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RESUMO  

O presente documento constitui o relatório do projeto CORINE Land Cover (CLC) para 

as ilhas da Região Autónoma dos Açores (RAA). 

Tendo em conta a harmonização a nível europeu nos conteúdos e na aquisição dos 

dados de cartografia de ocupação do solo, a RAA aderiu ao projeto da Comunidade 

Europeia (CE), CORINE Land Cover, em 2011. Concretizando, desta forma, a sua 

participação neste projeto europeu e, simultaneamente, permitindo o seu envolvimento 

em futuros projetos regionais e europeus que necessitem deste recurso. O projeto 

CLC-RAA foi realizado numa parceria entre a Secretaria Regional do Turismo e 

Transportes (SRTT) e a Direção Geral do Território (DGT), financiado pela RAA e 

programa Proconvergência. 

O projeto teve como objetivo não só a produção de cartografia CLC para a totalidade 

do arquipélago dos Açores, para os anos de referência da cartografia CLC; 1990, 2000 

e 2006, mas também a caracterização das principais alterações da ocupação e/ou uso 

do solo entre as referidas datas. Assim, os principais resultados cartográficos deste 

projeto são: CLC1990, CLC2000, CLC2006, CLC-alterações-1990-2000 e CLC-

alterações-2000-2006. A cartografia CLC é realizada com base em imagens de 

satélite, tem uma nomenclatura hierárquica organizada em três níveis e com 44 

classes de ocupação e/ou uso do solo no nível mais desagregado, tem uma unidade 

mínima cartográfica (UMC) de 25 ha e uma distância mínima entre linhas de 100m. No 

que respeita aos produtos CLC-alterações, as especificações são iguais às da 

cartografia CLC excepto na UMC, que é de 5 ha. Este projecto permite assim fazer a 

caracterização da ocupação e/ou uso do solo da RAA, à escala europeia. 

Nos produtos CLC-RAA, verifica-se que, ao longo dos anos que compõem o período 

total de análise, ocorreram alterações na ocupação e/ou uso do solo em cerca de 8 

000ha, que correspondem a cerca de 3,4% da Região Autónoma dos Açores. A maior 

parte destas alterações (3%) ocorreram no período 1990-2000, enquanto no período 

2000-2006 apenas se verificou alteração na ocupação e/ou uso do solo em 0,8% do 

território. 

 

Palavras-chave: Ocupação do solo, uso do solo, CORINE Land Cover, Portugal, Região 

Autónoma dos Açores 
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ABSTRACT 

This report describes the CORINE Land Cover (CLC) project for the islands of the 

Autonomous Region of the Azores (RAA). 

Aiming to regard the European harmonization in contents and data acquisition of 

landscape cartography, the RAA joined the project CORINE Land Cover of the 

European Community (EC) in 2011. In order to be integrated in this European project, 

as well as to be involved in future regional and European projects that require this 

resource The project was developed together with the Regional Secretary of Tourism 

and Transport (SRTT) and the Directorate General of Territory (DGT), funded by the 

RAA and Proconvergência program. 

The project aims to produce CLC cartography for the entire archipelago of the Azores, 

for the reference years of CLC cartography, and also to identify the main changes of 

occupation and land use between those dates. Thus, the main results of this project 

are: CLC1990, CLC2000, CLC2006, CLC-alterações-1990-2000 e CLC-alterações-

2000-2006. 

The production of the CLC cartography is based on satellite images, with a 

nomenclature organized on three levels and 44 classes of landscape occupation/land 

use in the most disaggregated level, with a minimum cartography unit (UMC) of 25 ha 

and a minimum distance between lines of 100m. In what refers to the products CLC-

changes the specifications are similar to the CLC cartography except for the UMC, 

which is 5 ha. Therefore, this project allows characterizing the occupation/land use of 

the RAA, on a European scale. 

In the CLC-RAA products, in the period of the analysis, it is possible to identify changes 

in the landscape occupation/use in approximately 8 000ha, corresponding to about 

3.4% of the Region Azores. Most of these changes (3%) occurred in the period 1990-

2000, while in 2000-2006 period the alteration was only 0,8% of the territory. 

 

Keywords: Land Use and Land Cover (LULC), CORINE Land Cover, Portugal, Autonomous 

Region of Azores 
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1. INTRODUÇÃO 

O programa CORINE (CO-oRdination of INformation on the Environment) foi criado em 

1985 pela Comunidade Europeia (CE), com o objetivo de desenvolver um sistema de 

informação (i.e., o sistema CORINE) sobre o estado do ambiente a nível europeu. 

Uma das principais componentes deste programa foi o projeto CORINE Land Cover 

(CLC), que teve como objetivo primordial a produção de mapas de ocupação e/ou uso 

do solo para os países da União Europeia (UE) relativos a um ano próximo de 1990 

(Caetano et al., 2009). 

A continuação do projeto CLC deu-se com a atualização dos produtos cartográficos 

para o ano 2000 e, posteriormente, para o ano 2006. Estas atualizações seguiram 

uma metodologia que consistiu na deteção de alterações da ocupação e/ou uso do 

solo através de imagens de satélite e fotografias aéreas. 

Todos os produtos cartográficos CLC têm características técnicas idênticas: 1) escala 

1:100 000; 2) Unidade Mínima Cartográfica (UMC) de 25ha; 3) distância mínima entre 

linhas de 100m; 4) nomenclatura CLC, com três níveis hierárquicos, incluindo 44 

classes no nível mais desagregado. 

O projeto CORINE Land Cover em Portugal, numa primeira fase, foi apenas realizado 

para o território continental e posteriormente para as regiões autónomas. 

A Região Autónoma dos Açores (RAA) aderiu ao projeto CORINE Land Cover em 

2011, com vista à integração na Comunidade Europeia (CE) bem como ao seu 

envolvimento em futuros projetos regionais e europeus que necessitem deste recurso, 

tendo em conta a harmonização a nível europeu nos conteúdos e na aquisição dos 

dados de cartografia de ocupação do solo. O projeto CLC-RAA com o objetivo de 

cartografar a área total do arquipélago dos Açores desde 1990, foi realizado numa 

parceria entre a Secretaria Regional do Turismo e Transportes (SRTT) e a Direção 

Geral do Território (DGT), financiado pela RAA e pelo programa Proconvergência. 

Este projeto contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente 

(EEA), nomeadamente no fornecimento de dados e controlo de qualidade.  

O presente documento constitui o relatório do projeto CORINE Land Cover Região 

Autónoma dos Açores (CLC-RAA), onde se descrevem as especificidades dos 

produtos, a metodologia seguida e os resultados obtidos na validação e no estudo de 

alterações da ocupação do solo, incluindo os mapas produzidos. 
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1.1. OBJETIVOS 

O objetivo do projeto CLC-RAA consiste na produção da cartografia CLC para a 

Região Autónoma dos Açores, nas mesmas três datas existentes para Portugal 

Continental, i.e. 1990, 2000 e 2006, bem como a caracterização das alterações nas 

referidas datas. Assim, os principais resultados cartográficos deste projeto são: 

CLC1990, CLC2000, CLC2006, ALT-RAA-1990-2000 e ALT-RAA-2000-2006. 

Adicionalmente, o projeto envolve a realização de um estudo de alterações da 

ocupação e/ou uso do solo utilizando a informação cartográfica produzida. 

 

1.2. ENTIDADES ENVOLVIDAS 

As entidades envolvidas no projeto CLC-RAA estão listadas na Tabela 1, de acordo 

com a sua função. 

Tabela 1 - Entidades envolvidas no projeto CLC-RAA 

Função Entidade 

Coordenação Direção Geral do Território (DGT) 

Financiamento Região Autónoma dos Açores e programa Proconvergência 

Produção 

Direção de Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
(DSCIG) da Secretaria Regional do Turismo e Transportes1 (SRTT) e 
Direção de Informação Geográfica (DIG) da Direção-Geral Território2 
(DGT) 

Pontos de contacto 
Marlene Antunes de Assis (DSCIG) da SRTT, Ana Luisa Gomes, 
Direção de Serviços de Ordenamento do Território (DSOT) da DGT 

Proprietários dos 
produtos 
cartográficos 

RAA através da SRTT – DSCIG 

Distribuição RAA através da SRTT - DSCIG 

Utilizadores Público em Geral 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

1
 Antiga Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE) 

2
 Antigo Instituto Geográfico Português (IGP) 
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2. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO CLC-RAA 

As especificações do projeto CLC-RAA, que se descrevem no presente capítulo, 

incluem as especificações técnicas dos produtos resultantes, a caracterização do 

território cartografado e a descrição dos conjuntos de dados geográficos utilizados 

(IGP, 2011). 

 

2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Na tabela 2 apresentam-se as características técnicas do produto CLC-RAA. 

Tabela 2 - Características técnicas dos produtos CLC Açores. 

Tipo de especificação 
técnica 

Especificação técnica dos produtos CLC Açores 

Modelo de dados Vetorial 

Escala 1:100 000 

Unidade mínima 
cartográfica (UMC) 

25ha 

Distância mínima entre 
linhas (m) 

100m 

Nomenclatura 3 Níveis hierárquicos, com 44 classes no nível de maior detalhe 

Exatidão geométrica Melhor que 100m 

Exactidão temática global ≥ 85% 

Sistema de referência Elipsóide de referência: GRS80 

Semi-eixo maior: a = 6.378.137m 

Achatamento: f = 1/298 

Projecção cartográfica: UTM (Universal Tranverse Mercator) 

Latitude da origem das 
coordenadas rectangulares: 

0º 

Longitude da origem das 
coordenadas rectangulares: 

Fuso 25  
Grupo Ocidental 
33º W 

Fuso 26 
Grupo Oriental  
e Central 
27º W 

Falsa origem das 
coordenadas rectangulares: 

Em E (Easting): 500.000m 
Em N (Northing): 0m 

Coeficiente de redução de 
escala no meridiano central: 

0,9996 

 
Exactidão geométrica Melhor que 100m 

Exactidão temática > = 85% 
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2.2. NOMENCLATURA E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO 

Das especificações técnicas dos produtos CLC apresentadas na Tabela 2, importa 

aprofundar as questões relacionadas com a nomenclatura e critérios de interpretação 

das classes de ocupação e/ou uso do solo. 

A cartografia CLC representa a ocupação e/ou uso do solo ao nível dos países 

europeus que fazem parte do projeto CLC. Por forma a caracterizar a grande 

variedade de ocupações e/ou usos do solo existentes nos vários países intervenientes 

foi definida uma nomenclatura, que no seu nível mais desagregado (nível 3) contempla 

44 classes de ocupação e/ou uso do solo (Tabela 3). 

Tabela 3 - Nomenclatura CORINE Land Cover 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

1.1.1 Tecido urbano contínuo 1.1 Tecido urbano 
1.1.2 Tecido urbano descontínuo 
1.2.1 Indústria, comércio e equipamentos 
gerais 
1.2.2 Redes viárias e ferroviárias e espaços 
associados 
1.2.3 Áreas portuárias 

1.2 Indústria, comércio e 
transportes 

1.2.4 Aeroportos e aeródromos 
1.3.1 Áreas de extração de inertes 
1.3.2 Áreas de deposição de resíduos 

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

1.3.3 Áreas em construção 

1.4.1 Espaços verdes urbanos 

1 Territórios 
artificializados 

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

1.4.2 Equipamentos desportivos, culturais e 
de lazer e zonas históricas 

2.1.1 Culturas temporárias de sequeiro 
2.1.2 Culturas temporárias de regadio 

2.1 Culturas temporárias 

2.1.3 Arrozais 
2.2.1 Vinhas 
2.2.2 Pomares 

2.2 Culturas permanentes 

2.2.3 Olivais 
2.3 Pastagens permanentes 2.3.1 Pastagens permanentes 

2.4.1 Culturas temporárias e/ou pastagens 
associadas a culturas permanentes 
2.4.2 Sistemas culturais e parcelares 
complexos 
2.4.3 Agricultura com espaços naturais e 
semi-naturais 

2 Áreas agrícolas 
e agro-florestais 

2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 

2.4.4 Sistemas agro-florestais 
3.1.1 Florestas de folhosas 
3.1.2 Florestas de resinosas 

3.1 Florestas 

3.1.3 Florestas mistas 
3.2.1 Vegetação herbácea natural 
3.2.2 Matos 

3 Florestas e 
meios naturais e 
semi-naturais 

3.2 Florestas abertas, 
vegetação arbustiva e 
herbácea 3.2.3 Vegetação esclerófila 
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 3.2.4 Florestas abertas, cortes e novas 
plantações 
3.3.1 Praias, dunas e areais 
3.3.2 Rocha nua 
3.3.3 Vegetação esparsa 
3.3.4 Áreas ardidas 

 

3.3 Zonas descobertas e com 
pouca vegetação 

3.3.5 Neves eternas e glaciares 
4.1.1 Paúis 4.1 Zonas húmidas interiores 
4.1.2 Turfeiras 
4.2.1 Sapais 
4.2.2 Salinas e aquicultura litoral 

4 Zonas húmidas 

4.2 Zonas húmidas litorais 

4.2.3 Zonas entre-marés 
5.1.1 Cursos de água 5.1 Águas interiores 
5.1.2 Planos de água 
5.2.1 Lagoas costeiras 
5.2.2 Desembocaduras fluviais 

5 Corpos de água 

5.2 Águas marinhas e 
costeiras 

5.2.3 Oceano 

 

Para uma descrição completa da nomenclatura CLC, onde estão identificadas em 

pormenor as características de cada classe, deve consultar-se Büttner et al. (2006). 

A aplicação de um sistema de classificação obriga, necessariamente, à adaptação de 

definições teóricas às condições operacionais, em especial num projeto em que a 

nomenclatura se torna impossível de aplicar se apenas forem usados como dados de 

base as imagens de satélite. Por outro lado, por mais exaustivas e abrangentes que 

sejam as definições, mantém-se a necessidade de adaptar a nomenclatura às 

características específicas da paisagem e ao entendimento que desta é feito no 

próprio país.  

Na cartografia do CLC-RAA apenas se utilizaram 28 das 44 classes definidas na 

nomenclatura CLC (as classes não utilizadas encontram-se representadas a azul na 

Tabela 3). A Tabela 4 pretende, de forma resumida, apresentar as adaptações da 

definição da Classe CLC à realidade do território açoriano. 

Tabela 4 - Adaptações da nomenclatura à RAA 

Classe CLC Definição CLC Justificação 

211 - Culturas 
temporárias de 
sequeiro  

 

 

231 - Pastagens 

Cereais, legumes, culturas 
forrageiras, tubérculos e terras 
incultas ou em pousio. 

 

Zonas não sujeitas a rotação 
de culturas, essencialmente 
gramíneas. Com indícios de 
intervenção humana. 

Dada a dificuldade em distinguir estas 
classes, apenas com uma imagem, 
adoptaram-se os seguintes critérios: 

a)  A presença de culturas 
agrícolas em imagens de satélite 
(primavera/verão) classificou-se 
como culturas temporárias de 
sequeiro (211) 

b) Todas as parcelas que 
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Classe CLC Definição CLC Justificação 
apresentassem ausência de 
produção, num período superior 
a 3 anos, classificaram-se como 
pastagem (231). 

 231 - Pastagens  

 

 

321 - Herbácea 
Natural  

Zonas não sujeitas a rotação 
de culturas, essencialmente 
gramíneas. Com indícios de 
intervenção humana. 

 

Áreas de pastagens naturais 
com vegetação herbácea, 
essencialmente gramíneas, 
sem intervenção humana. 

Optou-se por classificar os terrenos em 
altitude com herbácea natural (321). 
Apesar de estarem parcelados, 
verificou-se que são antigas pastagens 
abandonadas. 

222 - Pomares 

 

243 - Agricultura 
com espaços 
naturais e semi-
naturais 

Parcelas com árvores de fruto 
ou plantas de baga, de uma ou 
várias espécies. 

 

Zonas ocupadas principalmente 
por agricultura, com zonas 
naturais de dimensão 
significativa. 

Considerou-se que a presença de 
sebes, com a espécie Pittosporum 
undulatum, a separar as plantações de 
laranjeiras e bananeiras constituem 
uma presença natural significativa, 
optando-se pela classificação 243. 

322-Matos  

 

 

323- Vegetação 
esclerófila 

Áreas de vegetação natural 
com espécies arbustivas 

 

Áreas com vegetação arbustiva 
perenifólia esclerófila, 
constituída por matagais, matos 
mediterrânicos. 

Segundo as várias fontes bibliográficas 
a distinção destas classes é confusa e 
controversa, o que origina problemas 
na sua identificação. 

No caso específico do Arquipélago dos 
Açores, devido ao posicionamento 
geográfico, foi definido que só existia a 
classe matos (322), devido à influência 
atlântica na vegetação. 

523 - Oceano 
A delimitação desta classe vem 
referida pelo limite da baixa-
mar ou zero hidrográfico. 

À semelhança do que foi feito para o 
Continente a delimitação foi feita de 
acordo com a imagem de satélite e com 
o apoio da CAOP. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

Os Açores localizam-se no Oceano Atlântico, a cerca de 1500 km do Continente 

Europeu e 3400 km dos EUA. O território açoriano corresponde ao extremo mais 

ocidental da Europa e integra a região da Macaronésia, que inclui os arquipélagos da 

Madeira, Canárias e Cabo Verde. 

O arquipélago dos Açores é composto por nove ilhas de origem vulcânica que 

emergem de um planalto submarino com profundidade média de 1500 m, numa zona 
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de intensa atividade vulcânica e sísmica. Esta situação deriva do facto do arquipélago 

se encontrar numa zona de tripla junção das placas litosféricas, americana, africana e 

euro-asiática, alargando a cordilheira central do oceano no sentido da faixa tectónica 

Açores-Gibraltar.  

A região açoriana distribui-se por um eixo com cerca de 600Km e é dividida em três 

grupos: Grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel), Grupo Central (Terceira, Graciosa, 

São Jorge, Pico e Faial) e Grupo Ocidental (Flores e Corvo). 

As ilhas apresentam aspetos morfológicos diversificados mas com traços geológicos 

comuns, manifestando características ambientais e do território distintas do continente 

português. 

A paisagem dos Açores é caracterizada, em traços gerais, por uma orografia 

acentuada, pois as ilhas emergem do oceano. O interior montanhoso encontra-se 

sulcado por profundas ravinas, que recortam as encostas até ao nível do mar. As 

áreas planas são pouco desenvolvidas, sem grande representação no território insular. 

No que concerne à caracterização climática, o arquipélago encontra-se numa zona de 

transição e de confrontação de massas de ar tropical e polar. Os valores de 

precipitação aumentam do quadrante Leste para Oeste, variando entre os 775mm 

anuais em Santa Maria e os 1700mm nas Flores. Outra característica é a precipitação 

orográfica determinada pelos elevados relevos, que obrigam à subida das massas de 

ar dando origem ao aumento da pluviosidade em altitudes elevadas. A temperatura 

média anual é de 17o Celsius, o nível médio de humidade é de 79%, o clima é 

temperado oceânico influenciado pela corrente quente do golfo do México. A forte 

pluviosidade e humidade influenciam a prática agrícola e também o rápido crescimento 

de espécies florestais (PGRH Açores, 2010). 

Com todas estas características adjacentes, pode-se afirmar que os Açores 

apresentam uma forte predominância de áreas agrícolas (dominada pelas pastagens), 

seguida pela ocupação florestal ocupa cerca de 22% em todo o arquipélago (Cruz et 

al., 2007). A floresta açoriana apresenta características de floresta tropical, devido às 

condições climáticas características de climas húmidos ou muito húmidos. Salienta-se 

a presença de importantes núcleos de floresta Laurissilva, considerada património 

Mundial da UNESCO. 

A presença de espécies invasoras introduzidas pelo homem, tais como: hortênsia 

(Hydrangea macrophylla), conteiras (Hedychium gardneranum), incenso (Pittosporum 
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undulatum), eucalipto (Eucalyptus globulus) e criptoméria (Cryptomeria japonica), 

ameaçam o ecossistema endémico das ilhas dos Açores (Mendonça, 2009). 

 

2.4. ÁREA CARTOGRAFADA 

O arquipélago dos Açores encontra-se distribuído geograficamente conforme 

demonstra a figura abaixo. No projeto CLC-RAA o território do arquipélago dos Açores 

foi repartido com base numa quadrícula 1:100 000, deste modo, as ilhas foram 

divididas por 9 Unidades de Trabalho (UT) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Distribuição das unidades de trabalho 

 

2.5. CONJUNTO DE DADOS GEOGRÁFICOS 

Na produção dos mapas CLC-RAA foram usados dois tipos de dados: 

� Dados de base - imagens de satélite que servem de base para a 

vetorização dos polígonos CLC; 

� Dados auxiliares - em formato vetorial e raster, para complementar a 

informação de base, facilitando a sua interpretação. 
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2.5.1.  DADOS DE BASE 

Para a produção do CLC-RAA foram utilizados como dados de base imagens dos 

satélites SPOT e Landsat, dependendo do ano de referência.  

Para cada ano, procurou-se recolher imagens referentes a diferentes épocas, 

nomeadamente Inverno/Primavera e Verão, com o objectivo de captar a variabilidade 

intra-anual da vegetação e assim permitir uma melhor identificação de algumas das 

classes de ocupação e/ou uso do solo, como é o caso das classes agrícolas (EEA, 

2007). 

Relativamente ao conjunto de imagens de satélite compiladas, optou-se por utilizar 

com maior regularidade, apenas aquelas que não apresentavam problemas, quer a 

nível de georeferenciação, quer por presença de nuvens, entre outros fatores. 

Sendo um território insular, a presença de nuvens acabou por se revelar o maior 

entrave à produção por fotointerpretação, sendo que na maioria dos casos optou-se 

por utilizar mais imagens de satélite para minorar este problema. No caso do ano de 

1990, obteve-se apenas uma imagem de satélite que abrangia o grupo Oriental. As 

alterações para os outros grupos foram marcadas com recursos a fotografias aéreas 

pancromáticas georreferenciadas. 

Informação sobre as imagens disponíveis para o arquipélago dos Açores estão 

apresentadas nas tabelas e figuras seguintes: 

Tabela 5 - Imagem disponível para o ano de referência de 1990 

ID imagem Data Área Satélite/Sensor Fonte 

214034_05071990 05-Jul-1990 Grupo oriental Landsat-5 TM Arquivo DGT 

 

Imagem de satélite 1990 (Verão) 

 

Figura 2 - Imagem de satélite para o Grupo Oriental, 1990 
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Tabela 6 - Listagem de imagens para o ano de referência de 2000 

ID imagem Data Área Satélite/Sensor Fonte 

218033_25032001 25-Mar-2001 Grupo ocidental Landsat-7 ETM+ Image2000 

219032_01042001 01-Abr-2001 Grupo ocidental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

219033_14012002 14-Jan-2002 Grupo ocidental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

218033_12091999 12-Set-1999 Grupo ocidental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

217033_03062000 03-Jun-2000 Grupo central Landsat-7 ETM+ Image2000 

216033_19112000 19-Nov-2000 Grupo central Landsat-7 ETM+ Image2000 

217033_24052002 24-Mai-2002 Grupo central Landsat-7 ETM+ USGS 

217033_19042001 19-Abr-2001 Grupo central Landsat-7 ETM+ USGS 

214034_30071999 30-Jul-1999 Grupo oriental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

214034_05112000 05-Nov-2000 Grupo oriental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

214034_29032001 29-Mar-2001 Grupo oriental Landsat-7 ETM+ Image2000 

215034_21042001 21-Abr-2001 Grupo oriental Landsat-7 ETM+ Image2000 

214034_27112002 27-Nov-2002 Grupo oriental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

 

Imagens de satélite 2000 

Grupo Ocidental - Primavera 

 
 

12-Jan-2001 25-Mar-2001 
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Mosaicos possíveis com as imagens acima 

  

Grupo Ocidental - Verão 

  
12-Set-1999 

05-Set-2000 

01-Abr-2001 14-Jan-2002 
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Grupo Central 

Primavera Verão 

  

Grupo Oriental 

Primavera Verão 

 

 

 

Figura 3 - Imagens de satélite e mosaicos para os Grupos Ocidental, Central e Oriental, 2000 

19-Nov-2000 03-Jun-2000 

30-Jul-1999 

08-Ago-2000 

29-Mar-2001 

21-Abr-2001 
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Tabela 7 - Listagem de imagens para o ano de referência de 2006 

ID imagem Date Área Satélite/Sensor Fonte 

115_23082007 23-Ago-2007 Grupo Ocidental SPOT-4 Image2006 

218033_29012007 29-Jan-2007 Grupo Ocidental Landsat-7 ETM+ Arquivo DGT 

219033_12052007 12-Mai-2007 Grupo Ocidental Landsat-5 TM USGS 

218033_21052007 21-Mai-2007 Grupo Ocidental Landsat-5 TM USGS 

356A_19072007 19-Jul-2007 Grupo Central SPOT-4 Image2006 

356B_19072007 19-Jul-2007 Grupo Central SPOT-4 Image2006 

356C_19072007 19-Jul-2007 Grupo Central SPOT-4 Image2006 

356D_19072007 19-Jul-2007 Grupo Central SPOT-4 Image2006 

342_13082007 13-Ago-2007 Grupo Central SPOT-4 Image2006 

217033_06012007 06-Jan-2007 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

217033_28042007 28-Abr-2007 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

217033_19112006 19-Nov-2006 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

216033_30122006 30-Dez-2006 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

216033_16022007 16-Fev-2007 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

216033_26072007 26-Jul-2007 Grupo Central Landsat-5 TM USGS 

271A_25102007 25-Out-2007 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

143_21092006 21-Set-2006 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

129_29072007 29-Jul-2007 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

143_30072007 30-Jul-2007 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

58_19082007 19-Ago-2007 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

356_27112006 27-Nov-2006 Grupo Oriental SPOT-4 Image2006 

215034_05092007 05-Set-2007 Grupo Oriental Landsat-5 TM USGS 

214034_02022007 02-Fev-2007 Grupo Oriental Landsat-5 TM USGS 

214034_13082007 13-Ago-2007 Grupo Oriental Landsat-5 TM USGS 

215034_16052007 16-Mai-2007 Grupo Oriental Landsat-5 TM USGS 
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Imagens de satélite 2006 

Grupo Ocidental 

Primavera Verão 

29-Jan-2007 
 

23-Ago-2007 

 

Grupo Central 

Primavera Verão 

 

25-Out-2007 
Mosaico de 2 imagens 

 

19-Jul-2007 

13-Ago-2007 

Mosaico de 5 imagens  
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Grupo Oriental 

Primavera Verão 

27-Nov-2006 
 

30-Jul-2007 

 

29-Jul-2007 

19-Ago-2007 

Mosaico de 2 imagens 

 

Figura 4 - Imagens de satélite e mosaicos para os Grupos Ocidental, Central e Oriental,2006 

 

Na Tabela 8 encontram-se definidas as bandas usadas em cada um dos canais de cor 

RGB (Red, Green, Blue), para a definição das composições coloridas de referência 

que deverão ser usadas para cada tipo de satélite/sensor na interpretação visual das 

imagens de satélite. 
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Tabela 8 - Sensores e respetivas bandas para a composição colorida das imagens de referência 

 Satélite/Sensor  

Canal Landsat TM / ETM+ SPOT - 4  

Vermelho (R) Banda 4  

(Infravermelho próximo 
0.76 – 0.90) 

Banda 3  

(Infravermelho próximo 
0.78 – 0.89) 

Verde (G) Banda 5  

(Infravermelho médio 
1.55 – 1.75) 

Banda 4  

(Infravermelho médio 
1.58 – 1.75) 

Azul (B) Banda 3  
(Vermelho 0.63 – 0.69) 

Banda 2  
(Vermelho 0.61 – 0.68) 

 

2.5.2.  DADOS AUXILIARES 

Os dados auxiliares servem para complementar a informação de base e facilitar a sua 

interpretação, e assim, melhorar a classificação da ocupação e/ou uso do solo.  

Para o Arquipélago dos Açores foi realizada uma pesquisa para reunir o maior número 

possível de dados auxiliares. Na Tabela 9 é identificado um conjunto de dados 

auxiliares, em formato raster e vetorial, para apoio à produção dos mapas CLC 

Açores. Na mesma tabela identificam-se, igualmente, os previsíveis usos e limitações 

desses dados auxiliares. 

Tabela 9 - Dados auxiliares 

Conjunto de 
dados 

Ano de 
referência 

Direitos de 
propriedade 

Região 
abrangida 

Classes 
CLC  

Utilidade e limitações 

Fotografias 
aéreas 
ortorrectificadas 
da década de 
2000 

Vários SRTT / 
CMPD / 
IFAP 

Todo o 
arquipélago, 
com exceção 
da ilha das 
Flores 

Todas 
as 
classes 

Muito úteis 

Fotografias 
aéreas 
georreferenciada
s da década de 
2000 

Vários AMRAA / 
SRTT 

Todo o 
arquipélago, 
com exceção 
da ilha das 
Flores 

Todas 
as 
classes 

Muito úteis. O facto de 
serem apenas 
georreferenciadas e não 
ortorrectificadas implicou 
limitações no que 
respeita à precisão 
posicional. 

Fotografias 
aéreas 
Pancromáticas 
georreferenciada
s da década de 
1990 

Vários SRTT Todo o 
arquipélago, 
com exceção 
da ilha das 
Flores 

Todas 
as 
classes 

Muito úteis. O facto de 
serem pancromáticas 
implicou limitações na 
identificação de algumas 
classes (sobretudo das 
classes relacionadas 
com vegetação). 

Imagem de 
satélite 
ortorrectificada 

2004 SRTT Ilha das flores Todas 
as 
classes 

Trata-se de uma imagem 
obtida através do satélite 
QuickBird, que possui 
elevada resolução 
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Conjunto de 
dados 

Ano de 
referência 

Direitos de 
propriedade 

Região 
abrangida 

Classes 
CLC  

Utilidade e limitações 

espacial. Muito útil, em 
particular devido à falta 
de fotografias aéreas 
para esta ilha.  

COS Açores – 
Carta de 
Ocupação do 
Solo da RAA 

2000-2003 SRRN Todo o 
arquipélago 

Alguma
s 
classes 

Esta cartografia é pouco 
detalhada (nove classes) 
mas teve utilidade pois 
constituiu a única fonte 
de informação 
cartográfica de ocupação 
e/ou uso do solo 
existente para a RAA 

Inventário 
Florestal da RAA 

2007 SRRN Todo o 
arquipélago 

Classes 
florestai
s e 
agroflor
estais 

Muito útil para 
identificação das classes 
florestais e agroflorestais 

Cartografia 
vetorial à escala 
1:5 000 

Pico: 2011 

Restantes: 
2010 

SRTT Sta. Maria, 
Corvo, 
Graciosa e 
Pico 

Todas 
as 
classes, 
em 
particula
r as 
classes 
artificiai
s 1.x.x 

Útil para apoiar a 
identificação das classes 
artificiais, sendo a escala 
bastante detalhada 

GMES Urban 
Atlas 

2005-2007 Grátis 

Informação 
disponível 
via 
download 
(http://www.
eea.europa.
eu/data-and-
maps/data/u
rban-atlas). 

S. Miguel Classes 
artificiai
s 1.x.x 

Bastante útil para a 
identificação das classes 
artificiais, sendo a 
resolução e a legenda 
bastante detalhadas 

Cartas de 
vegetação e 
cartas de classes 
de ocupação do 
solo 

2004 Universidad
e dos 
Açores, 
Departament
o de 
Ciências 
Agrárias 

S. Miguel, 
Terceira, S. 
Jorge, Pico, 
Faial, Flores e 
Corvo  

Classes 
411 e 
412 

Bastante útil para 
identificação de Pauis e 
Turfeiras 

CAOP - Carta 
Administrativa 
Oficial de 
Portugal 

2010 DGT Todo o 
arquipélago 

Classe 
523 

Muito útil na delimitação 
das ilhas dos Açores 

 

Os vários conjuntos de fotografias aéreas disponíveis estão caracterizados com mais 

detalhe na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Características das fotografias aéreas 

 Fotografias aéreas georreferenciadas Fotografias aéreas ortorrectificadas 

Região 
abrangida 

Todo o arquipélago, com exceção das 
Flores 

Todo o arquipélago, com exceção da 
ilha das Flores 

Escala São Miguel - 1:8 000 e 1:15 000; 1:18 000 
Terceira - 1:8 000 e 1:15 000; 1:18 000 
Faial - 1:15 000 e 1:18 000 

Corvo, Graciosa, Pico - 1:15 000 

Santa Maria, São Jorge - 1:18 000 

São Miguel - 1:2 000; 1:5 000 

Santa Maria, Terceira, Graciosa, Pico, 
Corvo - 1:5 000 

São Jorge, Faial - 1:10 000 

Resolução 
espacial 

40 cm 40 cm 

Data São Miguel, escala 1:8 000 e 1:15 000 - 
Julho/Outubro 2010 

São Miguel, escala 1:18 000 – 
Setembro/Julho/Outubro 2004 / Setembro 
2005 

Terceira, escala 1:8 000 e 1:15 000 - 
Julho/Setembro 2010 

Terceira, escala 1:18 000 - Julho/Outubro 
2004 
Faial, escala 1:15 000 – Outubro 2007 

Faial, escala 1:18 000 – Setembro 2004 / 
Outubro 2005 

Corvo - Setembro 2008 
Graciosa - Setembro 2007 

Pico - Agosto/Outubro 2007 

Santa Maria - Setembro 2005 

São Jorge - Setembro 2004 / Outubro 
2005 

São Miguel, escala 1:5 000 – 2004/2005 

São Miguel, escala 1:2 000 – 2008 
Santa Maria – 2005 

Terceira - 2004 

Graciosa, Pico e Corvo – 2007/2008 

São Jorge e Faial – 2004/2005/2007 
 

Sistema de 
georreferência 

São Miguel e Terceira, escala 1:8 000 e 
1:15 000 – UTM-Fuso26/ITRF93 

Restantes - WGS84 

São Miguel, escala 1:5 000 e Terceira – 
ITRF93/PTRA08-UTM zona 26N 

São Miguel, escala 1:2 000 – Datum 
Local 

Santa Maria, Graciosa, Pico, Corvo – 
ITRF93/GRS80 
São Jorge, Faial - Datum Graciosa 

Bandas 
espectrais 

São Miguel e Terceira, escala 1:8 000 e 
1:15 000 – 4 bandas, RGB / CIR 

Restantes – 3 bandas, RGB 

3 bandas, RGB 

Direitos de 
propriedade 

São Miguel, escala 1:8 000 e 1:15 000 - 
AMRAA 

Restantes - SRTT 

São Miguel, escala 1:5 000 – SRTT 

São Miguel, escala 1:2 000 – CMPD 

Santa Maria, São Jorge, Faial – 
SRTT/IFAP 

Terceira, Graciosa, Pico, Corvo - SRTT 

Seccionamento 23 x 23 cm São Miguel, escala 1:2 000 – 10 x 16 
cm 
Restantes - 25 x 40 cm 

Formato tiff tiff 
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Algumas limitações identificadas nos dados auxiliares: 

� Escala para a qual os dados foram criados (escala de utilização); 

� Informação de base utilizada para a produção dos dados (orto-imagens, 

levantamento de campo, etc.); 

� Qualidade dos dados (exatidão posicional e temática); 

� Confiança na qualidade do produto (referenciada nos metadados). 

� Inerentes aos modelo de dados geográficos usado para a representação dos 

elementos: 

o No caso do modelo raster, ter atenção à resolução; 

o No caso do modelo vetorial, ter em conta a representação da dimensão 

espacial (pontos, linhas ou polígonos). 
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3. METODOLOGIA 

O projeto CLC-RAA inclui a produção dos seguintes mapas de ocupação e/ou uso do 

solo: 

� CLC-RAA1990 

� ALT-RAA1990-2000 

� CLC-RAA2000 

� ALT-RAA2000-2006 

� CLC-RAA2006 

Estes produtos têm como datas de referência os anos de 1990, 2000 e 2006, de forma 

a coincidirem com os produtos CLC existentes para Portugal Continental. A produção 

destes mapas incluiu várias fases de verificação temática e geométrica dos dados. 

Posteriormente à fase de produção foi implementado um processo de avaliação da 

qualidade com o apoio da EEA, i.e., validação dos produtos CLC-RAA que se 

descreve adiante no presente capítulo. 

 

3.1.  PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA POR DOWNDATING 

A metodologia de produção segue uma lógica de downdating, (Figura 5), isto significa 

que se utiliza o CLC-RAA2006 como cartografia de base para derivar a cartografia 

para os outros anos anteriores, uma vez que para esta data existe mais informação 

auxiliar disponível, nomeadamente: 

� Maior disponibilidade de imagens de satélite em 2006 (ilustrada na Tabela 7), o 

que possibilita ter um maior número de imagens disponíveis em diferentes 

estações do ano, as chamadas de análises intra-anuais. Com esta variedade de 

imagens é possível obter um produto com maior rigor quanto à classificação da 

ocupação e uso do solo; 

�  As coleções de imagens aéreas ortorrectificadas referentes a 2006 e a 2009 com 

uma resolução de 0,4m (Tabela 10), que permitem identificar com grande detalhe o 

tipo de ocupação e/ou uso do solo para a data de referência de 2006; 

� A Carta de Ocupação do Solo (2003), produzida para a Região Autónoma dos 

Açores, que classifica a ocupação e/ou uso do solo segundo uma classificação 

hierárquica com 9 classes; 
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� O Inventário Florestal, realizado em 2007, permite confrontar diferentes fontes de 

informação e validá-las consoante a ocupação e/ou uso do solo visível nas 

imagens aéreas ortorrectificadas e nas imagens de satélite. 

 

Figura 5 - Metodologia de produção no CLC RAA 

De acordo com a Figura 5, numa primeira instância foi produzido o mapa CLC-

RAA2006, que consistiu na classificação da ocupação e/ou uso do solo em 2006 por 

interpretação visual. Posteriormente a esta etapa, procedeu-se à deteção de 

alterações entre 2006 e 2000, também por interpretação visual (ALT-RAA2000-2006). 

Finalmente, o mapa CLC-RAA2000 é gerado automaticamente, através da integração 

do mapa de alterações ALT-RAA2000-2006 no mapa CLC-RAA2006 (operação 

Union). Este processo de downdating está descrito em profundidade na seguinte 

referência: Caetano et al., 2009.  

Uma vez gerado o mapa para 2000 (CLC-RAA2000), todo o processo é repetido, 

primeiro através da deteção de alterações por interpretação visual entre 2000 e 1990 

(ALT-RAA1990-2000), depois gerado o produto CLC-RAA1990. Em todas as fases 

desta metodologia foi realizado um controlo de qualidade, que será apresentado nos 

capítulos seguintes deste relatório. No final da fase de produção, procedeu-se à 
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integração de todas as unidades de trabalho para cada um dos produtos CLC-RAA e 

ALT-RAA. 

Para a delimitação das alterações recorreu-se ao software Interchange 2.0, no seu 

ambiente de trabalho (Figura 6) a informação do projeto CLC está dividida em duas 

janelas: a janela da esquerda contem a informação de produção do mapa CLC e a 

janela da direita é usada para identificar e delinear as alterações, entre 2000 e 2006 

ou entre 1990 e 2000. 

Neste caso, tratando-se de uma produção por downdating, a janela da esquerda 

apresenta a data mais recente, de modo a começar em 2006 e acabar em 1990, 

passando pela deteção sequencial de alterações entre 2006 e 2000 e entre 2000 e 

1990. 

 

Figura 6 - Ambiente de trabalho no software Interchange 1.0. 

O Grupo de Deteção Remota (GDR-IGP) desenvolveu um conjunto de ferramentas de 

apoio à interpretação de imagens de satélite para o projeto CLC2006 (Caetano et al., 

2009). Estas ferramentas estão compiladas numa extensão para ESRI ArcView 3.2, 

designada por “GDR_apoio_clc2006”. As suas funções descrevem-se no Anexo I. 
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3.2.  METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO 

De modo a cumprir as regras temáticas e geométricas do produto CLC (EEA, 2007), 

foram implementadas verificações sistemáticas que permitiram identificar eventuais 

erros que tenham surgido na fase de produção, tendo sido estes posteriormente 

corrigidos. Para além das verificações intercalares, foi realizada ainda uma outra 

verificação, desta vez por parte da Equipa Técnica Europeia (ETE). 

 

3.2.1. VERIFICAÇÃO PELA EQUIPA TÉCNICA EUROPEIA 

Tal como aconteceu para os produtos CLC Portugal Continental e Região Autónoma 

da Madeira (RAM), a ETE efetuou uma verificação dos produtos CLC para a RAA, na 

fase que antecede a produção final e definitiva. O relatório desta verificação pode ser 

consultado no Anexo II do presente documento. Todos os erros enumerados nesta 

verificação foram corrigidos ou justificados pela equipa. 

 

3.3.  METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO 

A validação do CLC-RAA foi realizada seguindo uma metodologia que consiste no 

lançamento de uma amostra de forma aleatória e estratificada para as classes do 

mapa produzido. De seguida, a esta amostra é atribuída uma classificação por 

interpretação visual de imagens aéreas ortorrectificadas que servirá de referência. 

Esta referência é intersectada com a classificação do mapa e as diferenças constituem 

o erro de classificação. No entanto, interessa avaliar este erro com base na proporção 

que a área de cada classe representa no mapa, obtendo-se assim, uma estimativa dos 

índices de qualidade: exactidão do produtor e exactidão do utilizador como índices 

específicos para cada classe. Para avaliar a qualidade temática no mapa é utilizada o 

índice de exactidão global. 

A validação do CLC-RAA foi realizada apenas para a data de 2006, entendendo-se 

que a variação nos valores finais da avaliação de qualidade para as datas de 2000 e 

1990 não seriam significativas. Certamente que foi validada apenas a área do mapa 

correspondente ao território terrestre dos Açores. 
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3.3.1.  UNIDADES AMOSTRAIS 

Uma unidade amostral constitui o elemento básico de comparação entre a 

classificação do mapa e a classificação de referência. Uma unidade amostral, no caso 

do projeto CLC-RAA, é representada por um ponto. A interpretação visual deste ponto 

implica a identificação de uma unidade homogénea maior ou igual a 25ha, classificada 

de acordo com a nomenclatura CLC. 

 

3.3.2.  DIMENSÃO DA AMOSTRA 

Numa avaliação da qualidade temática de um mapa de ocupação e/ou uso do solo 

começa-se por definir o nível de exatidão para a aceitação do produto. Para o efeito, é 

necessário ter em conta as seguintes considerações: 

� A EEA definiu um nível de exatidão global de 85% como o valor mínimo 

para a exatidão do CLC2006 (EEA, 2007); 

� Anderson et al. (1976) defende que o nível da exatidão temática resultante 

da fotointerpretação com recurso a Deteção Remota deve ser de 85%. 

Assim, tendo em conta estas considerações, definiu-se uma exatidão temática de 85% 

como nível de aceitação mínimo do CLC-RAA. 

Como foi já referido, para a avaliação da qualidade do CLC-RAA selecionou-se uma 

amostra aleatória e estratificada por classe. O tamanho desta amostra foi 

cuidadosamente definido de forma a constituir uma base significativa e representativa 

para a determinação dos índices de qualidade (Hay, 1979). Geralmente, quanto maior 

o tamanho da amostra maior a confiança nos resultados baseados nessa amostra 

(Dicks and Lo, 1990). Autores de referência usaram uma equação baseada na 

aproximação binomial à distribuição normal, de modo a estimar o tamanho mais 

adequado da amostra para a determinação da exatidão da cartografia de ocupação 

e/ou uso do solo (e.g. Hay, 1979; Dicks and Lo, 1990; Miguel-Ayanz and Biging, 1997). 

Partindo do princípio que os elementos classificados corretamente no mapa seguem 

uma distribuição normal e que a população tem uma dimensão infinita, então é 

possível determinar o tamanho da amostra (n) com uma determinada precisão para 

um nível de confiança, de acordo com a seguinte fórmula: 
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onde: 

n – tamanho da amostra 

α – nível de significância 

d – exatidão absoluta 

p – probabilidade de pertencer à classe 

z – variável estandardizada para a distribuição normal 

 

Considerando que p(1-p) = 0,25 então o número de unidades amostrais a recolher 

para determinar a qualidade do mapa, para um nível de confiança de 95% e com uma 

precisão absoluta inferior a 0,10, é de 100 por classe, totalizando para as 273 classes 

CLC identificadas, 2700 unidades amostrais.  

 

3.3.3.  ÍNDICES DE QUALIDADE 

O principal objetivo da validação de um mapa de ocupação e/ou uso do solo é o de 

estimar a proporção de área total e por classe corretamente classificada no mapa, 

bem como, os intervalos de confiança para aquelas estimativas. Os resultados são 

normalmente expressos em índices de exatidão, designadamente: 

� Exatidão do utilizador (Ph); 

� Exatidão do produtor (Pg); 

� Exatidão global (P) 

Para calcular estes índices, procedeu-se ao cruzamento da informação da referência 

com a informação do mapa. De forma a aumentar a precisão da estimativa dos índices 

de qualidade, utilizou-se como informação auxiliar as áreas de cada classe no mapa, 

como descrito em Carrão et al. (2007), ver Anexo III. 

 

 

                                                                 

3
 Apesar da nomenclatura do CLC –RAA abranger 28 classes, não se lançaram amostras para a classe 523 

(Oceanos) 
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4. RESULTADOS 

No presente capítulo, apresentam-se os mapas de ocupação e/ou uso do solo 

produzidos para os 3 momentos temporais (Figura 7 à Figura 15) e os restantes 

resultados do projeto CLC-RAA, os quais estão divididos entre resultados da validação 

e resultados do estudo de alterações. 

 

Figura 7 - CORINE Land Cover da Ilha do Corvo para 2006, 2000 e 1990 

 

 



  
 

 

27 

 

Figura 8 - CORINE Land Cover da Ilha das Flores para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 9 - CORINE Land Cover da Ilha do Faial para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 10 - CORINE Land Cover da Ilha da Graciosa para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 11 - CORINE Land Cover da Ilha de São Jorge para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 12 - CORINE Land Cover da Ilha do Pico para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 13 - CORINE Land Cover da Ilha Terceira para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 14 - CORINE Land Cover da Ilha de São Miguel para 2006, 2000 e 1990 
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Figura 15 - CORINE Land Cover da Ilha de Santa Maria para 2006, 2000 e 1990 
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4.1.  RESULTADOS DA VALIDAÇÃO 

A exatidão global do CLC-RAA 2006 foi estimada em 84,5%, com uma precisão 

absoluta de 2,45%, para um nível de confiança de 95%. O valor da exatidão global 

encontra-se dentro do intervalo de confiança dos 85% (±2.45%), definidos pelo 

caderno de encargos deste projeto. Para cada classe foram calculados os índices de 

qualidade do produtor e utilizador, bem como, as percentagens das respetivas áreas. 

Os resultados são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Índices de qualidade: exatidão do produtor, utilizador e respetivas percentagens de áreas por 

classes 

Classe CLC Nh
4 (ha) Nh (%) 

 hP̂ 5± d ( hP̂ ) 
%

 
gP̂ 6± d( gP̂ ) 

%
 

111 129 0,06% 100 ± 0,0 37,8 ± 21,3 
112 5213 2,23% 93 ± 5,0 67,5 ± 10,1 
121 864 0,37% 92 ± 5,3 85,9 ± 5,7 
123 418 0,18% 99 ± 2,0 100,0 ± 0,0 
124 1054 0,45% 89 ± 6,1 99,1 ± 1,8 
131 291 0,12% 85 ± 7,0 69,1 ± 11,4 
132 161 0,07% 75 ± 8,5 99,1 ± 1,8 
133 112 0,05% 83 ± 7,4 91,4 ± 8,8 
141 176 0,08% 100 ± 0,0 100 ± 0,0 
142 291 0,12% 94 ± 4,7 100 ± 0,0 
211 9228 3,95% 66 ± 9,3 94,9 ± 6,7 
221 846 0,36% 86 ± 6,8 100 ± 0,0 
222 25 0,01% 100 ± 0,0 100 ± 0,0 
231 57689 24,72% 86 ± 6,8 95,5 ± 3,0 
242 16394 7,03% 80 ± 7,8 56,1 ± 8,6 
243 48353 20,72% 92 ± 5,3 94,4 ± 3,0 
311 21739 9,32% 84 ± 7,2 78,4 ± 5,7 
312 9913 4,25% 84 ± 7,2 85,5 ± 7,8 
313 2289 0,98% 82 ± 7,5 28,9 ± 4,2 
321 18327 7,85% 88 ± 6,4 93,4 ± 8,0 
322 20808 8,92% 84 ± 7,2 83,8 ± 6,7 
324 10145 4,35% 53 ± 9,8 74,8± 14,1 
332 587 0,25% 74 ± 8,6 67,6 ± 42,7 
333 1926 0,83% 51 ± 9,8 89,3 ± 4,1 
411 38 0,02% 99 ± 2,0 100 ± 0,0 
412 5389 2,31% 99 ± 2,0 100 ± 0,0 
512 947 0,41% 100 ± 0,0 100 ± 0,0 

 

                                                                 
4 Área de cada classe em hectares (ha) e respetiva percentagem (%) no mapa 
5
  Exatidão do utilizador 

6
  Exatidão do produtor 
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Para uma melhor compreensão dos índices de qualidade do utilizador e do produtor 

por classe, apresentam-se nas Figuras 16 e 17, os gráficos com as respetivas 

precisões absolutas. 

 

Figura 16 - Exatidão do utilizador e respetivo intervalo de erro 

 

Figura 17 - Exatidão do produtor e respetivo intervalo de erro 

Observando os gráficos, é possível depreender que temos quatro tipos de 

comportamentos das classes face aos índices de exatidão do produtor e do utilizador: 

1) Classes com intervalo de confiança superior a 85% em ambos os índices; 

2) Classes com intervalo de confiança que engloba os 85% num dos índices e 

superior a 85% no outro índice; 

3) Classes com intervalo de confiança inferior a 85% num dos índices;  

4) Classes com intervalo de confiança inferior a 85% em ambos os índices. 
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A mesma classe pode, por exemplo, apresentar uma exatidão de utilizador acima dos 

85% mas na exatidão do produtor estar abaixo dos 85% (i.e., classe 111). A Figura 18 

apresenta, de uma forma mais esquemática, o resultado dos índices de qualidade. 

 

Figura 18 - Esquema da qualidade das classes 

Analisando a Figura 18, verifica-se que não se registaram classes em que ambos os 

índices estão completamente abaixo dos 85% (classe a vermelho), nas restantes 

classes, existe uma distribuição quase equilibrada nos 3 comportamentos possíveis, 

acima enumerados, sendo possível dividir a figura em dois grandes blocos: as classes 

não problemáticas e as classes problemáticas. 

O melhor cenário, em termos estatísticos, consiste nas classes em que a exatidão do 

utilizador e do produtor se situam acima dos 85% (classe a verde mais escuro). 

Observa-se, que existe um total de 8 classes que se encontram nesta categoria.  

 Na categoria das classes cujo intervalo contém ou é superior a 85% num dos índices, 

e está acima deste valor no outro índice, existem um total de 9 classes (classes a 

verde claro). Tal como as classes que estão acima dos 85% são consideradas como 

classes não problemáticas. 

No segundo bloco da pirâmide, é necessário analisar com mais atenção, uma vez que, 

estas classes já são consideradas problemáticas. A justificação possível para 

apresentarem valores baixos pode variar desde a reduzida área da classe no total das 

áreas ou por ser uma classe que no processo de validação criou confusão (ver Anexo 

IV, matriz de confusão normal), o que levou a um número reduzido de amostras 

corretamente classificadas, i.e., 111; 112; 131; 242; 311; 313; 324; 332; 333; 132 e 

211 (classes a amarelo). 

No que concerne à análise da matriz de confusão normal, que resulta do cruzamento 
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do mapa produzido com a informação de referência, constata-se que são as áreas 

agrícolas heterogéneas (242) e as classes florestais com meios naturais e semi-

naturais (311 até 333) as que apresentam maior dispersão de amostras pelas outras 

classes. As maiores dificuldades com a classe 242, em muitas situações, derivam da 

impossibilidade de perceber se havia predominância de culturas num determinado 

polígono, devido à grande dinâmica agrícola praticada no território açoriano, outra 

causa poderá estar relacionada com a confusão entre 112 e 242, devido à grande 

quantidade de parcelas agrícolas em território urbano. 

Em relação às classes florestais, a classe mais problemática é, sem dúvida, a 324 que 

se confunde maioritariamente com a 243, devido essencialmente ás zonas agrícolas 

que frequentemente se misturam com as áreas florestais, criando pequenos 

interstícios nestas áreas. As classes relacionadas com a vegetação arbustiva e 

herbácea também são passíveis de criar confusão, devido à amplitude que as classes 

apresentam na sua definição, o que leva muitas vezes a interpretações mais dúbias. 

 

4.2.  ESTUDO DE ALTERAÇÕES 

O projeto CLC-RAA inclui a realização de um estudo de alterações entre as 3 datas de 

referência (1990, 2000 e 2006). Este estudo desenvolveu-se de acordo com o seguinte 

fluxograma (Figura 19): 

alterações 
nas 3 datas

não agregadas
(Classes CLC)

agregadas
(Mega-classes)

valores 
efectivos

das classes 
nas 3 datas

dinâmicas
indistintas

dinâmicas
distintas

taxa de 
alteração 
por classe

valores 
efetivos

das classes
nas 3 datas

natureza das
alterações

entre
as 3 datas

contribuições
das classes

Outros atributos de estudo:
- comparação com Portugal Continental
- comparação com Região Autónoma da Madeira

 

Figura 19 - Organização do estudo de alterações 
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A primeira divisão neste estudo de alterações remete para o nível de desagregação, 

ou detalhe temático a que a análise é feita. A segunda divisão é baseada na 

caracterização das dinâmicas de ocupação e/ou uso do solo, considerando-se que 

esta caracterização pode ser distinta ou indistinta. Isto significa que são avaliadas as 

transformações que deram origem à presente ocupação e/ou uso do solo, dinâmica 

distinta, ou apenas as variações nas alterações por classe independentemente de 

onde veio e no que se transformou uma determinada área, dinâmica indistinta.  

A Tabela 12 apresenta o total de alterações para os anos de referência, por Classes e 

Mega-Classes, para a cartografia CLC da RAA, RAM e do Continente. 

Tabela 12 - Resumo dos totais de áreas que sofreram alterações nos períodos de referência do CLC-RAA, do 

CLC-RAM e do CLC para Portugal Continental 

 Alterações 1990-
2000 

Alterações 2000-
2006 

Alterações 1990-
2006 

Classes CLC-RAA 6 862ha (3,0%) 1 948ha (0,8%) 7 934ha (3,4%) 

Mega-classes-RAA 4 418ha (1,9%) 839ha (0,4%) 5 001ha (2,2%) 

Classes CLC-RAM 4 644ha (5,9%) 1 815ha (2,3%) 5 853ha (7,5%) 

Mega-classes-RAM 3 902ha (5,0%) 1 231ha (1,6%) 4 996ha (6,4%) 

Classes-PT Continental 986 559ha (11,1%) 785 970ha (8,8%) 1 445 022ha (16,2%) 

Mega-Classes-PT 
Continental 

349 291ha (3,9%) 213 329ha (2,4%) 514 886ha (5,8%) 

 

Observando a Tabela 12 verifica-se que, no período a que se refere este estudo 

(1990-2006), 3,4% do território da RAA sofreu alterações na ocupação e/ou uso do 

solo (considerando as classes CLC de nível 3). Este valor diminui para 2,2% quando 

se agrega as Classes CLC em 5 Mega-classes (a forma de agregação é apresentado 

adiante), o que significa que a maioria das alterações ocorre entre as classes 

significativas e representativas do território da RAA, não sendo necessário um grande 

detalhe temático para identificar grande parte das alterações, um pouco à semelhança 

do que acontece para a RAM. O mesmo não se verifica em Portugal Continental, uma 

vez que quando se agrupam as classes em Mega-classes as percentagens de 

território alterado nos dois períodos (1990-2000 e 2000-2006) diminuem 

significativamente (Caetano et al., 2009). Este fato deve-se sobretudo à ausência de 

algumas classes nas regiões insulares, como por exemplo, arrozais, olivais, vegetação 

esclerófila e sapais. 



  
 

 

40 

Quando se analisam as alterações das Classes, nível 3 da nomenclatura CLC, 

observa-se que o território continental sofreu, proporcionalmente, cerca do quadruplo 

das alterações registadas na RAA, para o mesmo intervalo de tempo. 

 

4.2.1 VALORES EFETIVOS DAS CLASSES CLC NAS 3 DATAS 

Para o território cartografado dos Açores são analisadas as áreas totais das classes e 

a percentagem total de alterações na ocupação e/ou uso do solo. A Figura 20 

representa o total de área das classes em cada uma das 3 datas de referência.  
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Figura 20 - Área por classes CLC (nível 3) para cada uma das 3 datas de referência 

A Tabela 13 apresenta com maior detalhe as alterações por classe. Observando as 

áreas das alterações nas 3 datas, é possível verificar que as maiores alterações 

ocorrem nas classes: 112 (Tecido urbano descontínuo), 242 (Sistemas culturais e 

parcelares complexos), 311 (Florestas de folhosas) 312 (Florestas de resinosas) e 324 

(Florestas abertas, cortes e novas plantações). 
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Tabela 13 - Alterações (em hectares) por classe CLC (nível 3) entre as 3 datas de referência. 

 

 

4.2.2 DINÂMICAS INDISTINTAS DAS CLASSES AGREGADAS 

A agregação das classes da nomenclatura CLC (Tabela 14) originou uma redução de 

cerca de 1,2% no total das alterações contabilizadas no período de 1990-2006 (Tabela 

13), o que leva a considerar que a maioria das alterações se verifica entre Mega-

classes. Assim, as restantes análises de dinâmicas da ocupação e/ou uso do solo na 

RAA serão efetuadas ao nível das Mega-classes. 

Tabela 14 - Distribuição das Classes CLC em Mega-classes. 

Classes CLC Mega-classes 

111 

112 

121 

123 

124 

131 

132 

133 

141 

142 

Áreas Artificiais 
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Classes CLC Mega-classes 

211 

221 

222 

231 

242 

Agricultura 

243 Agricultura com Áreas Naturais 

311 

312 

313 

Floresta 

321 

322 
Áreas Naturais 

324 Floresta 

332 

333 
Áreas Naturais 

411 

412 
Zonas Húmidas 

512 Corpos de Água 
 

Observando as Mega-classes nas 3 datas (Figura 21 e Tabela 15), verifica-se em 

primeiro lugar, que a maior parte da RAA é ocupada por Agricultura e Agricultura com 

Áreas Naturais. Também é possível verificar que as ocupações e/ou usos do solo 

onde existem maiores variações de área entre as 3 datas são a Agricultura, Áreas 

Artificiais e Floresta. Registe-se que não foram detetadas alterações na ocupação e/ou 

uso do solo nos Corpos de Água. 
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Figura 21 - Área das Mega-classes de ocupação e/ou uso do solo para cada uma das três datas de referência 
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Tabela 15 - Alterações (em hectares) por Mega-classe entre as 3 datas de referência. 

 

Voltando à Tabela 13, quando se comparam os períodos de 1990-2000 e 2000-2006, 

verifica-se que as alterações ocorrem maioritariamente no primeiro destes períodos. 

No entanto, este período corresponde também a um maior intervalo de tempo e, 

portanto, interessa normalizar essa informação para se poderem comparar os dois 

períodos. Para isso, dividiu-se a quantidade de alterações em cada período pelo 

número de anos correspondente, chegando-se aos resultados representados na 

Figura 22. 
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Figura 22 - Taxas de alteração da ocupação e/ou uso do solo (ha/ano) para os períodos de análise CLC RAA 

Estes valores vêm confirmar que, no período de 1990-2000, ocorreram as maiores 

alterações na ocupação e/ou uso do solo no território da RAA. 
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Para analisar as taxas de alteração por Mega-classe, em cada um dos períodos 

temporais, apresentam-se a Figura 23 e a Figura 24. 
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Figura 23 - Taxa de alteração por Mega-classe no período de 1990-2000 
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Figura 24 - Taxa de alteração por Mega-classe no período de 2000-2006. 

Verifica-se que, nos dois períodos, o ritmo de alterações anuais é idêntico nas Áreas 

Artificiais, na Agricultura, nas Florestas e nas Áreas Naturais. Sendo que as Áreas 

Artificiais e Florestas têm registado um aumento progressivo, enquanto que a 

Agricultura e as Áreas Naturais diminuem. Destaca-se, ainda, que houve uma 

pequena diminuição das Zonas Húmidas no período de 1990-2000. 

De um período para o outro, verifica-se que a Agricultura com Áreas Naturais 

inverteram a sua tendência de crescimento, ou seja, aumentaram entre 1990-2000 e 

começaram a diminuir em 2000-2006.  
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4.2.3 DINÂMICAS DISTINTAS DAS CLASSES AGREGADAS 

Quanto às dinâmicas distintas, são analisadas as transições entre Mega-classes nos 

períodos em questão (Tabela 16 e a Tabela 17). O que significa que é possível 

perceber, por exemplo, quanto das Áreas Artificiais presentes num determinado 

momento temporal provieram de Floresta ou de Agricultura. 

Tabela 16 - Matriz de transições entre Mega-classes para o período 1990 e 2000 (área em hectares). 

 CLCRAA-2000 (Mega-classes)  

CLCRAA-1990 
(Mega-classes) 

Agricultura 
Agricultura 
com Áreas 
Naturais 

Áreas 
Artificiais 

Áreas 
Naturais 

Corpos 
de Água 

Floresta 
Zonas 

Húmidas 
TOTAL 

Agricultura 83500 794 908 235   281   85718 

Agricultura com 
Áreas Naturais   47153 108 352  435  48048 

Áreas Artificiais 7  7191 35    7233 
Áreas Naturais 59 69 107 41012  573  41819 

Corpos de Água      939   939 

Floresta 89 153 134 19  42234  42629 

Zonas Húmidas       62 5417 5479 
TOTAL 83654 48169 8448 41653 939 43585 5417 231864 

 

Tabela 17 - Matriz de transições entre Mega-classes para o período 2000 e 2006 (área em hectares). 

 CLCRAA-2006 (Mega-classes)  

CLCRAA-2000 
(Mega-classes) 

Agricultura 

Agricultur
a com 
Áreas 

Naturais 

Áreas 
Artificiais 

Áreas 
Naturais 

Corpos 
de Água 

Floresta 
Zonas 

Húmidas 
TOTAL 

Agricultura 83593   44     16   83654 

Agricultura com 
Áreas Naturais   48007 7   155  48169 

Áreas Artificiais    8448     8448 
Áreas Naturais    25 41303  325  41653 

Corpos de Água      939   939 

Floresta 9  117 141  43319  43585 
Zonas Húmidas        5417 5417 

TOTAL 83601 48007 8641 41444 939 43815 5417 231864 
 

Pode-se observar que, quer no período de 1990-2000 quer no período de 2000-2006, 

a maioria das novas Áreas Florestais surgiram onde antes existiam Áreas Naturais. É 

ainda possível verificar que, no caso do período 1990-2000, a diminuição de Áreas 

Agrícolas foi realizada à custa do aumento de Áreas Artificiais. Detectou-se, ainda, 

uma pequena diminuição das Zonas Húmidas no período 1990-2000 com o 

surgimento de uma nova área de floresta. Por fim, não ocorreram alterações a nível 

dos Corpos de Água. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto CLC-RAA surgiu de uma iniciativa da SRTT da RAA e teve como primeiro 

objetivo a produção de cartografia CLC para três datas: 1990, 2000 e 2006. 

A metodologia de produção foi semelhante à utilizada para a produção do CLC para 

Portugal Continental (Painho e Caetano, 2006; Caetano et al., 2009), estando de 

acordo com as orientações técnicas definidas pela Agência Europeia do Ambiente 

(CLC2006 technical guidelines, 2007), sendo assim, comum aos restantes países da 

União Europeia. No entanto, tal como foi realizado para a Região Autónoma da 

Madeira (RAM), de forma a fazer-se um melhor uso dos dados com maior qualidade, a 

produção iniciou-se para o ano 2006, com o mapa CLC-RAA2006. A deteção de 

alterações foi depois efetuada para a data de 2000 e produzido o mapa CLC-

RAA2000. O processo repetiu-se para a data de 1990, originando-se o mapa CLC-

RAA1990. A metodologia de produção incluiu várias fases de verificação do trabalho, 

de entre as quais se destaca a verificação realizada pela ETE (Anexo II). 

Finalizada a fase de produção, a validação do CLC-RAA foi realizada apenas para a 

data de 2006, entendendo-se que a variação nos valores da avaliação de qualidade 

para as datas de 2000 e 1990 não seriam significativas. Deste modo, o mapa CLC-

RAA2006 foi validado através da interpretação visual de uma amostra aleatória e 

estratificada por classe, com um total de 2700 unidades amostrais. Para a validação 

recorreu-se a imagens aéreas com uma resolução de 0,4m. A exatidão global do mapa 

foi então estimada em 84,50%, com uma precisão absoluta de 2,45% para um nível de 

confiança de 95%. O intervalo de confiança da exatidão global compreende então o 

valor de 85%, estabelecido no caderno de encargos do projeto CLC-RAA (SRCTE, 

2010) e também segundo as normas da EEA. Quanto aos índices de qualidade do 

utilizador e do produtor, das 27 classes representadas, 11 classes apresentam valores 

de exatidão que englobam ou ultrapassam os 85% num dos índices, 8 classes 

apresentam valores de exatidão que compreendem ou ultrapassam os 85% em ambos 

os índices, 8 classes apresentam uma exatidão estimada com valores totalmente 

acima dos 85% nos dois índices. 

Quanto às dinâmicas da ocupação e/ou uso do solo no território cartografado pelo 

projeto CLC-RAA, foi verificado que ao longo dos anos, que correspondem ao período 

total de análise, ocorreram alterações na ocupação e/ou uso do solo em cerca de 

8000ha, o que corresponde a cerca de 3,4% da RAA. A maior parte destas alterações 

(3,0% do território) deu-se no período 1990-2000, enquanto no período de 2000-2006 
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apenas se verificou alteração na ocupação e/ou uso do solo em 0,8% do território. 

Esta diferença, apesar de o primeiro período ser mais longo que o segundo, 

constatou-se como sendo uma tendência real, uma vez que as respetivas taxas anuais 

de alterações foram de cerca de 440ha/ano e cerca de 140ha/ano. A natureza das 

alterações na ocupação e/ou uso do solo foi dominada, maioritariamente, pelo 

crescimento das Áreas Artificiais e das Áreas Florestais que vieram substituir 

principalmente Áreas Agrícolas puras. 
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ANEXOS 

- Anexo I: Especificações e manual de utilização da extensão GDR_apoio_clc2006 

para ESRI arcview3.X 

- Anexo II: Relatório da verificação realizada pela Equipa Técnica Europeia 

- Anexo III: Formulário da validação e matrizes 

- Anexo IV: Metadados 
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Especificações e manual de utilização da extensão GDR_apoio_clc2006 
para ESRI ArcView3.x 

 

O já extinto Grupo de Detecção Remota do IGP desenvolveu um conjunto de ferramentas de 
apoio à produção dos mapas CLC. Estas ferramentas foram compiladas numa extensão para 
ESRI ArcView 3.2, designada de “GDR_apoio_clc2006” e descrevem-se de seguida. 

 

 

Este botão aplica um zoom na view de acordo com uma escala 
previamente definida. Para definir a escala do botão zoom A ir a File - 
“Opções GDR-CLC2006”. 

 

Este botão aplica um zoom na view de acordo com uma escala 
previamente definida. Para definir a escala do botão zoom B ir a File - 
“Opções GDR-CLC2006”. 

 

Este botão chama um script que percorre todos os registos de uma 
shapefile classificados com o valor 1 no campo seleccionado.  

 

Este botão nivela (stretch) os valores dos Números Digitais para cada 
banda da(s) imagem(ns) presente(s) na view. O objectivo é melhorar a 
visualização das imagens (contraste). Definir em que tipo de imagem 
aplicar o “Stretch” em File - “Opções GDR-CLC2006”. 

 

Esta ferramenta permite ao utilizador “clicar” num polígono e obter 
informação sobre a classe CLC desse mesmo polígono. Apenas 
disponível para o CLC2006. 

 

Esta ferramenta é usada para marcar como completas as células de uma 
grelha de controlo. Definir a grelha de controlo em File - “Opções GDR-
CLC2006”. 

 
Esta ferramenta transporta o(s) polígono(s) “clicado(s)” para o Google 
Earth.  

 

Esta ferramenta chama todas as imagens disponíveis na área definida na 
view. De seguida o utilizador selecciona de uma lista as imagens que 
pretende carregar na view. As composições coloridas das imagens são 
carregadas automaticamente de acordo com as suas características. 
Definir opções adicionais em File - “Opções GDR-CLC2006”. 

 

Esta ferramenta carrega na view todas as imagens aéreas disponíveis 
para a área ou localização definida na view. Definir o directório e grelha 
das imagens em File - “Opções GDR-CLC2006”.  

 

As ferramentas apresentadas incluem em alguns casos a definição de opções para o seu 
correcto funcionamento. Todas estas opções são definidas em File - “Opções GDR-CLC2006” 
(Figura AI.1). As opções definidas nesta caixa de diálogo são guardadas sempre na mesma 
pasta onde estiver guardado o ficheiro do projecto ESRI ArcView/Interchange. 
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Seleccionar as 
grelhas das imagens 

de satélite. 

Directório e grelha 
das imagens aéreas

Opções para o Stretch. O modo “Por selecção” indica que o 
stretch é aplicado apenas às imagens seleccionadas na 
view. O modo “Por tipo” indica que o stretch é aplicado a 

todas as imagens do tipo de ficheiro definido. 

Seleccionar a janela 
em que a imagem 

da respectiva grelha 
é carregada

Grelha de controle do 
progresso da 

produção.

Definição das escalas 
de zoom para os 

botões A e B.

Activação do Menu controle com opções avançadas 
de controlo de qualidade dos produtos CLC.

 

Figura AI.1 - Opções da extensão GDR_apoio_clc2006. 

A activação do Menu de controle do CLC disponibiliza ao utilizador uma série de ferramentas 
adicionais utilizadas principalmente para o controlo de qualidade do produto e do progresso da 
produção (Figura AI.2). Estas ferramentas são destinadas a utilizadores mais experientes na 
produção do CLC. 

 

 

Figura AI.2 - Menu de controle da extensão GDR_apoio_clc2006. 

 

As ferramentas disponíveis no menu de controle listam-se de seguida: 

Correspondências – Esta ferramenta encontra as correspondências para cada registo 
entre dois campos seleccionados de uma shapefile de acordo com uma predeterminada 
tabela de correspondências. 
 
Controle – actualiza shapes – Esta ferramenta actualiza as shapefiles do CLC existentes 
nos projectos do Intercheck – aplicação utilizada para controlo de qualidade dos produtos 
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CLC. É aplicável apenas para situações em que o controlo de qualidade é realizado 
simultaneamente com a produção de determinada Unidade de Trabalho. 
 
Grelha_clip – Esta ferramenta serve para cortar uma determinada shapefile de acordo 
com uma grelha. O resultado é uma nova shapefile para cada célula da grelha. 
 
Verificar fronteiras – Esta ferramenta serve para verificar a compatibilidade entre 
fronteiras de duas Unidades de Trabalho vizinhas. 
 
Chk_ALL – Esta ferramenta é uma compilação de testes de qualidade estrutural a realizar 
nas shapefiles do CLC. Os testes são os seguintes: Áreas inferiores à UMC; Distâncias 
Mínimas Entre-linhas inferiores a 100m; Classes não pertencentes à nomenclatura CLC 
introduzidas por engano; Intersecções de polígonos; Espaços vazios entre polígonos; 
Polígonos adjacentes com códigos semelhantes. 
 
Teste IFN – Esta ferramenta realiza um teste em que compara as classes Florestais do 
CLC com a informação do Inventário Florestal Nacional assinalando os polígonos em que 
ambas as bases de dados não apresentam correspondência. 
Marcar fronteiras – Esta ferramenta marca os polígonos que fazem fronteira de acordo com 
um limite predefinido. 
 
Actualiza probabilidades – As alterações entre duas datas podem ter em cada 
país/região um comportamento mais ou menos provável. O Interchange tem uma tabela 
que indica as transições mais e menos prováveis/normais. Esta tabela foi modificada para 
Portugal e de acordo com esta modificação é necessária uma actualização do campo 
respectivo nas shapefiles do CLC. Esta ferramenta actualiza o campo das transições 
prováveis e improváveis. Aplicável apenas quando são realizadas alterações à tabela 
original posteriores ao início da produção. 
 
Temas dir – Carrega na view todas shapefiles que se encontrem dentro de um directório. 
 
Criar ID – Esta ferramenta serve para criar automaticamente um campo de ID numa 
shapefile e atribuir um valor numérico diferente a cada registo. 
 
Search – Esta ferramenta chama um script que percorre todos os registos de uma 
shapefile classificados com o valor 1 no campo seleccionado. 
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1 ACTIVITIES LINKED TO THE PREPARATION OF THE 

VERIFICATION 

CLC databases for the Autonomous Region of Azores were not produced together with 
continental Portugal during previous CLC projects (CLC1990, CLC2000, CLC2006). 
Indeed, the creation of these databases has been completed only recently, in 2012, 
using a downdating approach. Data are being produced by the Directorate General of 
Territorial Development (DGT) and the Regional Secretariat for Tourism and Transports 
(SRTT), with the financial support from the Autonomous Region of Azores (RAA). Project 
is coordinated by Ana Luísa Gomes, as project leader. 
Verification by CLC Technical Team (TT) is organized under the 2013 Implementation 
Plan of ETC-SIA, as part of the CLC gap-filling task. Data for verification were shared 
with TT via ftp. Two working units (wu) have been set up: CEG, covering the Central and 
Eastern Group of the archipelago; WEG, covering the Western Group of the archipelago.  

2 ACTIVITIES FOLLOWED AND AGENDA 

Venue:  FÖMI premises, H-1149 Budapest Bosnyák tér 5. Hungary 
 
Participants: 
Technical preparation (period 19-21 February, 3 working days)  

• Róbert Pataki, GIS specialist, ETC-SIA / FÖMI 

• Róbert Lehoczki, GIS specialist, ETC-SIA / FÖMI 

Verification (period 22-28 February – CEG, 2.25 working days and 22 March – WEG, 
0.25 working day): 

• Barbara Kosztra, ETC-SIA / FÖMI, CLC Technical Team (TT) 

The objectives of the verification are manifold: 

• To assist the national team to produce the CLC databases and to assure a 
homogenous implementation across Europe. 

• Corrective goal: reveal and discuss specific problems occurred during the 
production in order to correct databases if necessary, and hereby assure a 

harmonised European CLC database. 

• Provide the EEA with information about the overall quality of the work performed 

by the country. 

The verification was conducted following the general verification procedure, defined by 
CLC Technical Team: 
 

• Instead of verifying all three status layers (CLC1990, CLC2000, CLC2006), only 
one layer, CLC2000 have been verified. Reason for this was that landscape in the 
Azores is very stable, not many changes occurred between the dates, therefore 
remarks made for CLC2000 are also applicable for the other two dates. As all 
other layers are derived by a combination a status layer and the CLC-Change 
layers, corrections made to this layer can be easily implemented to the other 
status layers. 

• CLC2000 for the whole area has been visually revised in a wall-to-wall manner, 
using all available satellite imagery (IMAGE2000, IMAGE2006), 2006-2009 
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natural colour orthophotos (provided through WMS) and supporting imagery from 
Google Earth. In case of contradiction with the latter, IMAGE2000 / IMAGE2006 
was considered to be of decisive. A sample of all CLC code types were also 
checked on the whole area.  

• All polygons of the CLC-Change2000-2006 layer have been verified by visually 
comparing IMAGE2000 and IMAGE2006 (plus additional orthophotos and GE 
imagery) in InterCheck dual-window environment. As result of verification, this 
report contains results for the CLC-Change2000-2006. In lack of available resources, 
CLC-Change1990-2000 layer was not examined. Finding of this report however, can 
be applied also for this second layer. 

• Two working units (wu) have been set up: CEG, covering the Central and Eastern 
Group of the archipelago; WEG, covering the Western Group of the archipelago.  

• Technically, verification procedure has been conducted using the InterCheck 
module of the CLC2012 Support Package. 

• Results of the verification (remarks by the TT experts with coordinates) are 
included in  

o shapefile point coverages (see attached files). Naming conventions: 
CEG_2000_Remark_r / WEG_2000_Remark_r means: remarks for the 
CLC2000 database of CEG and WEG, respectively; CEG_2000_Remark_c / 
WEG_2000_Remark_c means: remarks for the CLC-Change2000-2006 

database of CEG and WEG, respectively. 

o In text part of this report, illustrated by screenshots made during 
verification. On screenshots left window shows CLC2000 displayed on 
IMAGE2000; right window shows CLC2000 (in yellow, black or cyan 
colour) plus CLC-Change2000-2006 (magenta colour) outlines displayed on 
top of IMAGE2006 / national orthophotos; red dots indicate location of 
remarks. 

 

Figure 1 Setting up of working units: CEG=Central and Eastern Group, WEG = Western Group 
(Map source: document “CORINE Land Cover for the Autonomous Region of Azores”)  
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3 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  

Technical conformity checking of databases has not revealed any mistakes (MMU, 
topology, code validity). 

Based on visual evaluation of the databases the following conclusions were drawn and 
recommendations made. 

3.1 CLC2000 (CLC2006) 

Data quality is generally good, both geometrically and thematically. The database is 
considered to be accepted by CLC Technical Team (TT). However, the following 
thematic issues have been remarked and are recommended to be considered by national 
team: 

• The area of settlements (discontinuous urban fabric – 112) is slightly 
underestimated in the database. In a number of cases villages are mapped as 
parts of heterogeneous agricultural areas (242). TT recommends revising all 242 
polygons and in areas where proportion of built-up features reaches the 30% 
ground cover, separate patches of 112. Parts of settlements separated from each 
other by not more than 300 meters can be joined together along roads (see 
Examples 1 and 2 in Annex). 

• Vineyard class (221) should be used in mixed agricultural areas where the 
proportion of vine plantations reaches 50%. TT proposes to revise 242 areas 
around vineyards mapped, and separate as 221 those parts whose majority is 
covered by vines (see Example 3 in Annex). 

• The two grassland classes of CLC nomenclature, i.e. pastures (231) and natural 
grasslands (321) are not always simple to differentiate. Code 231 should be used 
for permanent grass areas where the signs of human activity (agricultural use or 
strong degradation) are apparent. These signs are: regular parcel structure, 
animal paths indicating grazing, dynamic changes in amount of biomass 
indicating mowing/haymaking. (see Example 4 in Annex). Degraded, ruderal 
grass areas are also mapped as 231 (eg. leftover areas between industrial sites, 
abandoned mines). 321 areas in contrary are usually large and irregular of 
shape, without the sign of human influence (some extensive grazing might occur 
though), therefore constituting of natural /semi-natural plant communities, 
dominated by gramineous species. Abandoned pastures after a certain time lapse 
naturally turn first into natural grassland (usually this requires 6-7 years, but 
might be shorter in wet climate), then to natural shrubland (322) or forest. In 
such cases regular parcel structure might still be visible for a long time, while 
applicable code can be already 321 (see Example 5 in Annex). TT proposes to 
revise 321 polygons and separate from them as 231 those patches that show 
signs of strong human impact. 

• Sparsely vegetated areas class (333) is applicable for natural areas where 
vegetation cover does not reach 50% (but is more than 10%). Where vegetation 
is more dense than that, use classes 321 or 322 instead (see Example 6 in 
Annex). Abandoned mineral extraction sites and dump sites area do usually also 
belong to other classes (eg. 231) than 333. 

• Separation of the two shrubland classes, i.e. moors and heathland (322) and 
transitional woodland/shrub (324) is not always consistent. Class 324 should be 
applied, as its name suggests, for areas in transition: being in process of 
deforestation (clearcutting) / forestation / reforestation / natural succession that 
will eventually lead to the growth of a forest. 324 may have very different land 
covers from bare soil visible after a fresh clearcutting, through rows of knee-high 
young trees with grass in between, to 3-4 meter high young forest stands. The 
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common character is that the area either was a forest or will be a forest. In 
contrary, class 322 is supposed to be used for shrubland made up by a climax-
stage vegetation that will naturally never turn into a forest, its potential height 
and species composition not fulfilling the requirements of forest definition. 

3.2 CLC-CHANGE2000-2006  

Data quality is generally good, however certain issues require revision and correction, 
regarding both geometry and coding. Few coding mistakes, hardly any missing changes 
and very few false changes were discovered. The database is considered to be 
conditionally accepted by CLC Technical Team (TT), meaning that after correction of 
some minor issues data are considered compliant with CLC mapping rules and quality 
requirements. The following issues have been remarked by TT and are recommended to 
be considered by national team: 

General advice 

• When discovering a CLC change based on imagery, always raise the question: 
“what happened in reality?”, “What is the evolution process?” before starting to 
interpret the change. The change attributes should always reflect the reality 
visible on images (see Example 8 in Annex). In a few cases, not the right change 
code pairs were attributed to delineated changes. Also in some cases changes 
delineated do not reflect a CLC change, but a difference between images. Some 
of the latter cases can be tackled by revising and correcting CLC2000 layer (see 
specific remark point for further guidance). 

• The 5 ha minimum mapping unit of change database also refer to non-changed 
areas inside changes. Make sure that from change polygons cut and delete those 
> 5 ha areas that did not change between the two dates, otherwise area of 
changes will be overestimated (see Example 7 in Annex). 

• In a few cases, the need for using a technical change has been detected. 
Technical changes are auxiliary polygons in the change databases needed to 
avoid 5-25 ha mistakes in the status layers. For more explanation on the use of 
technical changes, study the CLC2006 Technical guidelines, Chapter 4.2.1, with 
special regard to Case F, Figures 14 and 15. (See also Example 9 in Annex.) 

• When mapping changes of vegetation (agriculture, natural vegetation), all 
available images should be used. Make sure that differences in image properties 
are not mistaken for real change. (See Example 12 in Annex.) 

• Google Earth (GE) is an efficient tool in most of the cases in checking validity of a 
CLC2000/2006 polygon and/or interpreting changes. When using GE imagery 
one should never forget about checking the image acquisition date. Also note 
that image dates indicated in GE might be incorrect, therefore in case of 
contradiction between IMAGE2000/2006 and GE, consider the first as valid 
information. 

Thematic issues 

• Changes between the two grassland types are possible, but must always be 
verified by very-high-resolution orthophotos or other ancillary field information. 

• Classes 321 and 322 are considered to take long time to develop in temperate 
climatic conditions. Changes from any other class to these two classes very 
rarely happen and must always be verified by ancillary information (eg. botanical 
or habitat surveys). Example 10 in Annex illustrates such a case: on images the 
disappearance of a forest patch can be observed, which is mapped as change 
from forest to natural grassland (311-321). This process can only happen in 
reality if removed forest is not replanted and if climatic conditions allow the 
formation of a natural grass plant community in 6 years lapsed between the two 
images. Otherwise, the usual code pair for forest cover loss, 311-324 should be 
used. 
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• Shrub classes seldom change from one to another. On Example 11 in Annex a 
change polygon coded as 322-324 is visible. This change code pair means that 
original natural shrubland was removed and forestry species are planted on its 
place. The process is possible, but must be verified by very-high-resolution 
images. 

• For further general thematic change mapping advice consult document “Manual of 
CLC changes” (to be sent to national team on request). For specific remarks 
examine the shape files containing remark points. 

4 OTHERS 

4.1 SUMMARY OF ACTIONS TO BE UNDERTAKEN 

Study and discuss the remarks of the Technical Team using the CEG_2000_remark_r.shp 
/ WEG_2000_remark_r.shp and CEG_2000_remark_c.shp / WEG_2000_remark_c.shp 
files (attached to report). Corrections should be applied not only in polygons with 
remarks, but the entire work area has to be revised based on recommendations in the 
shapefiles and in this report. Non-verified databases should be revised based on the 
principles outlined in the verification remark files and this report. 

Following revision based on recommendations of the verification results, completed 
databases (together with metadata sheets) should be submitted to CLC TT, namely 
Tomas Soukup (ETC/SIA – GISAT, e-mail: tomas.soukup@gisat.cz ) for technical quality 
control and subsequent integration to European databases. (In line with provisions of the 
CLC2006 Delivery Guidelines.) 

4.2 NEXT FORESEEN MISSION IN THE COUNTRY 

No further verification action is foreseen.  

4.3 MATERIALS COLLECTED 

None. 

4.4 ANNEXES 

Screenshots of examples to illustrate discussed issues. Included in a separate document. 
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5 ANNEX  

Screenshots of illustrative examples. On figures left window shows CLC2000 outlines 

displayed on 2000 imagery, right window shows CLC2000 and CLC-Change2000-2006 

outlines (with different colour) displayed on top of 2006 imagery. 

 
Example 1 112-242 separation: 242 patches (north from airport, indicated by red dots 

in left window) are densely enough built-up to be assigned to class 112. 

 

 
Example 2 112 – 242 separation: from 242 separate areas where street pattern is 

clearly visible, and re-code them to 112. 
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Example 3 Mapping of vineyards: indicated spots (red dots in right window) can also be 

added to 221 (proportion of vineyard parcels is > 50% within those parts). 

 

 
Example 4 231-321 separation: separate 231 from 321 where regular parcel structure 

and abrupt biomass changes indicate strong human - agricultural – impact (see locations 

marked by red dots in left window). 
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Example 5 Abandoned former pastures (231) turn into natural grassland (321) after a 

time. In this case, original parcel structure is still visible, but no other sign of human 

impact (grazing or grass cutting) can be observed. (Correctly interpreted as 321.) 

 

 
Example 6 333 – 322 separation: 333 must not have more than 50% vegetation cover. 

Where vegetation is clearly visible on imagery separate 321/322 from 333.  
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Example 7 Overestimation of change area: separate and delete non-changed part from 

311-324 change polygon (patch is 311 still in 2006). 

 

 
Example 8 When attributing codes to change polygons, always the situation visible on 

images should be fixed by the codes. Here 242-112 was interpreted, while IMAGE2006 

shows that area was still under construction in 2006. Proposed code pair: 242-133 
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Example 9 Delineate a 121-121 technical change at magenta dot - the area was 121 in 

both dates and by means of using this technical change a valid 121 polygon can be 

maintained in CLC2006 database. 
 

Example 10 311-321 Unlikely change. Removed forest cover is mapped as 324. Code 

321 is applicable only if no re-forestation is expected and if climatic conditions allow the 

formation of a natural, grass-dominated plant community to develop in a short time 
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Example 11 Wrong code. 322-324 means: original natural shrubland removed, forestry 

species planted on its place. On 2000 image no sign of natural shrubland, area looks 

clearcut/young forest plantation. (Proposal: 324-324 technical change) 
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Example 12 324-312 Wrong change code pair, even a questionable change. On image 

2000 bare rock surface is visible (a scree slope), on 2006 image, orthophoto and GE 

imagery a very sparsely vegetated area is seen, which can be described by code pair 
332-324/322/333. But it is a question if area has changed at all or there is only an 

image difference. 
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Anexo III 

Formulário da 
validação e 

matrizes 

CORINE Land Cover RAA 
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Índices de qualidade: 
 

• P̂  - Índice de exatidão global estimado com base nas áreas das classes no mapa: 
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• 
gP̂  - Índice de exatidão do produtor, por classe Cg, estimado com base nas áreas das 

classes no mapa 
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Em que: 
 
M  - Número total de classes do mapa; 

hhn  - Número total de observações da classe Cg que intersecta a classe hgC = ; 

ghn  - Número total de observações da classe Cg que intersecta a classe Ch; 

gn  - Número total de observações da classe Cg; 

hn  - Número total de observações da classe Ch; 

hhN̂  - Área total estimada da classe Cg que intersecta a classe hgC = ; 

ghN̂  - Área total estimada da classe Cg que intersecta a classe Ch; 

gN̂  - Área total estimada na referência da classe Cg; 

hN  - Área total da classe Ch; 
N  - Área total do mapa; 

 
 
 
O intervalo de confiança para cada um dos índices de exatidão estimados, no nível de 

confiança de 1-α, é calculado como: [ ] 2/1

2/1 )ˆ(ˆˆ PVzP α−± , onde 2/1 α−z  é a variável estabilizada 

da distribuição normal para um nível de confiança de 1-α/2 pela variável aleatória N (0,1). 
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Matriz de confusão normal 
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Anexo IV 

Metadados 

CORINE Land Cover RAA 
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MAPA CORINE LAND COVER 2006 PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES 
Data format(s): shapefile 
Coordinate system: 5015 
Abstract: O mapa Corine Land Cover 2006 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA2006) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral do 
Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter a 
iniciativa e conjuntamente com programa Proconvergência, a financiar este projeto. Contou 
ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do fornecimento de 
dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA2006 é um mapa de uso e 
ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 000, com uma Unidade 
Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de classificação com 3 níveis 
hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A exatidão geométrica do CLC-RAA2006 
é melhor que 100m e a exatidão global do mapa foi estimada em 84.50% com uma precisão 
absoluta de 2,45% para um nível de confiança de 95%. 

ISO-19139 METADATA: 

• Metadata Information  

• Resource Identification Information  

• Reference System Information  

• Reference System1  

• Reference System2  

• Data Quality Information  

• Distribution Information 

 

METADATA INFORMATION: 

Metadata language: 
Last update: 2013-02-22 
Metadata contact - pointOfContact:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00  
Fax: +351 21381 96 99 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Scope of the data described by the metadata: dataset 
Name of the metadata standard used: ISO 19115 Sistema de Metadados dos Açores 
Metadata identifier: 56cecec5-f04a-466e-8d89-42a48f751949 
Back to Top  
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RESOURCE IDENTIFICATION INFORMATION: 

Citation:  
Title: Mapa CORINE Land Cover 2006 para a Região Autónoma dos Açores 
Reference date - publication: 2013-02-22  
Reference date - revision: 2013-01-23  
Reference date - creation: 2012-06-01 
 

Themes or categories of the resource: planningCadastre 
Descriptive keywords - :  

Keywords: Uso do solo, Ocupação do solo 
Citation:  
Title: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Reference date - publication: 2008-06-01 

Theme keywords:  
Keywords: Corine Land Cover 2006, Ocupação e uso do solo, Região Autónoma dos 
Açores 

Abstract:  
O mapa Corine Land Cover 2006 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA2006) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral 
do Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter 
a iniciativa e conjuntamente com programa Proconvergência, a financiar este projeto. 
Contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do 
fornecimento de dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA2006 é 
um mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 
000, com uma Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de 
classificação com 3 níveis hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A 
exatidão geométrica do CLC-RAA2006 é melhor que 100m e a exatidão global do 
mapa foi estimada em 84.50% com uma precisão absoluta de 2,45% para um nível de 
confiança de 95%. 

 
Dataset language: por  
Dataset character set: utf8 
Maintenance:  

Update frequency: notPlanned 
Resource constraints:  
Constraints:  

Limitations of use: Sem restrições 
Resource constraints:  
Legal constraints:  

Access constraints: otherRestrictions,  
Use constraints: 
Limitations of use: Sem restrições 
Limitations of use: Sem restrições 

Resource constraints:  
Security constraints:  

Classification: unclassified 
Spatial representation type: vector 
Spatial resolution:  

Dataset's scale:  
Scale denominator: 100000 
 

Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
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West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Credits:  
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE)/Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 
Credits:  

Universidade dos Açores, departamento de Ciências Agrárias, GEVA 
 
Credits:  

Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN ) 
 
Credits:  

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
 
Point of contact - originator:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Point of contact - pointOfContact:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Point of contact - owner:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
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Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 1:  

Reference system identifier:  
Value: 5015 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 2:  

Reference system identifier:  
Value: 5014 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

DATA QUALITY INFORMATION: 

Scope of quality information:  
Level of the data: dataset 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -25.00  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Lineage:  
Lineage statement:  
O CLC-RAA2006 foi executado através de interpretação visual de imagens de satélite, 
com uma delimitação de áreas iguais ou superiores a 25ha e com ocupação/uso do 
solo de acordo com a nomenclatura CLC 
 
Process step:  
When the process occurred: 2012-03-01T00:00:00  
Description: 1º etapa  
Rationale: interpretação visual das imagens de 2006 e delimitação das áreas. 
Process step:  
When the process occurred: 2013-06-01T00:00:00  
Description: 2ª etapa  
Rationale: verificação interna de erros topológicos e temáticos 
Process step:  
When the process occurred: 2012-12-04T00:00:00  
Description: 3ª etapa  
Rationale: validação interna 
Process step:  
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When the process occurred: 2013-02-14T00:00:00  
Description: 4ª etapa  
Rationale: verificação externa pela Equipa Técnica Europeia 
Source data:  
Level of the source data: SRRN- COS Açores – Carta de Ocupação do Solo da RAA 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: SRRN- Inventário Florestal da RAA 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: SRTT - Cartografia vetorial à escala 1:5 000 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: GMES Urban Atlas 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -24.16  
East longitude: -26.70  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: SRRT - Ortofotomapas de 2006 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
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South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Universidade dos Açores, Departamento de Ciências 
Agrárias, GEVA- Cartas de Vegetação e Cartas de Classes de Ocupação do solo  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m; data 
23/08/2007  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -30.71  
East longitude: -31.63  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, data: 29/01/2007;  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m, 
datas: 19/07/2007, 13/08/2007; 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m; 
datas 21/09 e 27/11 de 2006, 29 e 30/07, 19/08, 21/09, 25/10 de 2007;  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
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Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 
30m, data:12 e 21/05 de 2007; 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat -5 TM , resolução espacial de 
30m , datas: 19/11 e 30/12 de 2006, 06/01, 16/02, 28/04 e 26/07 de 2007  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 
30m, datas: 02/02, 16/05, 13/08 e 05/09 de 2007 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 

Data quality report - Thematic classification correctness:  
Type of test: directInternal  
Date of the test: 2012-12-17T00:00:00 
Measure produced by the test: Interpretação visual de pontos amostrais em imagens 
aéreas ortorretificadas com uma resolução de 0.40m  
Citation:  
Title: Validação do CLC-RAA2006 
Reference date - creation: 2012-12-17 
Conformance test results:  
Test passed: true  
Meaning of the result: A avaliação da exatidão temática do CLC-RAA2006 foi feita 
através da comparação do mapa com a base de dados de referência. Esta base de 
dados constituída por pontos, foi definida através de um processo de amostragem 
estratificada aleatória com o objetivo que os pontos abrangessem todas as classes do 
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mapa e em igual numero de amostras. A amostragem era composta por 100 pontos por 
classe do mapa o que , posteriormente, permitiu estimar a proporção dos elementos 
bem classificados para um nível de confiança de 95%. As amostras foram classificadas 
com recurso à interpretação visual de imagens de satélite e ortofotomapas. O mapa foi 
aprovado já que o valor de exatidão temática exigido pela AEA é de 85%. 
Citation:  
Title: Exatidão temática 
Reference date - publication: 2013-02-22 
Quality test results:  
Statistical method used to determine values: 2,45% precisão absoluta 
Result value: 84.5% 

Back to Top  

 

DISTRIBUTION INFORMATION: 

Distributor:  
Distributor information - owner:  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica  
Contact information:  
Phone:  
Voice: 296206807  
Fax: 296642892 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio, 4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500 Ponta Delgada  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Format:  
Format name: shapefile  
Format version: 9.3.1  
Format specification:  

Transfer options:  
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MAPA CORINE LAND COVER 2000 PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES 
Data format(s): shapefile 
Coordinate system: 5015 
Abstract: O mapa Corine Land Cover 2000 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral do 
Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter a 
iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. Contou 
ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do fornecimento de 
dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA2000 é um mapa de uso e 
ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 000, com uma Unidade 
Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de classificação com 3 níveis 
hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A exatidão geométrica do CLC-RAA2000 
é melhor que 100m. 

ISO-19139 METADATA: 

• Metadata Information  

• Resource Identification Information  

• Reference System Information  

• Reference System1  

• Reference System2  

• Data Quality Information  

• Distribution Information 

 

METADATA INFORMATION: 

Metadata language: 
Last update: 2013-02-22 
Metadata contact - pointOfContact:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00  
Fax: +351 21381 96 99 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Scope of the data described by the metadata: dataset 
Name of the metadata standard used: ISO 19115 Sistema de Metadados dos Açores 
Metadata identifier: 56cecec5-f04a-466e-8d89-42a48f751949 
Back to Top  
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RESOURCE IDENTIFICATION INFORMATION: 

Citation:  
Title: Mapa CORINE Land Cover 2000 para a Região Autónoma dos Açores 
Reference date - publication: 2013-02-22  
Reference date - revision: 2013-01-23  
Reference date - creation: 2012-10-04 
 

Themes or categories of the resource: planningCadastre 
Descriptive keywords - :  

Keywords: Uso do solo, Ocupação do solo 
Citation:  
Title: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Reference date - publication: 2008-06-01 

Theme keywords:  
Keywords: Corine Land Cover 2000, Ocupação e uso do solo, Região Autónoma dos 
Açores 

Abstract:  
O mapa Corine Land Cover 2000 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral 
do Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter 
a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. 
Contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do 
fornecimento de dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA2000 é 
um mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 
000, com uma Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de 
classificação com 3 níveis hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A 
exatidão geométrica do CLC-RAA2000 é melhor que 100m. 

 
Dataset language: por  
Dataset character set: utf8 
Maintenance:  

Update frequency: notPlanned 
Resource constraints:  
Constraints:  

Limitations of use: Sem restrições 
Resource constraints:  
Legal constraints:  

Access constraints: otherRestrictions,  
Use constraints: 
Limitations of use: Sem restrições 
Limitations of use: Sem restrições 

Resource constraints:  
Security constraints:  

Classification: unclassified 
Spatial representation type: vector 
Spatial resolution:  

Dataset's scale:  
Scale denominator: 100000 
 

Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
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East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Credits:  
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE)/Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 
Credits:  

Universidade dos Açores, departamento de Ciências Agrárias, GEVA 
 
Credits:  

Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN ) 
 
Credits:  

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
 
Point of contact - originator:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Point of contact - pointOfContact:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Point of contact - owner:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 



  

 

 

xiii 

 

Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 1:  

Reference system identifier:  
Value: 5015 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 2:  

Reference system identifier:  
Value: 5014 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

DATA QUALITY INFORMATION: 

Scope of quality information:  
Level of the data: dataset 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -25.00  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Lineage:  
Lineage statement:  
O CLC-RAA2000 foi produzido segundo o processo de downdating , tendo sido gerado 
a partir das alterações detetadas entre as imagens de satélite correspondentes a 2006 
e 2000. O mapa foi obtido através de um processo de generalização que obedeceu a 
uma tabela de prioridades. O resultado final deste mapa tem que estar em 
conformidade temática e topológica com o CLC 2006. 
 
Process step:  
When the process occurred: 2012-10-04T00:00:00  
Description: 1º etapa  
Rationale: União dos produtos das alterações 2006-2000 com o CLC 2006 
Process step:  
When the process occurred: 2012-10-04T00:00:00  
Description: 2ª etapa  
Rationale: Generalização segundo tabela de prioridades 
Process step:  
When the process occurred: 2012-10-04T00:00:00  
Description: 3ª etapa  
Rationale: Geração do CLC 2000 
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Process step:  
When the process occurred: 2013-02-14T00:00:00  
Description: 4ª etapa  
Rationale: verificação externa pela Equipa Técnica Europeia 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM+, resolução espacial de 
30m; datas 12/09/1999; 25/03, 01/04 de 2001; 14/01/2002  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM+, resolução espacial de 
30m; datas 30/07/1999, 05/11/2000; 29/03 e 21/04/2001; 27/11/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM+, resolução espacial de 
30m, datas: 03/06 e 19/11 de 2000; 19/04/2001; 24/05/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 

Data quality report - Thematic classification correctness:  
Type of test: directExternal 
Citation:  
Reference date - publication: 2013-02-14 
Conformance test results:  
Test passed: true  
Meaning of the result: A avaliação da exatidão temática do CLC-RAA2000 foi 
efetuada pela equipa técnica europeia e uma vez que deriva do CLC-RAA2000, a 
equipa de produção optou por validar apenas ,o produto mais recente. 
Citation:  
Title: Exatidão temática 
Reference date - publication: 2013-02-22 
Quality test results:  
Result value:84,5% 

Back to Top  
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DISTRIBUTION INFORMATION: 

Distributor:  
Distributor information - owner:  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica  
Contact information:  
Phone:  
Voice: 296206807  
Fax: 296642892 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio, 4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500 Ponta Delgada  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Format:  
Format name: shapefile  
Format version: 9.3.1  
Format specification:  

Transfer options:  
Back to Top 
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MAPA CORINE LAND COVER 1990 PARA A REGIÃO AUTÓNOMA DOS 
AÇORES 
Data format(s): shapefile 
Coordinate system: 5015 
Abstract: O mapa Corine Land Cover 1990 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA1990) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral do 
Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter a 
iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. Contou 
ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do fornecimento de 
dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA1990 é um mapa de uso e 
ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 000, com uma Unidade 
Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de classificação com 3 níveis 
hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A exatidão geométrica do CLC-RAA1990 
é melhor que 100m. 

ISO-19139 METADATA: 

• Metadata Information  

• Resource Identification Information  

• Reference System Information  

• Reference System1  

• Reference System2  

• Data Quality Information  

• Distribution Information 

 

METADATA INFORMATION: 

Metadata language: 
Last update: 2013-02-22 
Metadata contact - pointOfContact:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00  
Fax: +351 21381 96 99 
 
Address:  
Delivery point:  
 Rua Artilharia Um,107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Scope of the data described by the metadata: dataset 
Name of the metadata standard used: ISO 19115 Sistema de Metadados dos Açores 
Metadata identifier: 56cecec5-f04a-466e-8d89-42a48f751949 
Back to Top  
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RESOURCE IDENTIFICATION INFORMATION: 

Citation:  
Title: Mapa CORINE Land Cover 1990 para a Região Autónoma dos Açores 
Reference date - publication: 2013-02-22  
Reference date - revision: 2013-01-23  
Reference date - creation: 2012-12-03 
 

Themes or categories of the resource: planningCadastre 
Descriptive keywords - :  

Keywords: Uso do solo, Ocupação do solo 
Citation:  
Title: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Reference date - publication: 2008-06-01 

Theme keywords:  
Keywords: Corine Land Cover 1990, Ocupação e uso do solo, Região Autónoma dos 
Açores 

Abstract:  
O mapa Corine Land Cover 1990 para a Região Autónoma dos Açores (CLC-
RAA1990) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na Direção Geral 
do Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência Tecnologia e 
Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, a ter 
a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. 
Contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do 
fornecimento de dados de base e controlo de qualidade temática. O CLC-RAA1990 é 
um mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 
000, com uma Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 25 ha, com um sistema de 
classificação com 3 níveis hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. A 
exatidão geométrica do CLC-RAA1990 é melhor que 100m. 

 
Dataset language: por  
Dataset character set: utf8 
Maintenance:  

Update frequency: notPlanned 
Resource constraints:  
Constraints:  

Limitations of use: Sem restrições 
Resource constraints:  
Legal constraints:  

Access constraints: otherRestrictions,  
Use constraints: 
Limitations of use: Sem restrições 
Limitations of use: Sem restrições 

Resource constraints:  
Security constraints:  

Classification: unclassified 
Spatial representation type: vector 
Spatial resolution:  

Dataset's scale:  
Scale denominator: 100000 
 

Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
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North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Credits:  
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE)/Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 
Credits:  

Universidade dos Açores, departamento de Ciências Agrárias, GEVA 
 
Credits:  

Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN ) 
 
Credits:  

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
 
Point of contact - originator:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00 
 
Address:  
Delivery point:  
 Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Point of contact - pointOfContact:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Point of contact - owner:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
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Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 1:  

Reference system identifier:  
Value: 5015 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 2:  

Reference system identifier:  
Value: 5014 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

DATA QUALITY INFORMATION: 

Scope of quality information:  
Level of the data: dataset 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -25.00  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Lineage:  
Lineage statement:  
O CLC-RAA1990 foi produzido segundo o processo de downdating , tendo sido gerado 
a partir das alterações detetadas entre as imagens de satelite correspondentes a 2000 
e 1990. O mapa foi obtido através de um processo de generalização que obedeceu a 
uma tabela de prioridades. O resultado final deste mapa tem que estar em 
conformidade temática e topológica com o CLC 2006 e 2000. 
 
Process step:  
When the process occurred: 2012-12-03T00:00:00  
Description: 1º etapa  
Rationale: União dos produtos das alterações 2000-1990 com o CLC 2000 
Process step:  
When the process occurred: 2012-12-03T00:00:00  
Description: 2ª etapa  
Rationale: Generalização segundo tabela de prioridades 
Process step:  
When the process occurred: 2012-12-03T00:00:00  
Description: 3ª etapa  
Rationale: Geração do CLC 1990 
Process step:  
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When the process occurred: 2013-02-14T00:00:00  
Description: 4ª etapa  
Rationale: verificação externa pela Equipa Técnica Europeia 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 
30m, data: 05/07/1990 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens Pancromáticas georreferenciadas de 1990 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Data quality report - Thematic classification correctness:  
Type of test: directExternal 
Citation:  
Reference date - publication: 2013-02-14 
Conformance test results:  
Test passed: true  
Meaning of the result: A avaliação da exatidão temática do CLC-RAA1990 foi 
efetuada pela equipa técnica europeia e uma vez que deriva do CLC00-RAA, a equipa 
de produção optou por validar,apenas, o produto mais recente. 
Citation:  
Title: Exatidão temática 
Reference date - publication: 2013-02-22 
Quality test results:  
Result value:84,5% 

Back to Top  

 

DISTRIBUTION INFORMATION: 

Distributor:  
Distributor information - owner:  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica  
Contact information:  
Phone:  
Voice: 296206807  
Fax: 296642892 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio, 4 
City: Ponta Delgada  
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Postal code: 9500 Ponta Delgada  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Format:  
Format name: shapefile  
Format version: 9.3.1  
Format specification:  

Transfer options:  
Back to Top 
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MAPA CORINE LAND COVER ALTERAÇÕES 2000-2006 PARA A REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Data format(s): shapefile 
Coordinate system: 5015 
Abstract: O mapa Corine Land Cover Alterações 2000-2006 para a Região Autónoma dos 
Açores (CHA-RAA2006-2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na 
Direção Geral do Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da Ciência 
Tecnologia e Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, 
a ter a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. 
Contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do 
fornecimento de dados de base e controlo de qualidade temática. O CHA-RAA2006-2000 é um 
mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 000, com uma 
Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 5 ha, com um sistema de classificação com 3 níveis 
hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. Cada polígono de alterações têm 2 
códigos: um referente ao uso e ocupação do solo de 2000 e o outro referente a 2006.Este 
mapa foi gerado através de interpretação visual de imagens de satélite de 2000 e 2006. A 
exactidão geométrica é melhor que 100m. 

ISO-19139 METADATA: 

• Metadata Information  

• Resource Identification Information  

• Reference System Information  

• Reference System1  

• Reference System2  

• Data Quality Information  

• Distribution Information 

 

METADATA INFORMATION: 

Metadata language: 
Last update: 2013-02-22 
Metadata contact - pointOfContact:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00  
Fax: +351 21381 96 99 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Scope of the data described by the metadata: dataset 
Name of the metadata standard used: ISO 19115 Sistema de Metadados dos Açores 
Metadata identifier: 56cecec5-f04a-466e-8d89-42a48f751949 
Back to Top  
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RESOURCE IDENTIFICATION INFORMATION: 

Citation:  
Title: Mapa CORINE Land Cover Alterações 2000-2006 para a Região Autónoma dos 
Açores 
Reference date - publication: 2013-02-22  
Reference date - revision: 2013-01-23  
Reference date - creation: 2012-10-04 
 

Themes or categories of the resource: planningCadastre 
Descriptive keywords - :  

Keywords: Uso do solo, Ocupação do solo 
Citation:  
Title: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Reference date - publication: 2008-06-01 

Theme keywords:  
Keywords: Corine Land Cover Alterações 2000-2006, Ocupação e uso do solo, Região 
Autónoma dos Açores 

Abstract:  
O mapa Corine Land Cover Alterações 2000-2006 para a Região Autónoma dos 
Açores (CHA-RAA2006-2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) 
na Direção Geral do Território (DGT) e em parceria com a Secretaria Regional da 
Ciência Tecnologia e Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo 
sido esta última, a ter a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a 
financiar este projeto. Contou ainda com a participação da Agência Europeia do 
Ambiente (EEA), através do fornecimento de dados de base e controlo de qualidade 
temática.  
O CHA-RAA2006-2000 é um mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato 
vetorial, à escala 1:100 000, com uma Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 5 ha, 
com um sistema de classificação com 3 níveis hierárquicos e 44 classes no nível mais 
desagregado. Cada polígono de alterações têm 2 códigos: um referente ao uso e 
ocupação do solo de 2000 e o outro referente a 2006.Este mapa foi gerado através de 
interpretação visual de imagens de satélite de 2000 e 2006. A exactidão geométrica é 
melhor que 100m. 

 
Dataset language: por  
Dataset character set: utf8 
Maintenance:  

Update frequency: notPlanned 
Resource constraints:  
Constraints:  

Limitations of use: Sem restrições 
Resource constraints:  
Legal constraints:  

Access constraints: otherRestrictions,  
Use constraints: 
Limitations of use: Sem restrições 
Limitations of use: Sem restrições 

Resource constraints:  
Security constraints:  

Classification: unclassified 
Spatial representation type: vector 
Spatial resolution:  

Dataset's scale:  
Scale denominator: 100000 
 

Extent:  
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Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Credits:  
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE)/Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 
Credits:  

Universidade dos Açores, departamento de Ciências Agrárias, GEVA 
 
Credits:  

Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN ) 
 
Credits:  

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
 
Point of contact - originator:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Point of contact - pointOfContact:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Point of contact - owner:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
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Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 1:  

Reference system identifier:  
Value: 5015 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 2:  

Reference system identifier:  
Value: 5014 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

DATA QUALITY INFORMATION: 

Scope of quality information:  
Level of the data: dataset 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -25.00  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Lineage:  
Lineage statement:  
CHA-RAA2000-2006 foi produzido através do método de comparação visual entre as 
imagens de satélite de 2006 e 2000. Todas as alterações de ocupação/uso do solo 
com área superiores a 5ha e distância mínima entre linhas superior ou igual a 100m. 
 
Process step:  
When the process occurred: 2012-07-02T00:00:00  
Description: 1º etapa  
Rationale: interpretação visual das imagens de 2006 e 2000 com delimitação das 
alterações. 
Process step:  
When the process occurred: 2013-10-04T00:00:00  
Description: 2ª etapa  
Rationale: verificação interna de erros topológicos e temáticos 
Process step:  



  

 

 

xxvi 

 

When the process occurred: 2013-02-15T00:00:00  
Description: 3ª etapa  
Rationale: verificação externa pela Equipa Técnica Europeia 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m; data 
23/08/2007  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -30.71  
East longitude: -31.63  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, data: 29/01/2007;  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m, 
datas: 19/07/2007, 13/08/2007; 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Spot 4, resolução espacial de 20m; 
datas 21/09 e 27/11 de 2006, 29 e 30/07, 19/08, 21/09, 25/10 de 2007;  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 
30m, data:12 e 21/05 de 2007; 
Extent:  
Geographic extent:  
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Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat -5 TM , resolução espacial de 
30m , datas: 19/11 e 30/12 de 2006, 06/01, 16/02, 28/04 e 26/07 de 2007  
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM, resolução espacial de 
30m, datas: 02/02, 16/05, 13/08 e 05/09 de 2007 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 12/09/1999, 25/03 e 01/04 de 2001, 14/01/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -30.71  
East longitude: -31.63  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 03/06 e 19/11 de 2000; 19/04/2001, 24/05/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
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Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 30/07/1999, 05/11/2000, 29/03 e 21/04 de 2001 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -24.16  
East longitude: -26.70  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 

Data quality report - Thematic classification correctness:  
Type of test: directExternal  
Date of the test: 2012-12-17T00:00:00 
Measure produced by the test: A avaliação da exatidão temática do CHA-RAA2000-
2006 foi efetuada pela equipa técnica europeia, uma vez que deriva do CLC-RAA2006. 
A equipa de produção optou por validar,apenas o produto mais recente. 
Conformance test results:  
Test passed: true  
Meaning of the result: A avaliação da exatidão temática do CHA-RAA2000-2006 foi 
efetuada pela equipa técnica europeia, uma vez que deriva do CLC-RAA2006. A 
equipa de produção optou por validar,apenas o produto mais recente. 
Citation:  
Title: Exatidão temática 
Reference date - publication: 2013-02-22 
Quality test results:  
Result value:84,5% 

Back to Top  

 

DISTRIBUTION INFORMATION: 

Distributor:  
Distributor information - owner:  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica  
Contact information:  
Phone:  
Voice: 296206807  
Fax: 296642892 
 
Address:  
Delivery point:  
 Largo do Colégio, 4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500 Ponta Delgada  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Format:  
Format name: shapefile  
Format version: 9.3.1  
Format specification:  

Transfer options:  
Back to Top 
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MAPA CORINE LAND COVER ALTERAÇÕES 1990-2000 PARA A REGIÃO 
AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Data format(s): shapefile 
Coordinate system: 5015 
Abstract: O mapa Corine Land Cover Alterações 1990-2000 para a Região Autónoma dos 
Açores (CHA-RAA1990-2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) na 
Direção Geral do Território (DGT) e em parceria com Secretaria Regional da Ciência 
Tecnologia e Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido esta última, 
a ter a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a financiar este projeto. 
Contou ainda com a participação da Agência Europeia do Ambiente (EEA), através do 
fornecimento de dados de base e controlo de qualidade temática. O CHA-RAA1990-2000 é um 
mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato vetorial, à escala 1:100 000, com uma 
Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 5 ha, com um sistema de classificação com 3 níveis 
hierárquicos e 44 classes no nível mais desagregado. Cada polígono de alterações têm 2 
códigos: um referente ao uso e ocupação do solo de 2000 e o outro referente a 1990. Este 
mapa foi gerado através de interpretação visual de imagens de satélite de 1990 e 2000. A 
exatidão geométrica é melhor que 100m. 

ISO-19139 METADATA: 

• Metadata Information  

• Resource Identification Information  

• Reference System Information  

• Reference System1  

• Reference System2  

• Data Quality Information  

• Distribution Information 

 

METADATA INFORMATION: 

Metadata language: 
Last update: 2013-02-22 
Metadata contact - pointOfContact:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00  
Fax: +351 21381 96 99 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um,107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Scope of the data described by the metadata: dataset 
Name of the metadata standard used: ISO 19115 Sistema de Metadados dos Açores 
Metadata identifier: 56cecec5-f04a-466e-8d89-42a48f751949 
Back to Top  
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RESOURCE IDENTIFICATION INFORMATION: 

Citation:  
Title: Mapa CORINE Land Cover Alterações 1990-2000 para a Região Autónoma dos 
Açores 
Reference date - publication: 2013-02-22  
Reference date - revision: 2013-01-23  
Reference date - creation: 2012-12-03 
 

Themes or categories of the resource: planningCadastre 
Descriptive keywords - :  

Keywords: Uso do solo, Ocupação do solo 
Citation:  
Title: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 
Reference date - publication: 2008-06-01 

Theme keywords:  
Keywords: Corine Land Cover Alterações 1990-2000, Ocupação e uso do solo, Região 
Autónoma dos Açores 

Abstract:  
O mapa Corine Land Cover Alterações 1990-2000 para a Região Autónoma dos 
Açores (CHA-RAA1990-2000) foi produzido na Divisão de Informação Geográfica (DIG) 
na Direção Geral do Território (DGT) e em parceria com Secretaria Regional da Ciência 
Tecnologia e Equipamentos (SRCTE) da Região Autónoma dos Açores. Tendo sido 
esta última, a ter a iniciativa e conjuntamente com o programa Proconvergência, a 
financiar este projeto. Contou ainda com a participação da Agência Europeia do 
Ambiente (EEA), através do fornecimento de dados de base e controlo de qualidade 
temática.  
O CHA-RAA1990-2000 é um mapa de uso e ocupação do solo, disponível em formato 
vetorial, à escala 1:100 000, com uma Unidade Miníma Cartográfica(UMC) de 5 ha, 
com um sistema de classificação com 3 níveis hierárquicos e 44 classes no nível mais 
desagregado. Cada polígono de alterações têm 2 códigos: um referente ao uso e 
ocupação do solo de 2000 e o outro referente a 1990. Este mapa foi gerado através de 
interpretação visual de imagens de satélite de 1990 e 2000. A exatidão geométrica é 
melhor que 100m. 

 
Dataset language: por  
Dataset character set: utf8 
Maintenance:  

Update frequency: notPlanned 
Resource constraints:  
Constraints:  

Limitations of use: Sem restrições 
Resource constraints:  
Legal constraints:  

Access constraints: otherRestrictions,  
Use constraints: 
Limitations of use: Sem restrições 
Limitations of use: Sem restrições 

Resource constraints:  
Security constraints:  

Classification: unclassified 
Spatial representation type: vector 
Spatial resolution:  

Dataset's scale:  
Scale denominator: 100000 
 

Extent:  
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Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Credits:  
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos (SRCTE)/ Secretaria 
Regional do Turismo e Transportes (SRTT) 

 
Credits:  

Universidade dos Açores, departamento de Ciências Agrárias, GEVA 
 
Credits:  

Secretaria Regional dos Recursos Naturais (SRRN ) 
 
Credits:  

Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
 
Point of contact - originator:  

Individual's name: Ana Luisa Gomes  
Organization's name: Direção Geral do Território 
Contact information:  
Phone:  
Voice: +351 21 381 96 00 
 
Address:  
Delivery point:  
Rua Artilharia Um, 107 
City: Lisboa  
Postal code: 1099-052  
Country:Portugal  
e-mail address: luisa.gomes@dgterritorio.pt  
 

Point of contact - pointOfContact:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Point of contact - owner:  
Individual's name: Marlene Antunes de Assis  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica 
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Contact information:  
Phone:  
Voice: (+351) 296 206 800 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio,4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 1:  

Reference system identifier:  
Value: 5015 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

REFERENCE SYSTEM INFORMATION - SYSTEM 2:  

Reference system identifier:  
Value: 5014 
Code space: EPSG 
 

Back to Top  

 

DATA QUALITY INFORMATION: 

Scope of quality information:  
Level of the data: dataset 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -25.00  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Lineage:  
Lineage statement:  
CHA-RAA1990-2000 foi produzido através do método de comparação visual entre as 
imagens de satélite de 1990 e 2000. Todas as alterações de ocupação/uso do solo 
com área superior a 5ha e distância mínima entre linhas superior ou igual a 100m. 
 
Process step:  
When the process occurred: 2012-12-03T00:00:00  
Description: 1º etapa  
Rationale: interpretação visual das imagens de 2000 e 1990 com delimitação das 
alterações. 
Process step:  
When the process occurred: 2013-10-04T00:00:00  
Description: 2ª etapa  
Rationale: verificação interna de erros topológicos e temáticos 
Process step:  
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When the process occurred: 2013-02-15T00:00:00  
Description: 3ª etapa  
Rationale: verificação externa pela Equipa Técnica Europeia 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 12/09/1999, 25/03 e 01/04 de 2001, 14/01/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -31.27  
East longitude: -31.07  
North latitude: 39.73  
South latitude: 39.37 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 03/06 e 19/11 de 2000; 19/04/2001, 24/05/2002 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -28.84  
East longitude: -27.03  
North latitude: 39.10  
South latitude: 38.38 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-7 ETM +, resolução espacial 
de 30m, 30/07/1999, 05/11/2000, 29/03 e 21/04 de 2001 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens de satélite Landsat-5 TM , resolução espacial de 
30m, 05/07/1990 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
Extent contains the resource: true  
West longitude: -25.86  
East longitude: -25.00  
North latitude: 37.91  
South latitude: 36.92 
 
Source data:  
Level of the source data: Imagens Pancromáticas georreferenciadas de 1990 
Extent:  
Geographic extent:  
Bounding rectangle:  
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Extent contains the resource: true  
West longitude: -23.73  
East longitude: -32.54  
North latitude: 39.73  
South latitude: 36.92 
 

Data quality report - Thematic classification correctness:  
Type of test: directExternal  
Date of the test: 2012-12-17T00:00:00 
Measure produced by the test: A avaliação da exatidão temática do CHA-RAA1990-
2000 foi efetuada pela equipa técnica europeia, uma vez que deriva do CLC-RAA2006. 
A equipa de produção optou por validar,apenas o produto mais recente. 
Citation:  
Title:  
Reference date - creation:  
Conformance test results:  
Test passed: true  
Meaning of the result: A avaliação da exatidão temática do CHA-RAA1990-2000 foi 
efetuada pela equipa técnica europeia, uma vez que deriva do CLC-RAA2006. A 
equipa de produção optou por validar,apenas o produto mais recente. 
Citation:  
Title: Exatidão temática 
Reference date - publication: 2013-02-22 
Quality test results:  
Result value:84,5% 

Back to Top  

 

DISTRIBUTION INFORMATION: 

Distributor:  
Distributor information - owner:  
Organization's name: Secretaria Regional do Turismo e Transportes /Direção de 
Serviços de Cartografia e Informação Geográfica  
Contact information:  
Phone:  
Voice: 296206807  
Fax: 296642892 
 
Address:  
Delivery point:  
Largo do Colégio, 4 
City: Ponta Delgada  
Postal code: 9500 Ponta Delgada  
Country:Portugal  
e-mail address: Marlene.CS.Assis@azores.gov.pt  
 

Format:  
Format name: shapefile  
Format version: 9.3.1  
Format specification:  

Transfer options:  
Back to Top 
 


