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Nomenclatura da COS 

1 – A nomenclatura da COS obedece a uma hierarquia que representa a ocupação/uso do solo em 
diferentes níveis de detalhe temático (Figura 1). 

 

Figura 1 – Níveis de detalhe da nomenclatura hierárquica da COS 

2 – Nesta organização hierárquica as classes de nível mais detalhado estão contidas nas classes de 
menor detalhe, sendo portanto abrangidas pelas definições destas últimas. Isto significa que ao definir-
se uma classe no nível 5, essa mesma classe deve ser interpretada tendo em consideração as 
definições das classes de todos os níveis precedentes (Figura 2). 

Nível 3

Nível 4

Nível 5

(...)

 

Figura 2 – Definições das classes na hierarquia da nomenclatura COS. As definições das classes de nível 5 estão 
sempre contidas nas definições de nível 4 e assim sucessivamente. 

3 – Os nomes das classes contêm normalmente uma referência à classe de nível anterior em que se 
incluem. 

4 – Cada classe é provida de um código que representa por completo a sua posição na estrutura 
hierárquica. 

5 – Sempre que uma classe de um determinado nível não se divide em sub-classes, essa classe é 
propagada para os níveis inferiores (i.e. de maior detalhe temático) (Figura 3). 

6 – Nesta Secção I deste Anexo B descrevem-se todas as classes da nomenclatura COS, nos diversos 
níveis de detalhe. Contudo, nas situações em que a classe é propagada, apenas se indicam o nome e 
o código da mesma. 

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Detalhe

(5 classes)

(15 classes)

(43 classes)

(95 classes)

(197 classes)+
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5.1.2

5.1.2.1

5.1.2.3.1

5.1.2.2 5.1.2.3

5.1.2.3.2 5.1.2.3.3

(...)

5.1.2.2.15.1.2.1.1

 

Figura 3 – Exemplo da estratificação das classes COS. A classe 5.1.2 de nível 3, subdivide-se em três classes no 
nível 4. Por sua vez, a classe 5.1.2.3 subdivide-se em outras três classes no nível 5. No entanto, as restantes 

duas classes de nível 4, tendo já o detalhe requerido, são apenas propagadas para o nível 5. 

7 – A interpretação das classes da nomenclatura deve ser feita em conjunto com o entendimento 
completo do glossário e das regras de generalização. 
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1 Territórios artificializados 
Superfícies artificializadas ou ajardinadas, destinadas a actividades relacionadas com as sociedades 
humanas. Esta classe inclui áreas de tecido urbano, áreas industriais, áreas comerciais, rede rodoviária 
e ferroviária, áreas de serviços, jardins ou parques urbanos e equipamentos culturais e de lazer. 

1.1 Tecido urbano 

Consiste essencialmente em zonas construídas de tipologia urbana (casas, edifícios, áreas de 
estacionamento, logradouros, etc.). Estas zonas podem ser classificadas em áreas de tecido urbano 
contínuo e tecido urbano descontínuo. 

1.1.1 Tecido urbano contínuo 

Áreas de tecido urbano com superfície total impermeabilizada superior ou igual a 80%. Inclui centros 
urbanos e subúrbios em que os edifícios formem um tecido contínuo e homogéneo, bem como áreas 
de estacionamento, logradouros, áreas cobertas de betão ou asfalto, etc. A determinação do limiar de 
impermeabilização requer particular atenção para evitar confusão com a vegetação aparente (copas de 
árvores) sob a qual a superfície está impermeabilizada. 

1.1.1.1 Tecido urbano contínuo predominantemente vertical  

Áreas de tecido urbano contínuo em que os edifícios com altura superior ou igual a 3 andares ocupam 
uma superfície superior ou igual a 50% da parcela. 

1.1.1.1.1 Tecido urbano contínuo predominantemente vertical  

(Classe propagada do nível anterior) 

1.1.1.2 Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal 

Áreas de tecido urbano contínuo em que os edifícios com altura inferior a 3 andares ocupam uma 
superfície superior ou igual a 50% da parcela. 

1.1.1.2.1 Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.1.1.3 Áreas de estacionamentos e logradouros 

Áreas impermeabilizadas com parques de estacionamento e logradouros em tecido urbano. As zonas 
verdes (parques, áreas relvadas, etc.) ocupam menos de 20% da superfície cartografada. 
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Nas situações em que se verifica a existência de uma superfície de estacionamento com área superior 
à UMC, adjacente à rede viária e contida em tecido urbano, essa superfície deverá ser individualizada e 
classificada como área de estacionamento e logradouro (classe 1.1.1.3.1). 

1.1

d < 20m

1.
2.

.2
.1

.1

1.1

1.1.1.3.1

1.1.1.1.1 1.1.1.1.1

 

No caso da existência de áreas de logradouros e estacionamentos interrompidas por ocupações com 
distância mínima entre linhas inferior a 10 m, estas devem ser generalizadas de forma a eliminar a 
referida interrupção. 

1.1.1.3.1 Áreas de estacionamentos e logradouros 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.1.2 Tecido urbano descontínuo 

Áreas de tecido urbano na sua maior parte ocupadas por construções do tipo residencial. Nas áreas 
classificadas como urbano descontínuo os edifícios e outras superfícies artificializadas estão 
associados a áreas com vegetação e solo nu, as quais ocupam uma superfície significativa, embora 
descontínua. A superfície impermeabilizada ocupa uma área superior ou igual a 30% e inferior a 80% 
da superfície total. Esta classe inclui mosaicos de áreas cultivadas com áreas construídas. 

d<10m 

d≥10m 

<0.25ha       ≥0.25ha 
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1.1.2.1 Tecido urbano descontínuo 

Áreas de tecido urbano nas quais a superfície impermeabilizada ocupa uma área superior ou igual a 
50% e inferior a 80% da superfície total. 

1.1.2.1.1 Tecido urbano descontínuo 

 (Classe propagada do nível anterior) 

1.1.2.2 Tecido urbano descontínuo esparso 

Áreas de tecido urbano nas quais a superfície impermeabilizada ocupa uma área superior ou igual a 
30% e inferior a 50% da superfície total. 

1.1.2.2.1 Tecido urbano descontínuo esparso 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.1.1.1.1 Tecido urbano
contínuo predominantemente
vertical

1.1.1.2.1 Tecido urbano
contínuo predominantemente
horizontal

1.1.2.1.1 Tecido urbano
descontínuo

1.1.2.2.1 Tecido urbano
descontínuo esparso

Cobertura ≥≥≥≥ 80% Cobertura ≥≥≥≥ 80% 50% ≤≤≤≤ Cobertura < 80%

≥ 50%
3 ou +
andares

< 50%
3 ou +
andares

30% ≤≤≤≤ Cobertura < 50%

 

1.2 Indústria, comércio e transportes 

Áreas principalmente ocupadas por estruturas relativas à actividade industrial, comercial e de 
transportes, incluindo áreas associadas. Incluem-se também as zonas de exploração agro-industrial.  

1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos gerais 

Áreas de actividade industrial, grandes superfícies comerciais, armazéns e outros equipamentos 
diversos. São principalmente ocupadas com construções, asfalto, alcatrão, cimento na superfície ou 
terra compactada. Podem ter vegetação que, quando existente, ocupa pequenos espaços sobrantes e 
zonas ajardinadas. Inclui hospitais, universidades, infra-estruturas de produção de energia, instalações 
de apoio à exploração agro-pecuária, etc. 
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Nos casos em que existem superfícies de estacionamento associadas à rede viária mas ao mesmo 
tempo associadas a áreas de indústria, comércio e equipamentos gerais, essas superfícies deverão ser 
agregadas à classe 1.2.1.1.1 em detrimento da classe 1.2.2.1.1, de acordo com a tabela de prioridades 
(Secção V deste Anexo B). 

1.2.1.1 Indústria 

Áreas ocupadas por infra-estruturas de produção industrial. 

1.2.1.1.1 Indústria 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.1.2 Comércio 

Áreas ocupadas por superfícies comerciais. Inclui feiras, centros de exposições, centros comerciais, 
etc.  

1.2.1.2.1 Comércio 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.1.3 Instalações agrícolas 

Instalações de apoio à exploração agro-pecuária.  

1.2.1.3.1 Instalações agrícolas 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.1.4 Equipamentos públicos e privados 

Áreas ocupadas por instalações destinadas a serviços públicos e privados. Inclui quartéis de 
bombeiros, esquadras de polícia, prisões, hospitais, universidades, escolas, etc.  

1.2.1.4.1 Equipamentos públicos e privados 

(Classe propagada do nível anterior) 

d≥10m 

<0.25ha       ≥0.25ha 
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1.2.1.5 Infra-estruturas de produção de energia 

Áreas ocupadas por infra-estruturas destinadas à produção de energia renovável e não renovável. 

1.2.1.5.1 Infra-estruturas de produção de energia renovável 

Áreas ocupadas por infra-estruturas de produção de energia através de fontes renováveis, como 
parques eólicos, parques solares, instalações de aproveitamento da energia das marés, paredões de 
barragens produtoras de energia, etc. 

1.2.1.5.2 Infra-estruturas de produção de energia não renovável 

Áreas ocupadas por infra-estruturas de produção de energia através de fontes não renováveis como o 
petróleo e o carvão mineral. Inclui centrais termoeléctricas, centrais nucleares, etc. 

1.2.1.6 Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para 
consumo 

Áreas ocupadas por infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo. 
Inclui levadas, condutas adutoras, estações elevatórias, Estações de Tratamento de Água (ETA), 
postos de cloragem (PC), reservatórios, paredões de barragens não produtoras de energia e redes de 
distribuição de água. 

1.2.1.6.1 Infra-estruturas de captação, tratamento e abastecimento de águas para consumo 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.1.7 Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 

Áreas ocupadas por infra-estruturas destinadas ao tratamento de resíduos. Inclui estações de 
compostagem, aterros sanitários, estações de transferência, estações de triagem, incineradoras, 
Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), etc.  

1.2.1.7.1 Infra-estruturas de tratamento de resíduos e águas residuais 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços associados 

Rodovias e ferrovias, incluindo equipamentos associados (e.g. estações, plataformas, taludes). A 
superfície cartografada deve apresentar continuidade. 

1.2.2.1 Rede viária e espaços associados 

Rodovias e espaços associados. Inclui estradas nacionais, auto-estradas, estações de serviço, áreas 
de lavagem automática, parques de estacionamento associados a rodovias fora do tecido urbano, 
áreas de manobras, serviços de manutenção, etc. 
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Nos casos em que se verifica a existência de estacões de serviço e/ou parques de estacionamento 
adjacentes à rede viária, mas não contidos em tecido urbano, estes são agregados à classe 1.2.2.1.1, 
independentemente da sua dimensão. 

1.2.2.1.1 Rede viária e espaços associados 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.2.2 Rede ferroviária e espaços associados 

Vias ferroviárias, terrenos e equipamentos associados. Inclui estações de caminhos-de-ferro, edifícios 
e outras infra-estruturas destinadas à formação de composições ferroviárias, reparação e manutenção, 
parqueamento e outras actividades logísticas.  

1.2.2.2.1 Rede ferroviária e espaços associados 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.3 Áreas portuárias 

Portos, estruturas portuárias, estaleiros navais e marinas. Inclui terminais petrolíferos e portos fluviais.  

1.1.1.2.1

< 1ha

5.2.3.1.1

1.2.3.x.x

1.1.1.2.1

≥ 1ha

5.2.3.1.1

1.2.3.x.x

 

Em áreas portuárias com superfície artificializada inferior à UMC e caracterizadas pela presença de 
esporões de protecção delimitando uma área de água, deve-se incluir a área do plano de água de 
forma a obter uma superfície total igual ou superior à UMC. 

<0.25ha                                                                       ≥0.25ha 

d≥10m 
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1.2.3.1 Terminais portuários de mar e de rio 

Áreas destinadas a operações de carga e descarga de navios em mar ou em rio. Inclui parque de 
contentores, terminal de passageiros, cais militares, etc.  

1.2.3.1.1 Terminais portuários de mar e de rio 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.3.2 Estaleiros navais e docas secas 

Áreas ocupadas por infra-estruturas destinadas à reparação ou construção de navios.  

1.2.3.2.1 Estaleiros navais e docas secas  

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.3.3 Marinas e docas pesca 

Estruturas portuárias destinadas ao abrigo de pequenas e médias embarcações de recreio, desporto e 
pesca.  

1.2.3.3.1 Marinas e docas pesca 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.4 Aeroportos e aeródromos 

Áreas ocupadas por aeródromos e aeroportos civis ou militares. Esta classe inclui pistas de aterragem, 
edifícios e áreas associadas a este tipo de infra-estruturas. 

1.2.4.1 Aeroportos 

Áreas ocupadas por pistas de aterragem e descolagem para a aviação civil/comercial e militar de 
grandes dimensões. Inclui espaços associados (e.g. hangares, terminais).  

1.2.4.1.1 Aeroportos 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.2.4.2 Aeródromos 

Área destinada a manobras de aeronaves de pequena e média dimensão. Inclui espaços associados 
(e.g. hangares). 

1.2.4.2.1 Aeródromos 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3 Áreas de extracção de inertes, áreas de deposição de resíduos 
e estaleiros de construção 

Áreas artificializadas principalmente ocupadas por actividades extractivas, estaleiros de construção, 
zonas de deposição de resíduos e áreas associadas a todas estas actividades. Inclui pedreiras, 
extracção mineira, aterros, lixeiras, etc. 
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1.3.1 Áreas de extracção de inertes 

Áreas de extracção de minerais (areeiros, pedreiras, carvão, ferro, etc.) a céu aberto. Inclui áreas de 
extracção inundadas temporariamente e saibreiras inundadas, excepto nos casos em que se trate de 
extracção por dragagem de fundos fluviais. Inclui também áreas de extracção de sal-gema e de areias 
em dunas costeiras ou interiores. 

1.3.1.1 Minas a céu aberto 

Zonas de extracção de minério a céu aberto. Inclui minas de ferro, cobre, magnetite, carvão (hulha, 
coque, lenhite), etc. Esta classe exclui a exploração de minerais que constituem normalmente materiais 
de construção (classe 1.3.1.2.1).  

1.3.1.1.1 Minas a céu aberto 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3.1.2 Pedreiras 

Zonas de exploração de pedra ou areia a céu aberto, incluindo as áreas ocupadas pelas instalações 
necessárias à sua lavra e pelos depósitos das substâncias extraídas. Esta classe é representativa das 
áreas destinadas à indústria das rochas ornamentais (e.g. granitos e mármores), cimenteiras, areeiros 
e outros materiais de construção. 

1.3.1.2.1 Pedreiras 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3.2 Áreas de deposição de resíduos 

Áreas de deposição de resíduos urbanos ou industriais. Esta classe inclui aterros, lixeiras e sucatas.  

1.3.2.1 Aterros 

Áreas de deposição de resíduos em que estes são despejados em trincheiras ou células abertas em 
certos locais (e.g. escavações abandonadas de minérios, solos baixos, vales), as quais são 
posteriormente cobertas e comprimidas. 

1.3.2.1.1 Aterros 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3.2.2 Lixeiras e sucatas 

Áreas ocupadas por espaços de deposição de resíduos sem sistemas de controlo, contenção ou 
confinamento (lixeiras) ou por depósitos de ferro-velho (sucatas).  

1.3.2.2.1 Lixeiras e sucatas 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3.3 Áreas em construção 

Áreas em construção (escavações, estaleiros, etc.) e áreas abandonadas inseridas num contexto 
urbano. 



 

Pág. 11  

1.3.3.1 Áreas em construção 

Áreas em construção, escavações, estaleiros, etc. Inclui instalações públicas e industriais, infra-
estruturas da rede rodoviária ou ferroviária, diques e barragens, etc., desde que em construção. 

1.3.3.1.1 Áreas em construção 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.3.3.2 Áreas abandonadas em territórios artificializados 

Áreas abandonadas sem edificações, inseridas no tecido urbano, onde se verifica inclusive o 
desenvolvimento de alguma vegetação. 

1.3.3.2.1 Áreas abandonadas em territórios artificializados 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.4 Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e 
de lazer, e zonas históricas 

Áreas artificializadas ou áreas naturais aproveitadas para uso recreativo e de lazer. Incluem-se nesta 
categoria os parques verdes urbanos, equipamentos de desporto e de lazer, cemitérios, equipamentos 
culturais, etc. 

1.4.1 Espaços verdes urbanos 

Áreas verdes inclusas ou adjacentes ao tecido urbano, de uso predominantemente público, e com 
funções de recreio e de enquadramento da estrutura urbana. Inclui parques, zonas verdes de áreas 
residenciais, cemitérios com vegetação, jardins botânicos, jardins zoológicos, etc. 

1.4.1.1 Parques e jardins 

Áreas verdes em contexto urbano. Inclui parques, jardins de enquadramento da estrutura urbana, áreas 
de floresta ou bosques para uso público com funções de recreio, jardins botânicos, etc.  

1.4.1.1.1 Parques e jardins 

(Classe propagada do nível anterior) 

1.4.1.2 Cemitérios 

Cemitérios inclusos ou adjacentes ao tecido urbano.  

1.4.1.2.1 Cemitérios 

 (Classe propagada do nível anterior) 

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e de lazer e zonas históricas 

Espaços e estruturas desportivas, culturais e de lazer, incluindo parques de campismo, campos de 
golfe, hipódromos e complexos arqueológicos a céu aberto, bem como cemitérios com vegetação, 
jardins zoológicos e jardins botânicos não inclusos em tecido urbano.  
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3.2.2.1.1

1.4.2.x.x

5.1.2.x.x

3.2.2.1.1

1.4.2.x.x

< 1ha < 1ha
 

 

No caso de existirem áreas de recreio e lazer em torno de planos de água de superfície inferior à UMC, 
mas com superfície total superior à UMC, essas áreas e os planos de água devem ser representados 
por um polígono único, classificado como equipamentos desportivos e de lazer (classes 1.4.2.x.x). Por 
outras palavras, o polígono resultante deverá incluir o plano de água e a área envolvente. 

1.4.2.1 Equipamentos desportivos 

Áreas ocupadas por equipamentos destinados à prática desportiva.  

1.4.2.1.1 Campos de golfe 

Áreas delimitadas para a prática de golfe, nas quais se podem observar pequenos bosques, lagos, 
relvados e infra-estruturas associadas. 

1.4.2.1.2 Outras instalações desportivas 

Áreas ocupadas por outras instalações desportivas. Inclui estádios de futebol e infra-estruturas anexas, 
estádios de hóquei, piscinas e campos de ténis, pistas de ciclismo, hipódromos, pistas de atletismo, 
etc., inclusos ou não em tecido urbano. 

1.4.2.2 Equipamentos de lazer 

Equipamentos relacionados com a ocupação de tempos livres e actividades de lazer. Esta classe exclui 
equipamentos desportivos. 

1.4.2.2.1 Parques de campismo 

Terreno normalmente destinado, quer a título gratuito, quer oneroso, à instalação temporária de tendas, 
aluguer de bungalows ou outros abrigos semelhantes, e à permanência de reboques ou veículos 
habitáveis, designadamente auto-caravanas ou roulottes. 

1.4.2.2.2 Outros equipamentos de lazer 

Áreas ocupadas por outros equipamentos de lazer. Inclui jardins zoológicos, jardins botânicos e 
cemitérios não inclusos em tecido urbano, etc. Esta classe exclui parques de campismo. 

<0.25ha                       <0.25ha 
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1.4.2.3 Equipamentos culturais e zonas históricas 

Complexos arqueológicos a céu aberto, zonas históricas não habitadas, igrejas e espaços associados, 
e equipamentos culturais como teatros, planetários, salas de espectáculos, etc. 

1.4.2.3.1 Equipamentos culturais e zonas históricas 

(Classe propagada do nível anterior) 
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2 Áreas agrícolas e agro-florestais 
Áreas utilizadas para agricultura, constituídas por terras aráveis, culturas permanentes, prados e 
pastagens permanentes. Inclui sistemas agro-florestais. 

2.1 Culturas temporárias 

As culturas temporárias são aquelas cujo ciclo vegetativo não excede um ano (anuais) e as que não 
sendo anuais são ressemeadas com intervalos que não excedem os 5 anos (e.g. morangos, espargos). 
Estas culturas encontram-se normalmente sob regime de rotação anual ou plurianual. Inclui culturas 
regadas, não regadas, culturas em campos inundados (e.g. arrozais) e pastagens temporárias. 

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 

Áreas ocupadas por culturas temporárias de sequeiro, estufas e viveiros. 

2.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 

Áreas ocupadas por culturas temporárias que não utilizam qualquer tipo de rega artificial. Inclui terrenos 
em regime de pousio agrícola até um máximo de 5 anos. 

2.1.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.1.2 Estufas e viveiros 

Estufas de espécies agrícolas e viveiros de árvores de fruto, arbustos e flores. As estufas podem ser de 
plástico ou vidro, entre outros materiais, tendo de ser acessíveis ao homem (no seu interior uma 
pessoa pode trabalhar de pé e na vertical). Inclui viveiros florestais, desde que não se encontrem em 
áreas de floresta e se destinem às necessidades da exploração. Os viveiros florestais comerciais 
localizados ou não na floresta fazem também parte desta classe. 

Esta ocupação/uso não diz necessariamente respeito a áreas não regadas. A sua inclusão na classe 
2.1.1 resulta da definição de “Culturas anuais de sequeiro” da nomenclatura Corine Land Cover. 

2.1.1.2.1 Estufas e viveiros 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.1.3 Floricultura 

Áreas de cultivo industrial de flores, não incluídas na classe 2.1.1.2.1.  

Esta classe não diz necessariamente respeito a áreas não regadas, nem ao cultivo em regime de 
rotação. A sua inclusão na classe 2.1.1 resulta da definição de “Culturas anuais de sequeiro” da 
nomenclatura Corine Land Cover.  

2.1.1.3.1 Floricultura 

(Classe propagada do nível anterior) 
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2.1.1.4 Cultura de cana-de-açúcar 

Esta ocupação/uso não diz necessariamente respeito a áreas não regadas, nem a áreas de cultura 
anual ou plurianual. A sua inclusão na classe 2.1.1 resulta da definição de “Culturas anuais de 
sequeiro” da nomenclatura Corine Land Cover. 

2.1.1.4.1 Cultura de cana-de-açúcar 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.2 Culturas temporárias de regadio 

Culturas temporárias irrigadas de forma artificial permanentemente ou não, utilizando com frequência 
infra-estruturas permanentes de rega (e.g. canais de irrigação, redes de drenagem, pivôs de rega). 
Este tipo de culturas pode também recorrer a estruturas de rega tradicionais (e.g. sulcos para rega por 
gravidade).  

2.1.2.1 Culturas temporárias de regadio 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.2.1.1 Culturas temporárias de regadio 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.3 Arrozais 

Áreas de uso agrícola preparadas para o cultivo do arroz, localizando-se normalmente na proximidade 
de planos de água e estando periodicamente inundadas.  

2.1.3.1 Arrozais 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.1.3.1.1 Arrozais 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2 Culturas permanentes 

Áreas de culturas que ocupam a terra durante um longo período e fornecem repetidas colheitas, não 
entrando em rotações culturais. Esta classe não inclui prados e pastagens permanentes. No caso das 
árvores de fruto só são considerados os povoamentos com densidade mínima de 100 árvores/ha ou de 
45 árvores/ha no caso de oliveiras, figueiras e árvores de frutos secos. Fazem parte desta classe os 
pomares, olivais e vinhas para produção.  

2.2.1 Vinhas 

Áreas com plantações de vinha. Inclui vinhas para produção de uva de mesa e uva de vinho. São 
incluídas nas classes 2.2.1.x.x todas as áreas de vinha cuja superfície ocupada por videiras seja 
superior ou igual a 50%. Inclui áreas em que a vinha constitui a exploração dominante sobre outros 
tipos de culturas permanentes como os pomares e olivais. 
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2.2.1.1 Vinhas 

Áreas plantadas com vinha não associada a outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

2.2.1.1.1 Vinhas 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2.1.2 Vinhas com pomar 

Áreas plantadas com vinha associada a pomar, desde que a vinha ocupe pelo menos 50% da área 
cultivada. 

2.2.1.2.1 Vinhas com pomar 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2.1.3 Vinhas com olival 

Áreas plantadas com vinha associada a olival, desde que a vinha ocupe pelo menos 50% da área 
cultivada. 

2.2.1.3.1 Vinhas com olival 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2.2 Pomares 

Parcelas com árvores ou arbustos de uma ou várias espécies, destinados à produção de fruto. Inclui 
associações de árvores de fruto com vinha ou com olival, quando se verifique uma dominância das 
árvores de fruto. Em caso de mistura de tipos diferentes de pomar a área será classificada de acordo 
com o tipo de pomar dominante. 

2.2.2.1 Pomares  

Áreas plantadas com árvores ou arbustos de fruto não associados a outro(s) tipo(s) de cultura(s). Inclui 
pomares de frutos frescos, pomares de origem sub-tropical, pomares de frutos de casca rija e pomares 
de citrinos. 

2.2.2.1.1 Pomares de frutos frescos 

Áreas plantadas com pomares de árvores de frutos, tradicionalmente cultivadas em climas temperados 
para a produção de frutos frescos. Inclui pomares de macieiras (Malus domestica), pereiras (Pyrus 
communis), pessegueiros (Prunus persica), ameixeiras (Prunus domestica), etc. 

2.2.2.1.2 Pomares de amendoeira 

Áreas plantadas com pomares de amendoeira (Prunus dulcis). 

2.2.2.1.3 Pomares de castanheiro 

Áreas plantadas com pomares de castanheiro (Castanea sativa) – soutos. 

2.2.2.1.4 Pomares de alfarrobeira 

Áreas plantadas com pomares de alfarrobeira (Ceratonia siliqua). 
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2.2.2.1.5 Pomares de citrinos 

Áreas plantadas com pomares de citrinos (Citrus spp.). 

2.2.2.1.6 Outros pomares 

Áreas plantadas com pomares de espécies não discriminadas nas classes de pomares de 2.2.2.1.1 a 
2.2.2.1.5, 2.2.2.1.7 e 2.2.2.1.8. Esta classe inclui plantações de vimeiros (Salix viminalis L.) para 
cestaria. 

2.2.2.1.7 Pomares de Frutos Tropicais 

Áreas plantadas com pomares de árvores, arbustos ou plantas herbáceas de frutos, originários de 
climas tropicais / subtropicais. Inclui mangueira (Mangifera indica), papaieira (Carica papaya), 
abacateiro (Persea americana mill), anoneira (Annona Cherimola mill), tomate arbóreo (cyphomandra 

betacea), maracujaleiro (passiflora edulis sims).  

2.2.2.1.8 Bananal 

Áreas plantadas com bananeira (Musa acuminata). 

2.2.2.2 Pomares com vinha 

Áreas plantadas com pomar associado a vinha, desde que o pomar ocupe mais de 50% da área 
cultivada.  

2.2.2.2.1 Pomares de frutos frescos com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de frutos frescos com vinha. 

2.2.2.2.2 Pomares de amendoeira com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de amendoeira com vinha. 

2.2.2.2.3 Pomares de castanheiro com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de castanheiro com vinha. 

2.2.2.2.4 Pomares de alfarrobeira com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de alfarrobeira com vinha. 

2.2.2.2.5 Pomares de citrinos com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de citrinos com vinha. 

2.2.2.2.6 Outros pomares com vinha 

Áreas ocupadas por pomares de espécies não discriminadas nas classes de pomares anteriores 
(2.2.2.2.1 a 2.2.2.2.5), com vinha. 

2.2.2.3 Pomares com olival 

Áreas plantadas com pomar associado a olival, desde que o pomar ocupe mais de 50% da área 
cultivada.  
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2.2.2.3.1 Pomares de frutos frescos com olival 

Áreas ocupadas por pomares de frutos frescos com olival. 

2.2.2.3.2 Pomares de amendoeira com olival 

Áreas ocupadas por pomares de amendoeira com olival. 

2.2.2.3.3 Pomares de castanheiro com olival 

Áreas ocupadas por pomares de castanheiro com olival. 

2.2.2.3.4 Pomares de alfarrobeira com olival 

Áreas ocupadas por pomares de alfarrobeira com olival. 

2.2.2.3.5 Pomares de citrinos com olival 

Áreas ocupadas por pomares de citrinos com olival. 

2.2.2.3.6 Outros pomares com olival 

Áreas ocupadas por pomares de espécies não discriminadas nas classes de pomares anteriores 
(2.2.2.3.1 a 2.2.2.3.5), com olival. 

2.2.3 Olivais 

Áreas com plantações de oliveiras (Olea europea var. europea) para produção de azeitona. Esta classe 
exclui áreas com zambujeiro (Olea europea var. sylvestris) e olivais abandonados a classificar como 
vegetação esclerófita (classes 3.2.3.x.x). 

2.2.3.1 Olivais 

Áreas ocupadas por formações de tipo pomar com oliveira (Olea europea var. europea), não 
associadas a outro(s) tipo(s) de cultura(s). 

2.2.3.1.1 Olivais 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2.3.2 Olivais com vinha 

Áreas plantadas com olival associado a vinha, desde que o olival ocupe mais de 50% da área cultivada. 

2.2.3.2.1 Olivais com vinha 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.2.3.3 Olivais com pomar 

Áreas plantadas com olival associado a pomar, desde que o olival ocupe pelo menos 50% da área 
cultivada. 

2.2.3.3.1 Olivais com pomar 

(Classe propagada do nível anterior) 
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2.3 Pastagens permanentes 

Áreas permanentemente ocupadas (por um período superior ou igual a 5 anos) com vegetação 
essencialmente do tipo herbácea, quer cultivada (semeada) quer natural (espontânea), que não 
estejam incluídas no sistema de rotação da exploração. Estas áreas são frequentemente melhoradas 
por adubações, cultivos, sementeiras ou drenagens. São utilizadas de forma intensiva e geralmente 
sujeitas a pastoreio, mas acessoriamente podem ser cortadas para silagem ou feno. A presença de 
árvores florestais pode verificar-se desde que com um grau de coberto inferior a 10%. Estas áreas têm 
frequentemente estruturas agrícolas tais como sebes ou cercados, abrigos, comedouros e bebedouros. 

Esta classe inclui as áreas agrícolas incultas há mais de cinco anos.  

2.3.1 Pastagens permanentes 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.3.1.1 Pastagens permanentes 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.3.1.1.1 Pastagens permanentes 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 

Áreas agrícolas com diversos tipos de associações entre culturas temporárias, pastagens, culturas 
permanentes e áreas naturais. Inclui culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas 
permanentes, culturas temporárias ou permanentes cultivadas sob coberto florestal, áreas de mosaicos 
de culturas temporárias, pastagens e culturas permanentes, e paisagens em que as culturas e 
pastagens se encontrem misturadas com áreas naturais ou semi-naturais.  

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 

Áreas onde se verificam consociações (associações verticais) de culturas temporárias e/ou pastagens 
(permanentes ou espontâneas pobres) com culturas permanentes numa mesma parcela. 

2.1 3

≥ 1ha

2.1

2.4.1.x.x

Árvores de fruto
 

A figura representa uma porção de terreno ocupada por culturas temporárias (classes 2.1.x.x.x) na qual 
é possível individualizar uma parcela com área superior ou igual à UMC onde o coberto superior é 
formado por culturas permanentes (classes 2.2.x.x.x), constituindo uma mistura vertical. Esta parcela 

≥0.25ha 
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deve ser classificada como Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes 
(classes 2.4.1.x.x). 

2.4.1.1 Culturas temporárias de sequeiro associadas a culturas permanentes 

Culturas temporárias de sequeiro sob coberto de pomares, olivais ou vinhas.  

2.4.1.1.1 Culturas temporárias de sequeiro associadas a vinha 

Culturas temporárias de sequeiro sob coberto de vinha. 

2.4.1.1.2 Culturas temporárias de sequeiro associadas a pomar 

Culturas temporárias de sequeiro sob coberto de pomar. 

2.4.1.1.3 Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival 

Culturas temporárias de sequeiro sob coberto de olival. 

2.4.1.2 Culturas temporárias de regadio associadas a culturas permanentes 

Culturas temporárias de regadio sob coberto de pomares, olivais ou vinhas.  

2.4.1.2.1 Culturas temporárias de regadio associadas a vinha 

Culturas temporárias de regadio sob coberto de vinha. 

2.4.1.2.2 Culturas temporárias de regadio associadas a pomar 

Culturas temporárias de regadio sob coberto de pomar. 

2.4.1.2.3 Culturas temporárias de regadio associadas a olival 

Culturas temporárias de regadio sob coberto de olival. 

2.4.1.3 Pastagens associadas a culturas permanentes 

Pastagens permanentes ou espontâneas pobres sob coberto de pomares, olivais ou vinhas.  

2.4.1.3.1 Pastagens associadas a vinha 

Pastagens permanentes ou espontâneas pobres sob coberto de vinha. 

2.4.1.3.2 Pastagens associadas a pomar 

Pastagens permanentes ou espontâneas pobres sob coberto de pomar. 

2.4.1.3.3 Pastagens associadas a olival 

Pastagens permanentes ou espontâneas pobres sob coberto de olival. 

2.4.2 Sistemas culturais e parcelares complexos 

Áreas de uso agrícola nas quais ocorrem mosaicos de parcelas inferiores à UMC, correspondentes a 
combinações diversificadas entre culturas temporárias de regadio, culturas temporárias de sequeiro, 
pastagens permanentes e culturas permanentes. Este tipo de ocupação/uso está muitas vezes situado 
na proximidade de aglomerados urbanos ou rurais em resultado da produção agrícola de frutos ou 
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legumes para consumo próprio (e.g. hortas de casas particulares). Inclui frequentemente jardins 
urbanos inferiores à UMC e edifícios dispersos correspondentes a uma impermeabilização inferior a 
30%. 

2.1.2.1.1

3

< 1ha

2.2.3.1.1

2.2.2.1.1

2.1.1.1.1

1.1.2.2.1

3

2.4.2.1.1

1.1.2.2.1

≥ 1ha
 

2.4.2.1 Sistemas culturais e parcelares complexos 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.4.2.1.1 Sistemas culturais e parcelares complexos 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.4.3 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 

Áreas ocupadas principalmente por agricultura (classes 2.x.x.x.x) com espaços naturais e semi-naturais 
(classes 3.x.x.x.x, 4.x.x.x.x e 5.x.x.x.x) de dimensão significativa, em justaposição (associação 
horizontal). Inclui pequenas áreas de espaços naturais com superfície inferior à UMC e a uma distância 
inferior ou igual a 30 m entre si, inseridas numa matriz de áreas agrícolas ou vice-versa, desde que 
tanto a proporção de espaços naturais como a proporção de áreas agrícolas seja superior a 25% e 
inferior a 75%.  

 

2.4.3.1.12.4.3.1.1 

3

3

3 3

3

3

2

3

2

< 0.25ha

d > 30m
3

25% < 3 < 75%
25% < 2 < 75%

≥ 0.25ha

≥ 0.25ha

≥0.25ha <0.25ha 
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2.4.3.1 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 

 (Classe propagada do nível anterior) 

2.4.3.1.1 Agricultura com espaços naturais e semi-naturais 

(Classe propagada do nível anterior) 

2.4.4 Sistemas agro-florestais (SAF) 

Os sistemas agro-florestais consistem na consociação (associação vertical numa mesma parcela) de 
culturas temporárias e/ou pastagens (permanentes ou espontâneas pobres) e/ou culturas permanentes 
com espécies florestais com um grau de coberto superior ou igual a 10%. 

A título de exemplo, refira-se que assumindo um raio médio de copa igual a 4m são precisas 20 
árvores/ha para se obter um grau de coberto de 10%. 

2 3

≥ 1ha

2

2.4.4.x.x

Espécies florestais
3.1.x.x.x ≥ 10%  

Um exemplo de sistema agro-florestal muito comum em Portugal é o montado de sobro, que é 
constituído por florestas de sobreiro (Quercus suber) com pastagens ou culturas temporárias de 
sequeiro no sobcoberto, partilhando-se assim o uso entre a exploração florestal e a exploração 
agrícola. 

2.4.4.1 SAF com culturas temporárias de sequeiro 

Áreas de culturas temporárias de sequeiro sob coberto de espécies florestais. 

2.4.4.1.1 SAF de sobreiro com culturas temporárias de sequeiro 

Sistemas agro-florestais de sobreiro (Quercus suber) com culturas temporárias de sequeiro em 
sobcoberto. 

2.4.4.1.2 SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro 

Sistemas agro-florestais de azinheira (Quercus rotundifolia) com culturas temporárias de sequeiro em 
sobcoberto. 

2.4.4.1.3 SAF de outros carvalhos com culturas temporárias de sequeiro 

Sistemas agro-florestais de uma espécie de carvalhos diferente de sobreiro e azinheira, e.g. carvalho-
alvarinho (Quercus robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 
com culturas temporárias de sequeiro em sobcoberto. 

≥0.25ha 
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2.4.4.1.4 SAF de outras espécies com culturas temporárias de sequeiro  

Sistemas agro-florestais de outra espécie florestal não discriminada nas restantes classes (2.4.4.1.x), 
com culturas temporárias de sequeiro em sobcoberto. 

2.4.4.1.5 SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de sequeiro 

Sistemas agro-florestais de mistura de sobreiro (Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia), com 
culturas temporárias de sequeiro em sobcoberto. Nenhuma das espécies de árvores representa 75%, 
ou mais, do coberto florestal. 

2.4.4.1.6 SAF de outras misturas com culturas temporárias de sequeiro 

Sistemas agro-florestais de misturas de espécies florestais diferentes de 2.4.4.1.5, com culturas 
temporárias de sequeiro em sobcoberto. 

2.4.4.2 SAF com culturas temporárias de regadio 

Áreas de culturas temporárias de regadio sob coberto de espécies florestais. 

2.4.4.2.1 SAF de sobreiro com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de sobreiro (Quercus suber) com culturas temporárias de regadio em 
sobcoberto. 

2.4.4.2.2 SAF de azinheira com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de azinheira (Quercus rotundifolia) com culturas temporárias de regadio em 
sobcoberto. 

2.4.4.2.3 SAF de outros carvalhos com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de uma espécie de carvalhos que não o sobreiro ou a azinheira, e.g. carvalho-
alvarinho (Quercus robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 
com culturas temporárias de regadio em sobcoberto. 

2.4.4.2.4 SAF de outras espécies com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de outra espécie florestal não discriminada nas restantes classes (2.4.4.2.x), 
com culturas temporárias de regadio em sobcoberto. 

2.4.4.2.5 SAF de sobreiro com azinheira e com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de mistura de sobreiro (Quercus suber) com azinheira (Quercus rotundifolia) e 
com culturas temporárias de regadio em sobcoberto. Nenhuma das espécies de árvores representa 
75%, ou mais, do coberto florestal. 

2.4.4.2.6 SAF de outras misturas com culturas temporárias de regadio 

Sistemas agro-florestais de misturas de espécies florestais diferentes de 2.4.4.2.5, com culturas 
temporárias de regadio em sobcoberto. 

2.4.4.3 SAF com pastagens 

Áreas de pastagens permanentes ou espontâneas pobres sob coberto de espécies florestais. 
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2.4.4.3.1 SAF de sobreiro com pastagens 

Sistemas agro-florestais de sobreiro (Quercus suber) com pastagens permanentes ou espontâneas 
pobres em sobcoberto. 

2.4.4.3.2 SAF de azinheira com pastagens 

Sistemas agro-florestais de azinheira (Quercus rotundifolia) com pastagens permanentes ou 
espontâneas pobres em sobcoberto. 

2.4.4.3.3 SAF de outros carvalhos com pastagens 

Sistemas agro-florestais de uma espécie de carvalhos que não o sobreiro ou a azinheira, e.g. carvalho-
alvarinho (Quercus robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 
com pastagens permanentes ou espontâneas pobres em sobcoberto. 

2.4.4.3.4 SAF de outras espécies com pastagens 

Sistemas agro-florestais de outra espécie florestal não discriminada nas restantes classes (2.4.4.3.x), 
com pastagens permanentes ou espontâneas pobres em sobcoberto. 

2.4.4.3.5 SAF de sobreiro com azinheira com pastagens 

Sistemas agro-florestais de mistura de sobreiro (Quercus suber) com azinheira (Quercus rotundifolia) e 
com pastagens permanentes ou espontâneas pobres em sobcoberto. Nenhuma das espécies de 
árvores representa 75%, ou mais, do coberto florestal. 

2.4.4.3.6 SAF de outras misturas com pastagens 

Sistemas agro-florestais de misturas de espécies florestais diferentes de 2.4.4.3.5, com pastagens 
permanentes ou espontâneas pobres em sobcoberto. 

2.4.4.4 SAF com culturas permanentes 

Áreas de culturas permanentes imbricadas com espécies florestais. 

2.4.4.4.1 SAF de sobreiro com culturas permanentes 

Sistemas agro-florestais de sobreiro (Quercus suber) imbricado com culturas permanentes. 

2.4.4.4.2 SAF de azinheira com culturas permanentes 

Sistemas agro-florestais de azinheira (Quercus rotundifolia) imbricada com culturas permanentes. 

2.4.4.4.3 SAF de outros carvalhos com culturas permanentes 

Sistemas agro-florestais de uma espécie de carvalhos que não o sobreiro ou azinheira, e.g. Carvalho-
alvarinho (Quercus robur), carvalho-cerquinho (Quercus faginea), carvalho-negral (Quercus pyrenaica), 
imbricada com culturas permanentes. 

2.4.4.4.4 SAF de outras espécies com culturas permanentes 

Sistemas agro-florestais de outra espécie florestal não discriminada nas restantes classes (2.4.4.4.x), 
imbricadas com culturas permanentes. 

2.4.4.4.5 SAF de sobreiro com azinheira com culturas permanentes 
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Sistemas agro-florestais de mistura de sobreiro (Quercus suber) e azinheira (Quercus rotundifolia), 
imbricada com culturas permanentes. Nenhuma das espécies de árvores representa 75%, ou mais, do 
coberto florestal. 

2.4.4.4.6 SAF de outras misturas com culturas permanentes 

Sistemas agro-florestais de misturas de espécies florestais diferentes de 2.4.4.4.5, imbricadas com 
culturas permanentes. 
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3 Florestas e meios naturais e semi-naturais 
Áreas onde se incluem florestas, vegetação arbustiva e herbácea e áreas naturais com pouco ou, mais 
raramente, nenhum coberto vegetal. 

3.1 Florestas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação. As árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a 5 
m e no seu conjunto constituir uma área com grau de coberto superior ou igual a 30%. O sobcoberto 
não é dedicado à agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando inseridas num 
contexto urbano (classe 1.4.1.1.1). 

3.1.1 Florestas de folhosas 

Florestas em que as espécies arbóreas angiospérmicas representam 75%, ou mais, do coberto 
florestal. 

3.1.1.1 Florestas puras de folhosas 

Florestas em que uma espécie folhosa ocupa 75%, ou mais, do coberto florestal. 

3.1.1.1.1 Florestas de sobreiro 

Florestas puras de sobreiro (Quercus suber). 

3.1.1.1.2 Florestas de azinheira 

Florestas puras de azinheira (Quercus rotundifolia). 

3.1.1.1.3 Florestas de outros carvalhos 

Florestas puras de carvalho-negral (Quercus pyrenaica), carvalho-alvarinho (Quercus robur), carvalho-
português (Quercus faginea), ou de outros carvalhos (excepto sobreiro e azinheira). 

3.1.1.1.4 Florestas de castanheiro 

Florestas puras de castanheiro (Castanea sativa) usado principalmente para produção de madeira – 
castinçais. 

3.1.1.1.5 Florestas de eucalipto 

Florestas puras de eucalipto (Eucalyptus spp.). 

3.1.1.1.6 Florestas de espécies invasoras 

Florestas puras de uma espécie florestal de carácter invasor (e.g. Acacia dealbata, Ailanthus altissima). 

Na Região Autónoma da Madeira deverão ser consideradas outras espécies lenhosas de porte arbóreo 
que manifestam carácter invasor, tais como: Acacia melanoxylon, Pittosporum undulatum e Acer 
pseudoplatanus. 
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3.1.1.1.7 Florestas de outras folhosas 

Florestas puras de uma espécie de outra folhosa não discriminada nas restantes classes de folhosas 
(3.1.1.1.1 a 3.1.1.1.6) (e.g. Salix spp., Populus spp., Platanus spp., Alnus glutinosa, etc.). Inclui 
florestas de nogueira (Juglans regia), desde que explorada para a produção de madeira.  

3.1.1.2 Florestas de misturas de folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de uma espécie sobre as restantes. 

3.1.1.2.1 Florestas de sobreiro com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do sobreiro (Quercus suber). 

3.1.1.2.2 Florestas de azinheira com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância da azinheira (Quercus rotundifolia). 

3.1.1.2.3 Florestas de outros carvalhos com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de outros carvalhos que não a 
azinheira ou o sobreiro. 

3.1.1.2.4 Florestas de castanheiro com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do castanheiro (Castanea sativa). 

3.1.1.2.5 Florestas de eucalipto com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do eucalipto (Eucalyptus spp.). 

3.1.1.2.6 Florestas de espécies invasoras com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de uma espécie florestal invasora. 

3.1.1.2.7 Florestas de outra folhosa com folhosas 

Florestas de mistura de folhosas, quando se verifica dominância de uma espécie folhosa não 
discriminada nas restantes classes de misturas de folhosas (3.1.1.2.1 a 3.1.1.2.6).  

3.1.1.2.8 Floresta Natural da Madeira 

Floresta de mistura de folhosas perenifólias, com dominância de Laurus novocanariensis, Ocotea 

foetens, Persea indica, Apollonias barbujana e outras espécies associadas como Ilex perado, Picconia 

excelsa, Myrica faya, Clethra arborea, Erica arborea, Erica platycodon ssp. maderincola, Vaccinium 

padifolium, entre outras. 

 

3.1.2 Florestas de resinosas 

Florestas em que as espécies arbóreas gimnospérmicas representam 75%, ou mais, do coberto 
florestal. 

3.1.2.1 Florestas puras de resinosas 

Florestas em que uma espécie resinosa ocupa 75%, ou mais, do coberto florestal. 
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3.1.2.1.1 Florestas de pinheiro bravo 

Florestas puras de pinheiro bravo (Pinus pinaster). 

3.1.2.1.2 Florestas de pinheiro manso 

Florestas puras de pinheiro manso (Pinus pinea). 

3.1.2.1.3 Florestas de outras resinosas 

Florestas puras de uma espécie de outras resinosas não discriminada nas restantes classes de 
resinosas (3.1.2.1.1 e 3.1.2.1.2). (e.g. Pseudotsuga menziesii, Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Picea 

spp., Abies spp., Larix spp., Cryptomeria japonica). 

3.1.2.2 Florestas de misturas de resinosas 

Florestas de mistura de resinosas em que se verifica dominância de uma espécie sobre as restantes. 

3.1.2.2.1 Florestas de pinheiro bravo com resinosas 

Florestas de mistura de resinosas em que se verifica dominância do pinheiro bravo (Pinus pinaster). 

3.1.2.2.2 Florestas de pinheiro manso com resinosas 

Florestas de mistura de resinosas em que se verifica dominância do pinheiro manso (Pinus pinea). 

3.1.2.2.3 Florestas de outra resinosa com resinosas 

Florestas de mistura de resinosas em que se verifica dominância de outra resinosa não discriminada 
nas restantes classes de misturas de resinosas (3.1.2.2.1 e 3.1.2.2.2). 

3.1.3 Florestas mistas 

Florestas compostas por uma mistura de folhosas (classes 3.1.1.x.x) e resinosas (classes 3.1.2.x.x), 
em que nenhum dos dois tipos de árvores representa 75%, ou mais, do coberto florestal. 

3.1.2.x.x 3

≥ 1ha

3.1.2.x.x

3.1.3.x.x

25% < 3.1.1.x.x < 75%  

 

≥0.25ha 
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3.1.1.x.x
3.1.2.x.x

3.1.2.x.x

3.1.1.x.x

3.1.1.x.x

3

< 1ha ≥ 1ha

3.1.2.x.x

3.1.1.x.x

3

3.1.3.x.x

 

Nas florestas mistas a mistura de espécies pode ocorrer pé a pé ou por agregação de manchas 
inferiores à UMC. 

3.1.3.1 Florestas mistas de folhosas com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância das folhosas. 

3.1.3.1.1 Florestas de sobreiro com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do sobreiro (Quercus 

suber). 

3.1.3.1.2 Florestas de azinheira com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância da azinheira (Quercus 

rotundifolia). 

3.1.3.1.3 Florestas de outros carvalhos com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de outros carvalhos que 
não o sobreiro ou a azinheira. 

3.1.3.1.4 Florestas de castanheiro com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do castanheiro (Castanea 

sativa). 

3.1.3.1.5 Florestas de eucalipto com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do eucalipto (Eucalyptus 

spp.). 

3.1.3.1.6 Florestas de espécies invasoras com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de uma espécie florestal 
invasora. 

3.1.3.1.7 Florestas de outra folhosa com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de outra folhosa não 
discriminada nas restantes classes de misturas de folhosas com resinosas (3.1.3.1.1 a 3.1.3.1.6). 

≥0.25ha <0.25ha 
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3.1.3.1.8 Florestas de misturas de folhosas com resinosas 

Florestas mistas de folhosas com resinosas, quando se verifica dominância das misturas de folhosas. 

3.1.3.2 Florestas mistas de resinosas com folhosas 

Florestas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância das resinosas. 

3.1.3.2.1 Florestas de pinheiro bravo com folhosas 

Florestas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância do pinheiro bravo (Pinus 

pinaster). 

3.1.3.2.2 Florestas de pinheiro manso com folhosas 

Florestas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância do pinheiro manso (Pinus 

pinea). 

3.1.3.2.3 Florestas de outra resinosa com folhosas 

Florestas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância de uma espécie resinosa 
não discriminada nas restantes classes de mistura de resinosas com folhosas (3.1.3.2.1 e 3.1.3.2.2). 

3.1.3.2.4 Florestas de misturas de resinosas com folhosas 

Florestas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância das misturas de resinosas. 

3.2 Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea 

Áreas com coberto vegetal composto principalmente por arbustos e vegetação herbácea. Inclui 
florestas abertas degradadas ou em regeneração, comunidades de herbáceas, sebes, coníferas anãs, 
matos, vegetação esclerófita e prados. 

3.2.1 Vegetação herbácea natural 

34 

3.2.1.1 Vegetação herbácea natural 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.1.1.1 Vegetação herbácea natural 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.2 Matos 

Áreas naturais de vegetação espontânea, pouco ou muito densa, em que o coberto arbustivo (urzes, 
silvas, giestas, tojos, laburnos, etc.) é superior ou igual a 25%. Exclui florestas abertas (classes 
3.2.4.1.x a 3.2.4.6.x). 

De salientar que, na Região Autónoma da Madeira, deve-se classificar como Matos os matos naturais, 
onde se inclui os urzais de substituição da Laurissilva – Erica platycodon subsp. maderincola; e 
Vaccinium padifolium – os matagais de Euphorbia piscatoria e os matagais de Sideroxylon marmulano, 
e matos exóticos, com dominância dos géneros Ulex, Cytisus e Leptospermum. 

bcunha
Text Box
Zonas de vegetação herbácea em que esta ocupa uma área superior ou igual a 25% da superfície e que se desenvolvem sem adubação, cultivos, sementeiras ou drenagens. Estas áreas podem ser utilizadas de forma extensiva para pastoreio (pastagens espontâneas pobres). Exclui prados salgados (classe 4.2.1.1.1). 
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3.2.2.1 Matos densos 

Matos com coberto superior ou igual a 50%. 

3

3.2.2.1.1

Matos ≥ 50%  

3.2.2.1.1 Matos densos 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.2.2 Matos pouco densos 

Matos com coberto superior ou igual a 25% e inferior a 50%. 

3

3.2.2.2.1

25% ≤ Matos < 50%  

3.2.2.2.1 Matos pouco densos 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.3 Vegetação esclerófita 

Áreas de vegetação arbustiva perenifólia esclerófita. Inclui o zambujeiro (Olea europea var. sylvestris) 
enquanto parte de áreas com vegetação esclerófita, olivais abandonados, e matos e matagais 
mediterrânicos como o maquis e o garrigue. O coberto arbustivo é superior ou igual a 25%. Exclui 
florestas abertas (classes 3.2.4.1.x a 3.2.4.6.x). 

No caso particular da Região Autónoma da Madeira, o zambujeiro refere-se à Olea maderensis, 
enquanto parte de áreas com vegetação esclerófita. 
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3.2.3.1 Vegetação esclerófita densa 

Vegetação esclerófita com um coberto superior ou igual a 50%. 

3.2.3.1.1 Vegetação esclerófita densa 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.3.2 Vegetação esclerófita pouco densa 

Vegetação esclerófita com um coberto superior ou igual a 25% e inferior a 50%. 

3.2.3.2.1 Vegetação esclerófita pouco densa 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas plantações 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais com altura superior ou igual a 5 m, cujo grau de 
coberto é superior ou igual a 10% e inferior a 30%. Esta classe inclui cortes rasos, novas plantações 
florestais e outras formações lenhosas, podendo, nestes casos, as espécies florestais apresentar uma 
altura inferior a 5 m e um grau de coberto superior ou igual a 30%. Inclui também viveiros florestais 
desde que em áreas de floresta e destinados à exploração. 

3.2.4.1 Florestas abertas puras de folhosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação, onde uma espécie folhosa ocupa 75% ou mais do coberto florestal. As árvores devem, em 
condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a 5 m e no seu conjunto constituir um 
grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. O sobcoberto não é dedicado à agricultura 
(classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando inseridas num contexto urbano (classe 
1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de bosque ou de regeneração/recolonização 
de espécies florestais. 

3.2.4.1.1 Florestas abertas de sobreiro 

Florestas abertas de sobreiro (Quercus suber). 

3.2.4.1.2 Florestas abertas de azinheira 

Florestas abertas de azinheira (Quercus rotundifolia).  

3.2.4.1.3 Florestas abertas de outros carvalhos 

Florestas abertas de carvalho-negral (Quercus pyrenaica), carvalho-alvarinho (Quercus robur), 

carvalho-português (Quercus faginea), ou de outros carvalhos (excepto sobreiro e azinheira). 

3.2.4.1.4 Florestas abertas de castanheiro 

Florestas abertas de castanheiro (Castanea sativa) explorado principalmente para a produção de 
madeira – castinçais. 

3.2.4.1.5 Florestas abertas de eucalipto 

Florestas abertas de eucalipto (Eucalyptus spp.).  
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3.2.4.1.6 Florestas abertas de espécies invasoras 

Florestas abertas de uma espécie florestal de carácter invasor (e.g. Acacia dealbata, Ailanthus 

altissima). 

3.2.4.1.7 Florestas abertas de outras folhosas 

Florestas abertas de uma espécie de outras folhosas não discriminada nas restantes classes de 
folhosas (3.2.4.1.1 a 3.2.4.1.6) (Salix spp., Populus spp., Platanus spp., Alnus glutinosa, etc.). Inclui 
florestas de nogueira (Juglans regia), desde que exploradas para a produção de madeira. 

3.2.4.2 Florestas abertas de misturas de folhosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação. São constituídas por misturas de folhosas em que se verifica dominância de uma espécie 
sobre as restantes. As árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou 
igual a 5 m e no seu conjunto constituírem um grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. 
O sobcoberto não é dedicado à agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando 
inseridas num contexto urbano (classe 1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de 
bosque ou de regeneração/recolonização de espécies florestais. 

3.2.4.2.1 Florestas abertas de sobreiro com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do sobreiro (Quercus suber). 

3.2.4.2.2 Florestas abertas de azinheira com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância da azinheira (Quercus 

rotundifolia). 

3.2.4.2.3 Florestas abertas de outros carvalhos com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de outros carvalhos que não a 
azinheira ou o sobreiro. 

3.2.4.2.4 Florestas abertas de castanheiro com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do castanheiro (Castanea 

sativa). 

3.2.4.2.5 Florestas abertas de eucalipto com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância do eucalipto (Eucalyptus spp.). 

3.2.4.2.6 Florestas abertas de espécies invasoras com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de uma espécie florestal 
invasora. 

3.2.4.2.7 Florestas abertas de outra folhosa com folhosas 

Florestas abertas de mistura de folhosas em que se verifica dominância de outra folhosa não 
discriminada nas restantes classes de folhosas (3.2.4.1.1 a 3.2.4.1.6). 
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3.2.4.3 Florestas abertas puras de resinosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação, onde uma espécie resinosa ocupa 75% ou mais do coberto florestal. As árvores devem, em 
condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a 5 m e no seu conjunto constituírem 
um grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. O sobcoberto não é dedicado à 
agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando inseridas num contexto urbano 
(classe 1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de bosque ou de 
regeneração/recolonização de espécies florestais. 

3.2.4.3.1 Florestas abertas de pinheiro bravo 

Florestas abertas de pinheiro bravo (Pinus pinaster). 

3.2.4.3.2 Florestas abertas de pinheiro manso 

Florestas abertas de pinheiro manso (Pinus pinea). 

3.2.4.3.3 Florestas abertas de outras resinosas 

Florestas abertas de uma espécie de outras resinosas não discriminada nas restantes classes de 
resinosas (3.2.4.3.1 e 3.2.4.3.2) (e.g. Pseudotsuga menziesii, Pinus halepensis, Pinus sylvestris, Picea 

spp., Abies spp., Larix spp., Cryptomeria japonica).  

3.2.4.4 Florestas abertas de mistura de resinosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação. São constituídas por misturas de resinosas em que se verifica dominância de uma espécie 
sobre as restantes. As árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou 
igual a 5 m e no seu conjunto constituírem um grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. 
O sobcoberto não é dedicado à agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando 
inseridas num contexto urbano (classe 1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de 
bosque ou de regeneração/recolonização de espécies florestais. 

3.2.4.4.1 Florestas abertas de pinheiro bravo com resinosas 

Florestas abertas de mistura de resinosas em que se verifica dominância do pinheiro bravo (Pinus 

pinaster). 

3.2.4.4.2 Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas 

Florestas abertas de mistura de resinosas em que se verifica dominância do pinheiro manso (Pinus 

pinea). 

3.2.4.4.3 Florestas abertas de outra resinosa com resinosas 

Florestas abertas de mistura de resinosas em que se verifica dominância de outra resinosa não 
discriminada nas restantes classes de resinosas (3.2.4.3.1 e 3.2.4.3.2). 

3.2.4.5 Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação. São constituídas por misturas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância das 
folhosas. As árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a 5 m 
e no seu conjunto constituírem um grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. O 
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sobcoberto não é dedicado à agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando 
inseridas num contexto urbano (classe 1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de 
bosque ou de regeneração/recolonização de espécies florestais. 

3.2.4.5.1 Florestas abertas de sobreiro com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do sobreiro 
(Quercus suber). 

3.2.4.5.2 Florestas abertas de azinheira com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância da azinheira 
(Quercus rotundifolia). 

3.2.4.5.3 Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de outros carvalhos 
que não a azinheira ou o sobreiro. 

3.2.4.5.4 Florestas abertas de castanheiro com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do castanheiro 
(Castanea sativa). 

3.2.4.5.5 Florestas abertas de eucalipto com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância do eucalipto 
(Eucalyptus spp.). 

3.2.4.5.6 Florestas abertas de espécies invasoras com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de uma espécie 
florestal invasora. 

3.2.4.5.7 Florestas abertas de outra folhosa com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância de outra folhosa 
não discriminada nas restantes classes de folhosas (3.2.4.1.1 a 3.2.4.1.6). 

 

3.2.4.5.8 Florestas abertas de misturas de folhosas com resinosas 

Florestas abertas mistas de folhosas com resinosas em que se verifica dominância das misturas de 
folhosas. 

3.2.4.6 Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas 

Áreas ocupadas por conjuntos de árvores florestais resultantes de regeneração natural, sementeira ou 
plantação. São constituídas por misturas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância das 
resinosas. As árvores devem, em condições climatéricas normais, ter uma altura superior ou igual a 5 
m e no seu conjunto constituírem um grau de coberto superior ou igual a 10% e inferior a 30%. O 
sobcoberto não é dedicado à agricultura (classes 2.4.4.x.x) nem a actividades recreativas quando 
inseridas num contexto urbano (classe 1.4.1.1.1). Podem constituir um estádio de degeneração de 
bosque ou de regeneração/recolonização de espécies florestais. 
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3.2.4.6.1 Florestas abertas de pinheiro bravo com folhosas 

Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância do pinheiro bravo 
(Pinus pinaster). 

3.2.4.6.2 Florestas abertas de pinheiro manso com folhosas 

Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância do pinheiro manso 
(Pinus pinea).  

3.2.4.6.3 Florestas abertas de outras resinosas com folhosas 

Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância de outra resinosa 
não discriminada nas restantes classes de resinosas (3.2.4.3.1 e 3.2.4.3.2). 

3.2.4.6.4 Florestas abertas de misturas de resinosas com folhosas 

Florestas abertas mistas de resinosas com folhosas em que se verifica dominância das misturas de 
resinosas. 

3.2.4.7 Outras formações lenhosas 

Áreas nas quais se verifica a presença de espécies florestais que, devido às condições em que 
vegetam, não conseguem atingir os 5 m de altura. O grau de coberto das espécies florestais é superior 
ou igual a 10%. 

3.2.4.7.1 Outras formações lenhosas 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.2.4.8 Cortes rasos e novas plantações 

Áreas florestais que foram sujeitas a forte intervenção silvícola, caracterizadas pela ausência (ou quase 
ausência) de vegetação arbórea e arbustiva (cortes rasos) ou pela presença de estruturas regulares de 
plantação correspondentes a novos povoamentos florestais (novas plantações). 

 

3.2.4.8.1 Cortes rasos 

Cortes rasos em áreas florestais. Áreas que denotam a quase total ou total ausência de árvores 
florestais. 

3.2.4.8.2 Novas plantações 

Áreas florestais correspondentes a novas plantações. As árvores estão normalmente dispostas em 
compassos regulares e têm altura inferior a 5 m. No entanto, deverão atingir este limite, constituindo 
então uma área de floresta (classes 3.1.x.x.x). 

3.2.4.9 Viveiros Florestais 

Áreas ocupadas por viveiros florestais desde que situados em áreas de floresta e destinados à 
exploração, incluindo as infra-estruturas e zonas circundantes de desenvolvimento das árvores. 

3.2.4.9.1 Viveiros Florestais 
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(Classe propagada do nível anterior) 

3.3 Zonas descobertas e com pouca vegetação 

Áreas naturais com pouca ou nenhuma vegetação em que se incluem áreas ardidas recentemente, 
rocha nua, zonas pedregosas, praias e areais.  

3.3.1 Praias, dunas e areais 

Praias, dunas e extensões de areia, seixos ou calhaus rolados em zonas costeiras ou interiores, 
incluindo o leito de cursos de água com regime torrencial e áreas de solo nu, com cobertura vegetal 
inferior a 10% e sem uso agrícola, florestal ou urbano. Não inclui dunas com vegetação arbustiva 
(classes 3.2.x.x.x) ou arbórea (classes 3.1.x.x.x). 

3.3.1.1 Praias, dunas e areais interiores 

Praias, dunas e areais nas margens de rios ou de outros planos de água interiores. Inclui praias fluviais 
e sistemas dunares interiores. Inclui também zonas de solo sem qualquer cobertura vegetal e sem uso 
agrícola, florestal ou urbano (solo nu). 

3.3.1.1.1 Praias, dunas e areais interiores 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.1.2 Praias, dunas e areais costeiros 

Praias, dunas e areais em zonas costeiras. Estas áreas são limitadas a barlamar pelo nível médio das 
águas do mar. Inclui formações vegetais ante-dunares. 

3.3.1.2.1 Praias, dunas e areais costeiros 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.2 Rocha nua 

Áreas com pouca vegetação em que a superfície coberta por rocha tem que ocupar uma área superior 
ou igual a 90%. O coberto florestal é inferior a 10%. Inclui depósitos de vertente, escarpas, recifes, 
afloramentos rochosos e rochas acima do nível médio das águas do mar. Inclui ainda áreas de 
extracção de minerais abandonadas e sem vegetação. 

3

3.3.2.1.1

Rocha ≥ 90%  
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3.3.2.1 Rocha nua 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.2.1.1 Rocha nua 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.3 Vegetação esparsa 

Áreas de vegetação esparsa em que a superfície com vegetação arbustiva e herbácea ocupa uma área 
superior ou igual a 10% e inferior a 25%, e em que a superfície sem vegetação ocupa uma área 
superior ou igual a 75%. Não inclui áreas em que a superfície coberta por árvores seja superior ou igual 
10% (classes 3.2.4.x.x ou 3.1.x.x.x). 

3.3.3.1 Vegetação esparsa 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.3.1.1 Vegetação esparsa 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.4 Áreas ardidas 

Áreas florestais e/ou naturais e semi-naturais (classes 3.x.x.x.x) afectadas por fogos recentes, ardidas 
há menos de 3 anos, que na orto-imagem ainda apresentam um aspecto negro. Não inclui áreas que já 
demonstrem sinais de regeneração da floresta (se a superfície ocupada por árvores for superior ou 
igual a 10% – classes 3.2.4.x.x). 

3.3.4.1 Áreas ardidas 

(Classe propagada do nível anterior) 

3.3.4.1.1 Áreas ardidas 

(Classe propagada do nível anterior) 
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4 Zonas húmidas 
Zonas húmidas interiores que incluem zonas apaúladas (caniçais, canaviais e juncais) e turfeiras; 
zonas húmidas litorais que incluem sapais, juncais e caniçais halófitos; salinas e zonas entre-marés. 

4.1 Zonas húmidas interiores 

Áreas da margem de lagoas, rios e ribeiros ou de brejos e pântanos eutróficos, onde se verifique a 
predominância de solos húmidos alagados, permanentemente ou temporariamente, por água doce ou 
salobra. Inclui ainda zonas de águas paradas com coberto vegetal particular, constituído por arbustos 
baixos e espécies lenhosas ou semi-lenhosas. 

4.1.1 Paúis 

Zonas baixas normalmente inundadas no Inverno e mais ou menos saturadas de água todo o ano. 
Inclui áreas não florestadas de terras baixas, alagadas ou sujeitas a alagamento por água doce, 
estagnada ou não. Apresentam uma vegetação baixa característica, com espécies herbáceas semi-
lenhosas e lenhosas. 

4.1.1.1 Paúis 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.1.1.1.1 Paúis 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.1.2 Turfeiras 

Áreas de solos permanentemente ou quase permanentemente encharcados, essencialmente 
constituídos por restos de musgos e de outras plantas de pequeno porte sujeitas a processos de 
decomposição muito lentos em virtude da falta de oxigénio. São zonas de acumulação de grandes 
quantidades de matéria orgânica, que albergam comunidades vegetais muito específicas.  

4.1.2.1 Turfeiras 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.1.2.1.1 Turfeiras 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2 Zonas húmidas litorais 

Áreas submersas durante a preia-mar em algum momento do ciclo anual de marés. Inclui sapais, 
vegetação que ocupe áreas de salinidade e humidade variáveis, areias e lodos sem plantas vasculares, 
e salinas activas ou recentemente abandonadas. 

4.2.1 Sapais 

Áreas costeiras com vegetação, alagáveis por água salgada, frequentemente em processo de 
colmatação por sedimentos e colonização gradual por espécies halófitas. Esta classe inclui prados 
salgados. 
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4.2.1.1 Sapais 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2.1.1.1 Sapais 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2.2 Salinas e aquicultura litoral 

Áreas exploradas para a produção de sal por evaporação, claramente distinguível pelo 
emparcelamento e sistemas de diques. Inclui áreas exploradas para aquicultura no litoral. 

4.2.2.1 Salinas  

Zonas de exploração de sal marinho. 

4.2.2.1.1 Salinas 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2.2.2 Aquicultura litoral 

Áreas organizadas e utilizadas para a criação de mariscos ou peixes em água cujo grau de salinidade é 
elevado e não está sujeito a variações significativas. Inclui salinas abandonadas utilizadas para 
aquicultura. 

4.2.2.2.1 Aquicultura litoral 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2.3 Zonas entre-marés 

Áreas quase sempre sem vegetação, constituídas por lodo, areia ou rochas, que se situam entre os 
níveis médios de preia-mar e baixa-mar. Estas áreas são apenas classificadas quando localizadas em 
zonas estuarinas. 

4.2.3.1 Zonas entre-marés 

(Classe propagada do nível anterior) 

4.2.3.1.1 Zonas entre-marés 

(Classe propagada do nível anterior) 
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5 Corpos de água 
Superfícies de água doce que incluem cursos de água e planos de água, naturais e artificiais; 
superfícies de água salgada, que incluem oceanos, e/ou de água salobra que incluem lagoas costeiras 
e desembocaduras fluviais. 

5.1 Águas interiores 

Cursos de água e planos de água, naturais e artificiais, que incluem lagoas interiores naturais, charcas 
e reservatórios de barragens, de represas e açudes. 

5.1.1 Cursos de água  

Cursos de água naturais ou artificiais que apresentem uma largura mínima superior ou igual a 10 m. 
Inclui rios com margens artificializadas, canais e bancos de areia ou outras acumulações de 
sedimentos em rios (desde que a superfície emersa seja inferior à UMC). A superfície cartografada 
deve apresentar continuidade, com excepção por exemplo, da situação em que a interrupção do curso 
de água se deve à presença de centrais hidroeléctricas (classe 1.2.1.5.1). 

5.1.1.1 Cursos de água naturais 

Cursos de água naturais, principais e secundários. 

5.1.1.1.1 Cursos de água naturais 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.1.1.2 Canais artificiais 

Cursos de água artificializados. Inclui rios que foram canalizados. 

5.1.1.2.1 Canais artificiais 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.1.2 Planos de água 

Planos de água naturais ou artificiais. Inclui planos de água utilizados para aquicultura de peixes de 
água doce. 

5.1.2.1 Lagos e lagoas interiores 

Massas continentais de água superficial de extensão considerável, geradas de forma natural ou 
artificial a partir da acumulação de água doce numa depressão. Não inclui reservatórios de barragens 
(classe 5.1.2.2.1) nem outros planos de água artificiais (classes 5.1.2.3.x). 

5.1.2.1.1 Lagos e lagoas interiores artificiais 

Planos de água doce formados em depressões gerada de forma artificial. 

5.1.2.1.2 Lagos e lagoas interiores naturais 
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Planos de água doce formados em depressões geradas de forma natural. 

5.1.2.2 Reservatórios de barragens 

Planos de água formados em bacias criadas por paredões de barragens e zonas vizinhas a jusante e 
delimitados pelo Nível de Pleno Armazenamento (NPA). 

Quando o paredão da barragem tem uma área superior à UMC deve ser cartografado 
independentemente do reservatório (classe 1.2.1.6.1 ou 1.2.1.5.1). 

2.4.4.x.x

< 1ha

1.2.1.x.
x

5.1.2.2.1 5.1.2.2.1

2.4.4.x.x

≥ 1ha
 

Quando o paredão de barragem tem área inferior à UMC, deve ser generalizado de acordo com a 
tabela de prioridades (Secção V deste Anexo B). No exemplo da figura, as classes 1.2.1.x.x 
apresentam maior prioridade para as classes 2.4.4.x.x do que para as classes 5.1.2.x.x, pelo que são 
cartografadas como 2.4.4.x.x. 

5.1.2.2.1 Reservatórios de barragens 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.1.2.3 Outros planos de água artificiais 

Áreas ocupadas por outros planos de água artificiais que não os reservatórios de barragens. Inclui 
represas, charcas e planos de água utilizados para aquicultura. Não inclui lagos e lagoas artificiais 
(classe 5.1.2.1.1). 

5.1.2.3.1 Reservatórios de represas ou de açudes 

Planos de água criados por açudes ou represas.  

5.1.2.3.2 Charcas 

Depressões ou escavações do solo mais ou menos extensas, onde se acumula água pouco profunda 
de várias proveniências, que são utilizadas para rega ou outras actividades agro-pastoris. Não 
possuem paredão ou açude. 

5.1.2.3.3 Aquicultura interior 

Planos de água utilizados para aquicultura de peixes de água doce, nomeadamente água de rios e 
outros cursos de água, lagos, tanques e albufeiras em que a água tenha uma salinidade constante e 
insignificante. 

≥0.25ha <0.25ha 
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5.2 Águas marinhas e costeiras 

Oceanos e outros planos de água salgada. Inclui águas costeiras salobras separadas do mar por 
cordões arenosos ou lodosos, estuários, etc. 

5.2.1 Lagoas costeiras 

São acumulações de água formadas no litoral entre o mar e a linha de costa fixa, ao abrigo de ilhas 
barreira, cordões litorais, restingas ou barreiras artificiais. Podem ou não incluir embocaduras de cursos 
de água e podem ou não estar em contacto com o mar. 

5.2.1.1 Lagoas costeiras 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.2.1.1.1 Lagoas costeiras 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.2.2 Desembocaduras fluviais 

Área da desembocadura ou foz de um rio onde se misturam águas doces e salgadas em função da 
dinâmica das correntes fluviais e dos fluxos de marés. São limitadas a montante pelo local até onde se 
fazem sentir as correntes salinas. Inclui estuários, deltas, etc. 

5.2.2.1 Desembocaduras fluviais 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.2.2.1.1 Desembocaduras fluviais 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.2.3 Oceano 

Superfícies de oceano delimitadas a partir do nível médio das águas do mar para barlamar. 

5.2.3.1 Oceano 

(Classe propagada do nível anterior) 

5.2.3.1.1 Oceano 

(Classe propagada do nível anterior) 

 




