de inauguração 
festa de Natal 
festa popular 
festival aéreo 
festival da eurovisão 
festival de cinema 
festival de folclore 



festival de música 
festival de teatro 
fibra de vidro 
fibra óptica 
ficção científica 
ficha clínica 
ficha de inscrição 
ficha técnica 
figura de cartaz 
figura de culto 
figura de destaque 
figura de estilo 
figura de prestígio 
figura de referência 
figura de retórica 
figura enigmática 
figura famosa 
figura geométrica 
figura popular 
figura pública 
fila de espera 
fila de trânsito 
filariose linfática 
filho adoptivo 
filho da terra 
filho ilegítimo 
filho menor 
filho primogénito 
filho pródigo 
filiação partidária 
filiação política 
filme de acção 
filme de animação 
filme de culto 
filme épico 
filme erótico 
filme fantástico 
filme musical 
filme sonoro 
filosofia de vida 
filosofia política 
filtro de mangas 
fim de ano 
fim de milénio 
fim de século 
fim-de-semana 
fim de tarde 
fim de vida 



fim do mundo 
finanças públicas 
financeira de corretagem 
financiamento público 
finca-pé 
fio condutor 
fio de cabelo 
fio de telefone 
fio eléctrico 
fiscal de linha 
fiscalização tributária 
física nuclear 
física quântica 
fissão nuclear 
fita adesiva 
fita-cola 
flauta de bisel 
flora marinha 
flor-da-idade 
flor-de-estufa 
floresta de betão 
floresta tropical 
flor silvestre 
fluxo de sangue 
fluxo de tráfego 
fluxo de trânsito 
fluxo sanguíneo 
foco de incêndio 
foco de luz 
foco de tensão 
fogão de sala 
fogo cruzado 
fogo-de-artifício 
fogo-fátuo 
fogo florestal 
fogo posto 
foguetão espacial 
foguete sinalizador 
folha de cartolina 
folha de papel 
folha de rascunho 
folha de serviço 
folha volante 
folheto de promoção 
fonte alimentar 
fonte anónima 
fonte de energia 
fonte de financiamento 



fonte de informação 
fonte de inspiração 
fonte de prazer 
fonte de receita 
fonte de rendimento 
fonte de subsistência 
fonte luminosa 
fonte segura 
força convencional 
força de bloqueio 
força de expressão 
força de lei 
força de oposição 
força de ordem 
força de paz 
força de segurança 
força de vontade 
força económica 
força especial 
força federal 
força internacional 
força militar 
força moral 
força oculta 
força policial 
força popular 
força terrestre 
formação académica 
formação científica 
formação profissional 
forma de financiamento 
forma de pagamento 
forma de tratamento 
forma física 
fórmula de cálculo 
forno crematório 
forno de lenha 
fórum de debate 
fórum de discussão 
foto de família 
fotografia de família 
fracção autónoma 
fractura exposta 
fractura interna 
franco belga 
franco francês 
franco suíço 
frase curta 



frase feita 
fraude fiscal 
frente-a-frente 
frente comum 
frente de ataque 
frente de batalha 
frente de combate 
frente de conflito 
frente de fogo 
frente de libertação 
frequência sonora 
frota de médio curso 
frota de pesca 
fruto proibido 
fruto seco 
fuga ao fisco 
fuga de capitais 
fuga de gás 
fuga de informação 
função respiratória 
função vital 
funcionalismo público 
funcionário administrativo 
funcionário de limpeza 
funcionário público 
fundo comunitário 
fundo de desemprego 
fundo de investimento 
fundo de maneio 
fundos públicos 
furo artesiano 
furo de captação 
fuso horário 
futebol americano 
futebol de praia 
gabinete de acção social 
gabinete de comunicação social 
gabinete de crise 
gabinete de estudo 
gabinete de imprensa 
gado bovino 
gado bravo 
gaita de foles 
galeria comercial 
galeria de arte 
galinha dos ovos de ouro 
ganha-pão 
garantia bancária 



garrafa de gás 
garrafão de vinho 
gás atmosférico 
gás doméstico 
gás lacrimogéneo 
gás natural 
gasolina sem chumbo 
gasolina verde 
gás propano 
gás químico 
general de brigada 
género alimentício 
género literário 
género musical 
genoma humano 
gente de bem 
gerente comercial 
gestor de empresas 
ginástica aeróbica 
ginástica rítmica 
gira-discos 
glândula salivar 
glóbulo vermelho 
golo de cabeça 
golo de penalti 
golpe de asa 
golpe de cabeça 
golpe de estado 
golpe de génio 
golpe de mestre 
golpe de misericórdia 
golpe de sorte 
golpe profundo 
governador civil 
governo autónomo 
governo central 
governo civil 
governo de coligação 
governo de maioria 
governo federal 
governo interino 
governo regional 
grade de cerveja 
granada de fumo 
granada de morteiro 
grande área 
grande empresa 
grande penalidade 



grande prémio 
grande público 
grande superfície 
grau académico 
grau centígrado 
grau de dificuldade 
grau de ensino 
grau de instrução 
gravidez múltipla 
gravura rupestre 
grelha de avaliação 
grelha de programação 
greve de fome 
greve de protesto 
greve de zelo 
greve geral 
grito de alerta 
grito de dor 
grupo armado 
grupo coral 
grupo de dança 
grupo de estudo 
grupo de interesse 
grupo de música 
grupo de risco 
grupo de rock 
grupo de teatro 
grupo de trabalho 
grupo económico 
grupo etário 
grupo financeiro 
grupo folclórico 
grupo musical 
grupo parlamentar 
grupo profissional 
grupo social 
guarda-chuva 
guarda civil 
guarda-costas 
guarda de honra 
guarda florestal 
guarda-freios 
guarda-jóias 
guarda-livros 
guarda-nocturno 
guarda prisional 
guarda-redes 
guarda-roupa 



guarda-sol 
guerra civil 
guerra colonial 
guerra de audiências 
guerra mundial 
guerra química 
guerra santa 
guia de marcha 
guitarra acústica 
habilitações académicas 
habilitações escolares 
habilitações literárias 
habitação social 
hábito de higiene 
hasta pública 
hemorragia cerebral 
hemorragia interna 
herbívoro ruminante 
hidrato de carbono 
hino nacional 
história de amor 
historiador de arte 
história pessoal 
homem certo 
homem da limpeza 
homem de bem 
homem de coragem 
homem de idade 
homem de negócios 
homem de sucesso 
homem fatal 
homem polícia 
homicídio involuntário 
homicídio qualificado 
homicídio voluntário 
hóquei em patins 
hora da verdade 
hora de almoço 
hora de jantar 
hora de ponta 
hora do adeus 
hora extraordinária 
hora local 
horário de trabalho 
horário nobre 
hormona de crescimento 
hospedeiro de voo 
hospital central 



hospital civil 
hospital distrital 
hospital-escola 
hospital militar 
hospital particular 
hospital privado 
hospital público 
hospital universitário 
humor negro 
idade adulta 
idade de reforma 
idade do bronze 
idade do ferro 
idade do ouro 
idade escolar 
idade média 
ideal de beleza 
ideia feita 
ideia fixa 
ideia pré-concebida 
igreja católica 
igreja matriz 
igreja ortodoxa 
igreja paroquial 
iluminação artificial 
imagem de arquivo 
imagem televisiva 
impacto ambiental 
imperativo de consciência 
imposto automóvel 
imposto de selo 
imposto sucessório 
impressão digital 
impressão forte 
incêndio florestal 
incidência fiscal 
incidente diplomático 
incidente grave 
incineradora hospitalar 
indemnização compensatória 
indicador de confiança 
índice de massa corporal 
indústria alimentar 
indústria automóvel 
indústria de armamento 
indústria do calçado 
indústria farmacêutica 
indústria fonográfica 



indústria naval 
indústria têxtil 
inerência de cargo 
infecção de pele 
infecção respiratória 
infinitivo pessoal 
infracção fiscal 
infra-estrutura 
iniciativa de paz 
iniciativa individual 
início de actividade 
injecção subcutânea 
inquérito judicial 
inquérito público 
insegurança urbana 
inseminação artificial 
inserção social 
inspecção de trabalho 
inspecção-geral 
inspecção médica 
inspector de ensino 
inspector de segurança 
inspector de trabalho 
inspector-geral 
instalação eléctrica 
instalação sanitária 
instância de decisão 
instância superior 
instinto de sobrevivência 
instituição bancária 
instituição cultural 
instituição de beneficência 
instituição de benemerência 
instituição de caridade 
instituição de crédito 
instituição de ensino 
instituição de solidariedade 
instituição eclesiástica 
instituição privada 
instituição pública 
instituição social 
instituto de investigação 
instituto de línguas 
instituto de meteorologia 
instituto politécnico 
instrução militar 
instrução primária 
instrumentista de orquestra 



instrumento cirúrgico 
instrumento de cordas 
instrumento de música 
instrumento de tortura 
instrumento de trabalho 
instrumento musical 
insucesso escolar 
insuficiência cardíaca 
insuficiência renal 
integração europeia 
integração social 
integridade física 
inteligência artificial 
intenção de compra 
intenção de voto 
intercâmbio cultural 
interesse económico 
internamento hospitalar 
interrogatório judicial 
interrupção da gravidez 
interrupção voluntária de gravidez 
interruptor eléctrico 
intervalo de tempo 
intervenção cirúrgica 
intervenção militar 
intestino delgado 
intoxicação alimentar 
intoxicação medicamentosa 
invasão de propriedade alheia 
investigação criminal 
investigação judicial 
investigação policial 
investimento financeiro 
investimento seguro 
irmão gémeo 
irmão siamês 
irritação de pele 
isenção fiscal 
jantar de confraternização 
jantar de família 
jantar solene 
jante de liga leve 
jardim botânico 
jardim-de-infância 
jardim-escola 
jardim infantil 
jardim público 
jardim zoológico 



jazigo de família 
jazz de câmara 
jejum muçulmano 
jogada atacante 
jogada de ataque 
jogada de perigo 
jogador de futebol 
jogador profissional 
jogo aberto 
jogo amigável 
jogo clandestino 
jogo de basebol 
jogo de basquetebol 
jogo de cabeça 
jogo de cartas 
jogo de cintura 
jogo de computador 
jogo de fortuna e azar 
jogo de futebol 
jogo de influência 
jogo de Inverno 
jogo de palavras 
jogo de poder 
jogo de preparação 
jogo de qualificação 
jogo de râguebi 
jogo de sedução 
jogo de ténis 
jogo de vólei 
jogo particular 
jogo-rei 
jogos de Inverno 
jogo sexual 
jogos olímpicos 
jogo sujo 
jogo tradicional 
jóia de inscrição 
jornal de parede 
jornal desportivo 
jornalismo de investigação 
jornalista de investigação 
jornalista desportivo 
jornal oficial 
judeu ortodoxo 
juiz-conselheiro 
juiz de direito 
juiz de instrução 
juiz de linha 



juiz instrutor 
juízo de valor 
juízo final 
julgamento público 
junta de freguesia 
junta médica 
jura de amor 
juros de mora 
justiça social 
laboratório de análises 
laboratório farmacêutico 
laço bilateral 
laço de amizade 
laço de família 
laço de parentesco 
laço familiar 
lagar de azeite 
lagar de vinho 
lagarto de cauda oca 
lago artificial 
lágrimas de crocodilo 
lágrimas-de-sangue 
lança-granadas 
lança-mísseis 
lance de bola parada 
lance de golo 
lanço de escada 
lapidador de diamantes 
lápis-lazúli 
lapso de memória 
lapso de tempo 
lar de idosos 
lar de terceira idade 
lavagem automática 
lavagem de dinheiro 
lavagem de roupa 
lava-loiça 
lei comunitária 
lei da procura 
lei da rolha 
lei da selva 
lei de bases 
lei de mercado 
lei do mais forte 
lei geral 
lei laboral 
leilão competitivo 
lei orgânica 



lei-quadro 
leite de cabra 
leite de vaca 
leite em pó 
leitor de cassetes 
leitor de CD 
lenço de bolso 
lenço de papel 
lençol de água 
lenda popular 
lente de contacto 
lesão cerebral 
lesão interna 
lesão muscular 
letra bancária 
letra de câmbio 
letra garrafal 
letra minúscula 
letra miúda 
liberalismo económico 
liberdade condicional 
liberdade de escolha 
liberdade de imprensa 
liberdade de movimentos 
liberdade de opinião 
liberdade de pensamento 
liberdade preventiva 
liberdade provisória 
libra esterlina 
libra inglesa 
lição de moral 
licença de construção 
licença de parto 
licença de trabalho 
licença sabática 
líder carismático 
líder da oposição 
líder de mercado 
líder de opinião 
líder espiritual 
líder partidário 
líder político 
líder religioso 
ligação extraconjugal 
ligação extramatrimonial 
limite de idade 
limite de tempo 
limite de velocidade 



limpeza étnica 
língua estrangeira 
linguagem de programação 
linguagem jurídica 
língua materna 
língua morta 
língua nativa 
língua oficial 
linha aérea 
linha de alta tensão 
linha de ataque 
linha de combate 
linha de comboio 
linha de conduta 
linha de metro 
linha de metropolitano 
linha de montagem 
linha de orientação 
linha de pensamento 
linha de produção 
linha de raciocínio 
linha do horizonte 
linha férrea 
linha ferroviária 
linha recta 
linha telefónica 
líquido amniótico 
lira italiana 
lira turca 
lista de casamento 
lista de convidados 
lista de espera 
lista de prioridades 
lista eleitoral 
lista negra 
lista telefónica 
literatura infantil 
livre-arbítrio 
livre directo 
livre-trânsito 
livro branco 
livro de bolso 
livro de cabeceira 
livro de cheques 
livro de contas 
livro de ponto 
livro de receitas 
livro de reclamações 



livro didáctico 
livro negro 
livro sagrado 
locação financeira 
local de culto 
local de emprego 
local de trabalho 
local do crime 
loja comercial 
loja de animais 
loja de artesanato 
loja de brinquedos 
loja de comércio 
loja de conveniência 
loja de desconto 
loja de desporto 
loja de electrodomésticos 
loja de ferragens 
loja de roupa 
longa-metragem 
lotaria clássica 
lotaria popular 
lua cheia 
lua-de-mel 
lucro de exploração 
lufada de ar fresco 
lugar-comum 
lugar de estacionamento 
lugar do morto 
lugar sagrado 
lugar santo 
luta contra a sida 
luta de classes 
luta de poder 
luta de rua 
luta política 
luva de boxe 
luz artificial 
luz branca 
luz de nevoeiro 
luz do dia 
luzes de Natal 
luz solar 
luz verde 
macaco de imitação 
machado de guerra 
maço de cigarros 
má disposição 



má educação 
má fama 
má fé 
magia negra 
magistrado judicial 
má impressão 
maioria absoluta 
maioria relativa 
maioria simples 
mais-valia 
mal-entendido 
mal-estar 
malformação congénita 
má-língua 
mandado de busca 
mandado de captura 
mandado de detenção 
maneira de ser 
manifestação de apoio 
manifestação de estudantes 
manifestação de protesto 
manifestação de rua 
manifestação popular 
manifestação pública 
manipulação genética 
manobra de diversão 
manobra militar 
manobra perigosa 
má notícia 
manta de retalhos 
manual de instruções 
manual escolar 
má-nutrição 
mão amiga 
mão de ferro 
mão-de-obra 
mão direita 
mão esquerda 
mãos largas 
má qualidade 
máquina de café 
máquina de guerra 
máquina de lavar 
máquina fotográfica 
máquina retroescavadora 
mar alto 
marcação individual 
marca comercial 



marca de grande penalidade 
marcha-atrás 
marcha de protesto 
marcha fúnebre 
marco alemão 
maré alta 
maré baixa 
maré cheia 
maré de azar 
marés vivas 
maré vazia 
maré viva 
margem de erro 
margem de lucro 
margem de manobra 
marina de recreio 
máscara de gás 
máscara de oxigénio 
massa cinzenta 
massa corporal 
massagem capilar 
massa muscular 
mass-media 
matéria colectável 
matéria escolar 
matéria gorda 
material de apoio 
material de construção 
material de escritório 
material de guerra 
material didáctico 
material informático 
matéria orgânica 
matéria-prima 
mau comportamento 
mau elemento 
mau exemplo 
mau feitio 
mau génio 
mau gosto 
mau momento 
mau-olhado 
mau pagador 
maus tratos 
mau tempo 
má vida 
má-vontade 
medalha de bronze 



medalha de honra 
medalha de mérito 
medalha de ouro 
medalha de prata 
média aritmética 
mediação de paz 
média ponderada 
medição de audiências 
médico de família 
médico-legal 
médico-legista 
médico veterinário 
medida de emergência 
medida de força 
medida de precaução 
medida de prevenção 
medida de segurança 
medida drástica 
médio defensivo 
medula óssea 
meia de lã 
meia de seda 
meia de vidro 
meia-final 
meia-lua 
meia-noite 
meias-medidas 
meia-verdade 
meio ambiente 
meio de comunicação 
meio de informação 
meio de pagamento 
meio de sobrevivência 
meio de subsistência 
meio de transporte 
meio-dia 
meio familiar 
meio-irmão 
meio rural 
meios humanos 
meios materiais 
meio termo 
melanoma maligno 
melhoria de nota 
membro do governo 
membro inferior 
membro superior 
memória de infância 



menção honrosa 
menina dos olhos 
meningite viral 
menino-bonito 
menino de ouro 
menino de rua 
mercado bolsista 
mercado cambial 
mercado de acções 
mercado de bolsa 
mercado de câmbios 
mercado de capitais 
mercado de emprego 
mercado de trabalho 
mercado negro 
mesa de cabeceira 
mesa de trabalho 
mesa de voto 
mesa-redonda 
mesquita muçulmana 
mestre de cerimónias 
mestre-de-obras 
metal pesado 
metal precioso 
método contraceptivo 
método de avaliação 
método de ensino 
método de trabalho 
metrónomo electrónico 
metropolitano de superfície 
milícia armada 
milícia popular 
mina de carvão 
mina de prata 
mini-concurso 
mini-série 
minoria étnica 
missa campal 
missa de corpo presente 
missa dominical 
missa do sétimo dia 
missão de paz 
missão evangelizadora 
missa solene 
míssil balístico 
míssil de cruzeiro 
míssil de médio alcance 
míssil nuclear 



míssil telecomandado 
mitologia clássica 
mito sebastianista 
móbil do crime 
mobiliário urbano 
moção de apoio 
moção de censura 
moção de confiança 
moço de fretes 
moço de recados 
modalidade desportiva 
modelo de roupa 
modelo social 
modo de expressão 
modo de vida 
módulo de transporte 
moeda estrangeira 
moeda forte 
moeda fraca 
moeda única 
moinho de maré 
molécula orgânica 
molho branco 
momento alto 
momento certo 
momento de aflição 
momento de alegria 
momento decisivo 
momento de emoção 
momento de glória 
momento de pânico 
momento de tensão 
momento de viragem 
momento histórico 
momento triste 
monarquia constitucional 
monitor de televisão 
monopólio económico 
monóxido de carbono 
monta-cargas 
montado de sobro 
monumento megalítico 
mordomo-mor 
mortalidade infantil 
morte cerebral 
morte prematura 
morte súbita 
morte trágica 



mosca tsé-tsé 
mostra fotográfica 
mota de água 
moto aquática 
motorista de táxi 
movimentação popular 
movimento bancário 
movimento de opinião 
movimento de protesto 
movimento de solidariedade 
movimento de translação 
movimento estudantil 
movimento feminista 
movimento religioso 
mucosa bucal 
mudança brusca 
mudança climática 
mudança de atitude 
mudança de hora 
mudança de sexo 
multa de trânsito 
mundo árabe 
mundo cão 
mundo da moda 
mundo dos negócios 
mundo do trabalho 
mundo inteiro 
mundo ocidental 
músculo abdominal 
museu de cera 
museu municipal 
música africana 
música ambiente 
música ao vivo 
música clássica 
música contemporânea 
música de câmara 
música de dança 
música de fundo 
música de jazz 
música erudita 
música folclórica 
música instrumental 
música ligeira 
música negra 
música pimba 
música pop 
música popular 



música rock 
música sacra 
música tradicional 
mutação genética 
nacional-socialismo 
nadador-salvador 
nado-morto 
nariz adunco 
nariz aquilino 
natureza humana 
nave espacial 
navegação aérea 
navegação costeira 
navio de arrasto 
navio de assalto 
navio de carga 
navio de guerra 
navio-escola 
navio-mercante 
navio-patrulha 
necessidade básica 
negação categórica 
negociação de paz 
negócio da china 
negócio de risco 
negócio ilícito 
negócios públicos 
neo-realismo 
nervo periférico 
neve artificial 
nicho de mercado 
nitrato de celulose 
nível de audiência 
nível de crescimento 
nível de desemprego 
nível de desenvolvimento 
nível de ensino 
nível de instrução 
nível de poluição 
nível de rendimento 
nível de segurança 
nível de vida 
nó de acesso 
nó de ligação 
nódoa negra 
nó ferroviário 
noite de estreia 
noite de gala 



noite de Natal 
noite de Verão 
nome científico 
nome comercial 
nome concreto 
nome conhecido 
nome de baptismo 
nome de casada 
nome de código 
nome de guerra 
nome genérico 
nome oficial 
nome próprio 
norma ambiental 
norma comunitária 
norma constitucional 
norma de conduta 
norma deontológica 
norma de segurança 
norma europeia 
norma legal 
nó rodoviário 
nota biográfica 
notação musical 
nota de abertura 
nota de banco 
nota de cobrança 
nota de culpa 
nota de esclarecimento 
nota de imprensa 
nota de protesto 
nota de rodapé 
nota falsa 
nota final 
nota interna 
nota oficial 
nota oficiosa 
nota prévia 
notícia de primeira página 
notícia fresca 
novas tecnologias 
nó viário 
novilho de engorda 
novo-rico 
núcleo de apoio 
núcleo duro 
núcleo pedagógico 
núcleo urbano 



número de contribuinte 
número de identificação bancária 
número de telefone 
número fraccionário 
número oficial 
número real 
número recorde 
número redondo 
nuvem de areia 
nuvem de fumo 
nuvem de poeira 
objecção de consciência 
objecto celeste 
objecto de arte 
objecto de colecção 
objecto de estimação 
objecto de valor 
objecto pessoal 
objector de consciência 
objecto sexual 
obra autobiográfica 
obra cinematográfica 
obra colectiva 
obra de animação 
obra de arte 
obra de beneficiação 
obra de caridade 
obra de conservação 
obra de ficção 
obra de melhoramento 
obra de misericórdia 
obra-prima 
obra pública 
obra social 
obra vicentina 
obrigação do tesouro 
obrigação fiscal 
obrigações de caixa 
observador político 
óculos de sol 
ódio de estimação 
ofensa corporal 
ofensa física 
ofensa grave 
ofensiva militar 
oferta de emprego 
oferta de trabalho 
oferta pública de aquisição 



oferta pública de venda 
oferta pública 
oficial de cavalaria 
oficial de justiça 
oficial de polícia 
oficial superior 
ofício religioso 
oitavos de final 
óleo baptismal 
olhar crítico 
olho-de-boi 
olhos de carneiro mal morto 
olhos de contentamento 
olhos esbugalhados 
onda curta 
onda de calor 
onda de choque 
onda de protestos 
onda de rádio 
onda de violência 
onda hertziana 
onda média 
onda sísmica 
opção de compra 
opção de voto 
opção política 
open de ténis 
operação aeroportuária 
operação bancária 
operação de busca 
operação de combate 
operação de cosmética 
operação de crédito 
operação de limpeza 
operação de marketing 
operação de mercado 
operação de paz 
operação de resgate 
operação de salvamento 
operação de socorro 
operação de tesouraria 
operação financeira 
operação militar 
operação policial 
operadora de telecomunicações 
operador de cabo 
operador de câmara 
operador de som 



operador de telecomunicações 
operador de televisão 
operador económico 
operador financeiro 
operador turístico 
opinião pública 
oportunidade de emprego 
oportunidade de ouro 
oração de sapiência 
órbita geoestacionária 
órbita terrestre 
orçamento de estado 
orçamento familiar 
ordem alfabética 
ordem constitucional 
ordem de compra 
ordem de despejo 
ordem de detenção 
ordem de grandeza 
ordem de marcha 
ordem de pagamento 
ordem de prisão 
ordem de serviço 
ordem de trabalhos 
ordem de venda 
ordem económica 
ordem judicial 
ordem jurídica 
ordem pública 
ordem religiosa 
ordenado base 
ordenamento do território 
ordenamento urbano 
órfão de pai 
organismo autónomo 
organismo estatal 
organismo patogénico 
organismo público 
organização ambiental 
organização armada 
organização clandestina 
organização do território 
organização humanitária 
organização militar 
organização não-governamental 
organização partidária 
organização política 
organização social 



organização terrorista 
órgão associativo 
órgão autárquico 
órgão colegial 
órgão consultivo 
órgão de comunicação 
órgão de consulta 
órgão de direcção 
órgão de gestão 
órgão de governo 
órgão de poder 
órgão de soberania 
órgão directivo 
órgão genital 
órgão partidário 
órgão sexual 
orientação de voto 
orientação escolar 
orientação profissional 
orientação sexual 
orquestra de câmara 
orquestra filarmónica 
orquestra sinfónica 
ouriço-do-mar 
ouro branco 
outro mundo 
ouvido crítico 
ouvido musical 
ovelha negra 
ovo de colombo 
paço episcopal 
paços do concelho 
pacote legislativo 
pacto de confiança 
pacto de estabilidade 
pacto de regime 
pacto de solidariedade 
pacto económico 
pacto educativo 
pacto social 
padrão cultural 
padrão de comportamento 
padrão de qualidade 
padrão de vida 
pagamento em prestações 
pai adoptivo 
pai biológico 
pai da pátria 



pai de família 
pai-de-todos 
painel de azulejo 
painel de insonorização 
painel de protecção 
painel electrónico 
painel solar 
país africano 
paisagem protegida 
país balcânico 
país báltico 
país civilizado 
país comunitário 
país da comunidade 
país de amento 
país de destino 
país de leste 
país de origem 
país desenvolvido 
país do Leste 
país europeu 
país francófono 
país ibérico 
país industrializado 
país irmão 
país islâmico 
país lusófono 
país-membro 
país natal 
país neutral 
país neutro 
país nórdico 
país ocidental 
pai solteiro 
país rico 
país subdesenvolvido 
país terceiro 
país vizinho 
paixão desenfreada 
paixão política 
palácio presidencial 
palácio real 
palavra-chave 
palavra de Deus 
palavra de honra 
palavra de ordem 
palavra sábia 
paleolítico superior 



palha de aço 
pano de cozinha 
pano de fundo 
panorama económico 
panorama geral 
panorama político 
panos quentes 
pão caseiro 
pão de rala 
pão de trigo 
papagaio-do-mar 
papel de carta 
papel de parede 
papel higiénico 
papel-moeda 
papel político 
papel principal 
papel reciclado 
pára-brisas 
pára-choques 
parada militar 
paragem cardíaca 
paragem de autocarro 
paragem ferroviária 
paraíso económico 
paraíso fiscal 
pára-quedas 
pára-quedismo 
pára-quedista 
pára-raios 
parasita intestinal 
pára-sol 
pára-vento 
parceiro comercial 
parceiro comunitário 
parceiro económico 
parceiro estratégico 
parceiro europeu 
parceiro sexual 
parceiro social 
parcela de terreno 
parecer jurídico 
parecer oficial 
parede divisória 
parede mestra 
parque arqueológico 
parque automóvel 
parque de campismo 



parque de diversões 
parque de estacionamento 
parque de merendas 
parque de recreio 
parque desportivo 
parque de sucata 
parque escolar 
parque florestal 
parque hoteleiro 
parque industrial 
parque infantil 
parque natural 
parte de leão 
partícula fundamental 
partícula viral 
partida de damas 
partida de futebol 
partida de ténis 
partida de xadrez 
partido cívico 
partido com assento parlamentar 
partido comunista 
partido conservador 
partido da oposição 
partido de centro-direita 
partido de centro-esquerda 
partido de direita 
partido de esquerda 
partido de governo 
partido de oposição 
partido extraparlamentar 
partido monárquico 
partido nacionalista 
partido político 
partido republicano 
partido social democrata 
partido socialista 
partido socialista operário 
partido trabalhista 
parto natural 
passadeira de peões 
passadeira rolante 
passado próximo 
passagem aérea 
passagem de ano 
passagem de modelos 
passagem de nível 
passagem de peões 



passagem desnivelada 
passagem de testemunho 
passaporte olímpico 
passe de mágica 
passe internacional 
passeio de domingo 
passeio dominical 
passe social 
passivo fiscal 
passo de caracol 
passo de dança 
passo de gigante 
pasta da agricultura 
pasta da educação 
pasta da indústria 
pasta da saúde 
pasta das finanças 
pasta de papel 
pasta dos negócios estrangeiros 
pastilha de iodo 
pastilha elástica 
pastor-alemão 
patente militar 
pato-bravo 
património ambiental 
património arqueológico 
património arquitectónico 
património artístico 
património cultural 
património genético 
património histórico 
património mundial 
pausa para café 
pavilhão desportivo 
pavilhão gimnodesportivo 
pax romana 
paz de espírito 
paz podre 
paz social 
peça-chave 
peça de artilharia 
peça de colecção 
peça de fruta 
peça de museu 
peça de roupa 
peça de teatro 
peça de vestuário 
pecado mortal 



pecado original 
pecado venial 
peça dramática 
peça sobresselente 
peça teatral 
peça única 
pé-de-cabra 
pé de dança 
pé-de-meia 
pé descalço 
pé-de-vento 
pedido de ajuda 
pedido de asilo 
pedido de demissão 
pedido de desculpa 
pedido de socorro 
pé direito 
peditório de rua 
peditório nacional 
peditório público 
pedra angular 
pedra-de-toque 
pedra lascada 
pedra preciosa 
pedreiro-livre 
peixe do rio 
peixe-espada 
peixe-lua 
peixe tropical 
pele sensível 
pelotão da frente 
pelotão de fuzilamento 
pelotão de segurança 
pena capital 
pena de morte 
pena de multa 
pena de prisão 
pena leve 
pena máxima 
pena mínima 
pena pesada 
pena suspensa 
pena única 
penhora de bens 
pensão alimentar 
pensão de reforma 
pensão social 
pequena área 



pequena criminalidade 
pequeno-almoço 
pequeno comércio 
pequeno delito 
pequeno subscritor 
percurso de vida 
perda de cabelo 
perda de confiança 
perda de identidade 
perda de mandato 
perda de memória 
perda de peso 
perda de tempo 
perdão fiscal 
perfil psicológico 
pergunta difícil 
perigo de morte 
perigo de vida 
perímetro de rega 
perímetro de segurança 
período crítico 
período de carência 
período de crise 
período de desconto 
período de gestação 
período de gravidez 
período de incubação 
período de repouso 
período de tempo 
período de transição 
período de vida 
período eleitoral 
período lectivo 
período mestrual 
período pré-eleitoral 
perito comunitário 
perito internacional 
perseguição política 
personagem histórico 
personagem principal 
personalidade política 
perspectiva de futuro 
pesca artesanal 
pesca costeira 
pesca de arrastão 
pesca de arrasto 
pesca desportiva 
pesca do atum 



pesca do bacalhau 
pesca industrial 
pesca submarina 
peso bruto 
pessoa capaz 
pessoa chegada 
pessoa colectiva 
pessoa conhecida 
pessoa crescida 
pessoa de bem 
pessoa de confiança 
pessoa de idade 
pessoa estranha 
pessoa idosa 
pessoa jurídica 
pessoal administrativo 
pessoal auxiliar 
pessoal de voo 
pessoal docente 
pessoal médico 
pessoa séria 
pessoa simples 
pessoa singular 
peste bubónica 
petróleo bruto 
piada de mau gosto 
piano acústico 
piano de cauda 
pilar europeu 
piloto automático 
piloto de Fórmula 1 
pílula contraceptiva 
ping-pong 
pinheiro-bravo 
pinheiro-manso 
pintura abstracta 
pintura mural 
pipa de vinho 
piquete de greve 
piquete de serviço 
pirata informático 
piscadela de olho 
piscina coberta 
piscina municipal 
piscina olímpica 
pista coberta 
pista de aterragem 
pista de atletismo 



pista de aviação 
pista de dança 
pista de esqui 
pista olímpica 
placa continental 
placa de estacionamento 
placa de sinalização 
placa giratória 
placa tectónica 
planeamento familiar 
plano de acção 
plano de actividades 
plano de ataque 
plano de desenvolvimento 
plano de emergência 
plano de estudo 
plano de intervenção 
plano de investimento 
plano de ordenamento 
plano de paz 
plano de trabalho 
plano diabólico 
plano económico 
plano estratégico 
plano nacional 
plano político 
plano social 
planta de estufa 
planta ornamental 
plataforma continental 
plataforma rodoviária 
pobre de espírito 
pobre diabo 
poça de água 
poção mágica 
poço de ar 
poço de petróleo 
pó-de-arroz 
poder absoluto 
poder autárquico 
poder central 
poder de compra 
poder de decisão 
poder de observação 
poder de veto 
poder económico 
poder executivo 
poder judicial 



poder legislativo 
poder local 
poder negocial 
poder paternal 
poder político 
poder popular 
poder religioso 
poesia lírica 
poesia popular 
poeta popular 
polícia civil 
polícia de choque 
polícia de intervenção 
polícia de trânsito 
polícia judiciária 
polícia local 
polícia marítima 
polícia militar 
polícia municipal 
polícia política 
polícia secreta 
política agrícola 
política ambiental 
política científica 
política comunitária 
política cultural 
política de educação 
política de ensino 
política de investimento 
política de preços 
política de saúde 
política económica 
política educativa 
política europeia 
política exterior 
política externa 
política fiscal 
política internacional 
política monetária 
política mundial 
política nacional 
política partidária 
política social 
política universitária 
pólo aquático 
pólo de atracção 
pólo de interesse 
pólo universitário 



poluição atmosférica 
pombo-correio 
pomo de discórdia 
ponta de cigarro 
ponta de febre 
ponta-de-lança 
pontapé de baliza 
pontapé de canto 
pontapé de saída 
ponte aérea 
ponte-cais 
ponte ferroviária 
ponteiro do relógio 
ponte levadiça 
pontífice romano 
ponto alto 
ponto cardeal 
ponto central 
ponto crítico 
ponto crucial 
ponto da situação 
ponto de água 
ponto de apoio 
ponto de chegada 
ponto de contacto 
ponto de convergência 
ponto de encontro 
ponto de equilíbrio 
ponto de honra 
ponto de interrogação 
ponto de luz 
ponto de partida 
ponto de passagem 
ponto-de-pérola 
ponto de referência 
ponto de rotação 
ponto de ruptura 
ponto de saturação 
ponto de venda 
ponto de viragem 
ponto de vista 
ponto final 
ponto forte 
ponto fraco 
ponto fulcral 
ponto luminoso 
ponto morto 
ponto negro 



ponto nevrálgico 
ponto principal 
população activa 
população adulta 
população de células 
população local 
população mundial 
porta automática 
porta-aviões 
porta-chaves 
porta da frente 
porta da rua 
porta de embarque 
porta de entrada 
portador de sida 
porta-estandarte 
porta falsa 
porta-moedas 
porta principal 
porta-voz 
porte de arma 
porto comercial 
porto de abrigo 
porto de honra 
porto de pesca 
porto de recreio 
porto fluvial 
porto seguro 
posição de controlo 
posição estratégica 
pós-modernista 
pós-moderno 
posse de bola 
poste de electricidade 
posto avançado 
posto clínico 
posto de abastecimento 
posto de atendimento 
posto de comando 
posto de controlo 
posto de gasolina 
posto de polícia 
posto de saúde 
posto de trabalho 
posto de venda 
posto elevado 
posto médico 
posto público 



potência económica 
potência eléctrica 
potência mundial 
potência nuclear 
pouca-vergonha 
pousada de juventude 
praça de táxis 
praça de touros 
praça-forte 
praia fluvial 
prancha de surf 
prática corrente 
prato forte 
prato típico 
praxe académica 
prazer sexual 
prazo de validade 
prazo de vida 
pré-abertura 
pré-aviso 
preço-base 
preço de custo 
preço de mercado 
preço de venda ao público 
pregão popular 
prémio de carreira 
prémio de jogo 
prémio de seguro 
prenda de aniversário 
pré-primária 
pré-reforma 
pré-registo 
pré-requisito 
prescrição médica 
pré-selecção 
presente de Natal 
presidência aberta 
preso político 
pressão arterial 
pressão atmosférica 
pressão psicológica 
prestação de serviços 
prestação mensal 
prestador de serviços 
presunto pata negra 
prevenção rodoviária 
previsão astrológica 
primeira-dama 



primeira divisão 
primeira impressão 
primeira língua 
primeiro ciclo 
primeiro classificado 
primeiro emprego 
primeiro lugar 
primeiro-ministro 
primeiro passo 
primeiro-sargento 
primeiros socorros 
princípio de igualdade 
prisão de alta segurança 
prisão domiciliária 
prisioneiro de guerra 
problema ambiental 
problema cardíaco 
problema de consciência 
problema de saúde 
problema doméstico 
problema familiar 
problema sério 
processo clínico 
processo-crime 
processo de divórcio 
processo de paz 
processo disciplinar 
processo judicial 
processo penal 
procissão das velas 
procurador da República 
procurador-geral da República 
procurador-geral 
produto agrícola 
produto alimentar 
produto biológico 
produto de beleza 
produto de limpeza 
produto de primeira necessidade 
produto dietético 
produto natural 
produtor de carne 
produtor de cinema 
produtor de espectáculos 
produtor de filmes 
produtor de gado 
produtor de leite 
produtor de televisão 



produtor de vinho 
produto tóxico 
professor associado 
professor auxiliar 
professor catedrático 
professor de dança 
professor primário 
professor universitário 
profissão de fé 
profissão liberal 
profissional de saúde 
profissional liberal 
programa comunitário 
programa de actividades 
programa de candidatura 
programa de ensino 
programa de entretenimento 
programa de rádio 
programa de televisão 
programa de variedades 
programa educacional 
programa eleitoral 
programa infantil 
programa-quadro 
programa social 
programa televisivo 
projecto de construção 
projecto de investigação 
projecto-lei 
promessa eleitoral 
promotor imobiliário 
pronto-a-vestir 
pronto-socorro 
proposta de lei 
proposta de trabalho 
propriedade horizontal 
protector solar 
proteína animal 
protesto popular 
prova académica 
prova de aferição 
prova de avaliação 
prova de orientação 
prova de orientação nocturna 
prova específica 
prova global 
prova nacional 
prova oral 



provedor de justiça 
provisão bancária 
publicação científica 
publicação periódica 
publicidade enganosa 
puxão de orelhas 
quadra festiva 
quadra natalícia 
quadra popular 
quadro clínico 
quadro de financiamento 
quadro de honra 
quadro de pessoal 
quadro superior 
quadro técnico 
qualidade de vida 
qualidade do ar 
qualificação académica 
quarta-feira 
quartel de bombeiros 
quartel-general 
quartel militar 
quarto de banho 
quarto de hora 
quarto escuro 
quartos-de-final 
quebra-cabeças 
quebra-mar 
queijo-da-ilha 
queijo da Serra 
queima das fitas 
queimadura de pele 
questão de Estado 
questão de fundo 
questão secundária 
químico orgânico 
quinta-feira de Ascensão 
quinta-feira 
quiosque de jornais 
quociente de inteligência 
quota-parte 
rabo-de-cavalo 
raça branca 
raça humana 
rácio de solvabilidade 
radiação ultravioleta 
raio de luz 
raio de sol 



raio solar 
raio ultravioleta 
raio-x 
rajada de vento 
ramal de ligação 
ramo de actividade 
ramo de flores 
rampa de lançamento 
rancho folclórico 
rasgo de imaginação 
razão de queixa 
razão de ser 
reacção epidérmica 
reacção química 
reactor nuclear 
realidade virtual 
realizador de cinema 
realizador de televisão 
receita bruta 
receita de cozinha 
receita fiscal 
receita médica 
recém-licenciado 
recém-nascido 
recensão crítica 
recenseamento eleitoral 
recessão económica 
recibo de vencimento 
recibo verde 
recife de coral 
recinto coberto 
recinto desportivo 
recinto escolar 
recinto público 
recital de música 
recital de poesia 
recolha de fundos 
reconquista cristã 
reconquista dos cruzados 
recordação de infância 
recorde pessoal 
recrutamento militar 
recta final 
recurso económico 
recurso financeiro 
recurso hídrico 
recurso natural 
recursos humanos 



recursos materiais 
rede de abastecimento de água 
rede de alta pressão 
rede de distribuição 
rede de informação 
rede de pesca 
rede de saneamento 
rede de tráfico 
rede ferroviária 
rede fixa 
rede móvel 
rede viária 
referendo nacional 
reforço de capital 
reforma agrária 
reforma antecipada 
reforma compulsiva 
reforma constitucional 
reforma económica 
reforma estrutural 
reforma fiscal 
refugiado de guerra 
rega automática 
regalia social 
região agrícola 
região autónoma 
região demarcada 
região desfavorecida 
regime alimentar 
regime colonial 
regime comunista 
regime constitucional 
regime de prisão domiciliária 
regime de prisão 
regime de prisão preventiva 
regime de trabalho 
regime de tributação 
regime fiscal 
regime geral 
regime livre 
regime nazi 
regime político 
regime totalitário 
registo civil 
registo criminal 
registo predial 
regra de comportamento 
regra de conduta 



regra de etiqueta 
regra de funcionamento 
regra de mercado 
regra de ouro 
regra de segurança 
regra de trânsito 
regra do jogo 
rei da selva 
reino animal 
reinserção social 
reintegração social 
relação amigável 
relação amorosa 
relação comercial 
relação cordial 
relação de amizade 
relação diplomática 
relação económica 
relação externa 
relação familiar 
relação homossexual 
relação humana 
relação internacional 
relação interna 
relação sexual 
relação social 
relacionamento interpessoal 
relacionamento pessoal 
relações diplomáticas 
relações económicas 
relações externas 
relações humanas 
relações internacionais 
relações internas 
relações-públicas 
relações sociais 
relatório de actividades 
relatório de contas 
relatório médico 
relógio biológico 
relógio de bolso 
relógio de pulso 
relógio de quartzo 
relógio de sol 
relógio solar 
relógio digital 
remate de cabeça 
remédio comparticipado 



renda de bilros 
renda de casa 
rendimento bruto 
rendimento colectável 
rendimento escolar 
rendimento ilíquido 
rendimento líquido 
rendimento mínimo 
repartição de finanças 
repórter de guerra 
repórter de imagem 
repórter fotográfico 
reportório musical 
repressão política 
repuxo de água 
requinte de malvadez 
rescisão de contrato 
rés-do-chão 
reserva de caça 
reserva de ouro 
reserva de petróleo 
reserva ecológica 
reservatório de água 
reservatório de gás 
residência de Verão 
residência oficial 
residência universitária 
resíduo industrial 
resíduo sólido 
resíduo tóxico 
resina sintética 
responsabilidade civil 
ressonância magnética 
restaurante chinês 
restaurante de estrada 
restaurante de luxo 
restaurante panorâmico 
réstia de esperança 
resto de comida 
restos mortais 
retirada militar 
retrato de família 
retrato psicológico 
retrato-robot 
reunião de pais 
reunião de trabalho 
reunião extraordinária 
reverso da medalha 



revisor oficial de contas 
revista científica 
revolução industrial 
risco ambiental 
ritmo cardíaco 
ritmo de trabalho 
ritmo de vida 
roda-livre 
romance de espionagem 
romance policial 
romaria religiosa 
ronda de conversações 
ronda de negociações 
rota turística 
rotura de ligamentos 
roupa branca 
roupa de cama 
roupa desportiva 
saca-rolhas 
saco de plástico 
saco sem fundo 
saída airosa 
saída de emergência 
saída profissional 
sala de audiências 
sala de aula 
sala de bilhar 
sala de cinema 
sala de conferências 
sala de convívio 
sala de espectáculo 
sala de espera 
sala de estar 
sala de exposição 
sala de fumo 
sala de imprensa 
sala de jantar 
sala de leitura 
sala de música 
sala de parto 
sala de reuniões 
sala de visitas 
salão de beleza 
salão de cabeleireiro 
salão de chá 
salão nobre 
salário mínimo nacional 
salário mínimo 



salicilato de sódio 
salto com vara 
salto em altura 
salto em comprimento 
salto mortal 
salva de palmas 
salva-vidas 
sanção comercial 
sanção económica 
saneamento básico 
sanidade mental 
santo padre 
santo padroeiro 
santo popular 
santos de casa 
sarau cultural 
sardinha assada 
sargento-ajudante 
saúde infantil 
saúde pública 
sé catedral 
secção de voto 
secretaria-geral 
secretário de estado 
secretário-geral 
sector de actividade 
sector de opinião 
sector económico 
sector primário 
sector profissional 
sector secundário 
sector terciário 
seda natural 
sede de campanha 
sede de concelho 
sede de freguesia 
sede política 
segredo de estado 
segredo de justiça 
segredo profissional 
segunda-feira 
segurança interna 
seguro alternativo de saúde 
seguro complementar 
seguro conjunto 
seguro de acidentes de trabalho 
seguro de acidentes 
seguro de doença 



seguro de saúde 
seguro de vida 
seguro directo 
seguro obrigatório 
seguro social 
seio familiar 
seita religiosa 
selecção de esperanças 
selecção natural 
seleccionador nacional de futebol 
seleccionador nacional 
selo branco 
selo de correio 
selo de garantia 
selo de qualidade 
selo fiscal 
selo postal 
selo real 
sem-abrigo 
semana académica 
semana cultural 
semana-inglesa 
semana santa 
sem-terra 
senado universitário 
senhor de idade 
senso comum 
sentença de morte 
sentença de prisão 
sentença do tribunal 
sentido contrário 
sentido de humor 
sentido de orientação 
sentido de voto 
sentido figurado 
sentido literal 
sentimento profundo 
separador central 
sé patriarcal 
ser extraterrestre 
ser humano 
série de humor 
série de televisão 
série policial 
série televisiva 
serra eléctrica 
serviço administrativo 
serviço básico 



serviço camarário 
serviço central 
serviço comercial 
serviço de atendimento 
serviço de informação 
serviço de internamento 
serviço de jantar 
serviço de limpeza 
serviço de prevenção 
serviço de saúde 
serviço de segurança 
serviço de urgência 
serviço especializado 
serviço hospitalar 
serviço militar 
serviço municipal 
serviço municipalizado 
serviço prisional 
serviço público 
serviços camarários 
serviço social 
serviços secretos 
serviços sociais 
serviço técnico 
ser vivo 
sessão de cinema 
sessão de esclarecimento 
sessão de trabalho 
sessão de treino 
sessão extraordinária 
sessão solene 
sétimo céu 
sexo feminino 
sexo forte 
sexo masculino 
sexta-feira 
sigilo bancário 
sigilo fiscal 
silêncio sepulcral 
simulacro de incêndio 
sinal de alarme 
sinal de arrependimento 
sinal de luzes 
sinal de perigo 
sinal de trânsito 
sinal de vida 
sinal electromagnético 
sinal luminoso 



sinal sonoro 
sinal vermelho 
síncope cardíaca 
síndrome de Down 
sintoma de doença 
sistema arterial 
sistema de alarme 
sistema de ar condicionado 
sistema de avaliação 
sistema de ensino 
sistema de financiamento 
sistema de irrigação 
sistema de pagamento 
sistema de refrigeração 
sistema de rega 
sistema de saúde 
sistema de segurança 
sistema de vigilância 
sistema educativo 
sistema eléctrico 
sistema fiscal 
sistema imunitário 
sistema informático 
sistema judicial 
sistema legal 
sistema linfático 
sistema militar 
sistema nervoso central 
sistema nervoso 
sistema operativo 
sistema prisional 
sistema solar 
sistema tributário 
situação clínica 
situação de crise 
situação de emergência 
situação de golo 
situação de impasse 
situação de perigo 
situação de risco 
situação económica 
situação financeira 
sobrecarga de trabalho 
sociedade anónima 
sociedade comercial 
sociedade cooperativa 
sociedade desportiva 
sociedade moderna 



sócio-gerente 
sócio minoritário 
soldado da paz 
soldado de infantaria 
solidariedade social 
solução provisória 
soma aritmética 
sonda espacial 
sondagem de opinião 
sonho americano 
soprano lírico 
sorte grande 
sub-director 
subida de preço 
subida de temperatura 
submarino nuclear 
subsídio comunitário 
subsídio de alimentação 
subsídio de desemprego 
subsídio de doença 
subsídio de férias 
subsídio de Natal 
subsídio de refeição 
subsídio de risco 
substância química 
substância radioactiva 
sucesso de bilheteira 
suco gástrico 
sumo de fruta 
sumo pontífice 
suores frios 
superfície coberta 
superfície comercial 
superior hierárquico 
suplemento alimentar 
suspensão dianteira 
suspensão hidráulica 
suspensão traseira 
tábua de engomar 
tábua de salvação 
tábua rasa 
tabuleiro ferroviário 
taco de golfe 
tapete de Arraiolos 
tapete de entrada 
tarefa doméstica 
tartaruga gigante 
taxa alfandegária 



taxa de câmbio 
taxa de conversão 
taxa de desconto 
taxa de inflação 
taxa de juro 
taxa de mortalidade 
taxa de natalidade 
teatro de revista 
teatro experimental 
teatro romano 
teatro vicentino 
tecido comercial 
técnico de contas 
técnico de saúde 
técnico de som 
tecnologia de ponta 
tecto falso 
teia de aranha 
telefone celular 
telefone fixo 
telefonema anónimo 
telefone móvel 
telefone portátil 
telefone público 
telegrama de condolências 
telegrama de felicitações 
telegrama de pêsames 
televisão digital 
televisão privada 
televisão pública 
tema central 
tema de conversa 
tema forte 
tema musical 
tema quente 
tema tabu 
temperatura média 
temperatura mínima 
tempestade de neve 
templo romano 
tempo de antena 
tempo de crise 
tempo de emissão 
tempo de lazer 
tempo morto 
tempos livres 
tenda de campanha 
tenda de campismo 



tenda de circo 
tenda militar 
tenente-coronel 
tenente-general 
ténis de mesa 
tensão alta 
tensão arterial 
tentativa de suicídio 
tento de honra 
terça-feira 
terceira idade 
terceiro mundo 
terminal aéreo 
terminal de computador 
terminal rodoviário 
termo de comparação 
termo de responsabilidade 
termo técnico 
terra de cultivo 
terra de origem 
terra natal 
terra prometida 
terra santa 
terreno baldio 
território inimigo 
tese de curso 
tese de doutoramento 
tese de mestrado 
testa de ferro 
teste de alcoolémia 
teste de avaliação 
teste de despistagem 
teste de gravidez 
teste médico 
testemunha de acusação 
testemunha de defesa 
testemunha de Jeová 
testemunha ocular 
testemunho biográfico 
teste nuclear 
teste psicotécnico 
testes físicos 
texto literário 
texto sagrado 
tinta-da-china 
tira-nódoas 
tira-teimas 
tiro de precisão 



título de crédito 
título de participação 
título do tesouro 
título nobiliárquico 
título profissional 
toalha de papel 
tocha olímpica 
todo-o-terreno 
tolerância de ponto 
tomada de decisão 
tom de voz 
torneio de golfe 
torneio de ténis 
torre de controlo 
torre de vigia 
tosse-convulsa 
toucinho-do-céu 
touro de morte 
trabalhador-estudante 
trabalhador independente 
trabalhador municipal 
trabalhador por conta de outrém 
trabalhador por conta própria 
trabalho de campo 
trabalho de casa 
trabalho de equipa 
trabalho de investigação 
trabalho de parto 
trabalho doméstico 
trabalho escolar 
trabalho forçado 
trabalho infantil 
trabalho intelectual 
trabalho manual 
trabalhos manuais 
trabalho temporário 
tracção eléctrica 
traço contínuo 
traço de carácter 
tráfego aéreo 
tráfego marítimo 
tráfego rodoviário 
traficante de droga 
traficante de estupefacientes 
tráfico de armas 
tráfico de droga 
tráfico de estupefacientes 
traje balnear 



traje típico 
transacção financeira 
transferência bancária 
trânsito automóvel 
transmissão televisiva 
transportadora aérea 
transporte aéreo 
transporte colectivo 
transporte ferroviário 
transporte fluvial 
transporte público 
transporte rodoviário 
tratado de paz 
tratamento clínico 
tratamento de água 
tratamento de choque 
tratamento de informação 
tratamento de lixo 
tratamento especial 
tratamento hospitalar 
tratamento médico 
trauma psicológico 
traumatismo craniano 
travão de disco 
treinador principal 
treino de preparação 
treino de qualificação 
tremor de terra 
tremor muscular 
tribuna de honra 
tribunal administrativo 
tribunal civil 
tribunal constitucional 
tribunal de instrução criminal 
tribunal de instrução 
tribunal de menores 
tribunal de primeira instância 
triplo salto 
tripulante de cabine 
troca de galhardetes 
troca de palavras 
tromba de água 
tropa de elite 
tropas aliadas 
t-shirt 
tubo de escape 
tumor benigno 
tumor maligno 



tuna académica 
túnel rodoviário 
turismo de habitação 
turismo rural 
úlcera de estômago 
última morada 
última palavra 
último adeus 
ultra-sons 
união de facto 
unidade de comando 
unidade de crédito 
unidade de medida 
unidade de saúde 
unidade hospitalar 
unidade hoteleira 
unidade sanitária 
universidade privada 
universidade pública 
urgência hospitalar 
urinol público 
urna de voto 
vaca aleitante 
vaca-fria 
vaca leiteira 
vaga de frio 
vagão de mercadorias 
vaivém espacial 
vala comum 
vale de lágrimas 
valor de mercado 
valor moral 
valor patrimonial 
valor seguro 
válvula de escape 
válvula de segurança 
varinha mágica 
varíola endémica 
vaso de guerra 
vaso sanguíneo 
veículo automóvel 
veículo blindado 
veículo comercial 
veículo de carga 
veículo de mercadorias 
veículo ligeiro 
veículo motorizado 
veículo pesado 



velho regime 
velhos tempos 
velocidade de ponta 
velocidade máxima 
vencimento ilíquido 
venda a retalho 
vendedor ambulante 
vento de mudança 
vento forte 
vento fraco 
verba comunitária 
verde-alface 
verde-escuro 
verde-garrafa 
versão final 
versão preliminar 
vestido de noiva 
vestígio arqueológico 
veterano de guerra 
via aérea 
via de acesso 
via de cintura 
via de comunicação 
via de ensino 
via de escoamento 
via-férrea 
viagem de Estado 
viagem de ida e volta 
viagem de negócios 
viagem de núpcias 
viagem de sonho 
via pública 
via rápida 
via respiratória 
via rodoviária 
viatura ligeira 
viatura militar 
viatura particular 
viatura pesada 
via verde 
vice-almirante 
vice-governador 
vice-ministro 
vice-presidente 
vice-primeiro-ministro 
vida académica 
vida activa 
vida afectiva 



vida embrionária 
vida familiar 
vida íntima 
vida marinha 
vida marítima 
vida profissional 
vida quotidiana 
vida real 
vida selvagem 
vida sexual 
vinho branco 
vinho da Madeira 
vinho de mesa 
vinho do Porto 
vinho tinto 
vinho verde 
violação sexual 
viola de arco 
viola de mão 
violência doméstica 
vírus da sida 
visita de cortesia 
visita de Estado 
visita de estudo 
visita de médico 
visita guiada 
visita oficial 
visita-relâmpago 
visto de entrada 
visto de residência 
visto de saída 
visto de trânsito 
vítima mortal 
voleibol de praia 
vólei de praia 
volume de negócios 
volume de vendas 
voo charter 
voo comercial 
voo de longo curso 
voo experimental 
voo inaugural 
voo intercontinental 
voto de celibato 
voto de censura 
voto de confiança 
voto de congratulação 
voto de pesar 



voto de protesto 
voto de silêncio 
voto em branco 
voto secreto 
voz de fundo 
voz quente 
voz rouca 
zona agrária 
zona balnear 
zona coberta 
zona costeira 
zona de caça 
zona de circulação de peões 
zona de comércio livre 
zona de lazer 
zona de merendas 
zona de reserva ecológica 
zona de segurança 
zona envolvente 
zona histórica 
zona industrial 
zona montanhosa 
zona pedonal 
zona protegida 
zona residencial 
zona ribeirinha 
zona rural 
zona tropical 
zona turística 
zona urbana 
zona verde 


