
Metadatos/metadados GIS Paisaje Ibérico

IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICAÇÃO
Ubicación/ Localização recurso COS_RBTMI_COS2007v2SIOSE2005
Título capa/camada Uso_RBTMI_COS2007V2SIOSE2005 (Usos y ocupación del suelo/ Uso e Ocupação 

do Solo)
Resumen/ Resumo Cartografia de polígonos que representam unidades de ocupação/uso do solo 

homogéneas com base na informação cartográfica da COS2007, para os municípios 
portugueses da RBTMI, e SIOSE2005, para os municípios espanhóis. As classes de 
usos do solo da SIOSE2005 foram simplificadas e codificadas para ficaram de 
acordo com a nomenclatura usada na COS2007.

Fecha creación/ Data de criação 2018-04-09
Fecha actualización/ Data de 
atualização 2018-04-09
Responsable de la información/ 
Responsável pela informação

Elaborado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e por Estudios y 
Proyectos Línea SL para la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, no 
âmbito do Projeto Europeu "Paisaje Ibérico" cofinanciado pelo programa de 
Cooperação Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Responsable del mantenimiento/ 
Responsável pela manutenção El proyecto "Paisaje Ibérico" tiene como beneficiario principal a la Universidad de 

Valladolid y como socios a la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a la 
Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro y al Instituto Politécnico de Bragança.

Propósito del mapa/ Finalidade do 
mapa

Como tema de informação base à escala territorial para o desenvolvimento do 
projeto "Paisaje Ibérico" no âmbito da Reserva da Biosfera Transfronteriça Meseta 
Ibérica. 

Uso específico Estudos de ordenamento do território e planeamento agrário.
Escala A unidade mínima cartográfica da COS 2007 é de 1 ha. A COS e a SIOSE foram 

produzidas com base em interpretação visual de imagens aéreas ortorretificadas. No 
caso da COS2007 utilizaram-se ortofotos com quatro bandas espectrais (azul, verde, 
vermelho e infravermelho próximo) e uma resolução espacial de 50 cm. Os limites da 
COS na fronteira com Espanha são os da Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP).

Sistema de referencia/ Sistema de 
referência

WGS 84 / EPSG:4326

Sitio/ Site web http://www.paisajeiberico.eu
Fuente/ Fonte COS2007v2, da DGT, Portugal, e SIOSE2005, do IGN, Espanha.
Procedencia/ Procedência Fusão dos polígonos da COS2007v2.0/COS20110V1.0. e SIOSE2005.
Pasos para su creación/ Passos 
para a sua criação

Generalização das classes da SIOSE para que coincida com a nomenclatura de 
ocupação do solo correspondnete ao COS2007v2. Fusão dos polígonos das 
coberturas da COS2007 e da SIOSE2005
Os campos COS_Nivel 1 a 5, descrevem os usos do solo de acordo com a 
codificação COS2007; o campo SIOSE_CODE descreve os usos do solo segundo a 
codificação SIOSE2005. 


