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1  EDIFÍCIOS             
 
 
11 Edifícios para habitação 
  
 
1110 Edifícios para habitação de um só fogo 
  
 

Inclui: 
Casas individuais ou  isoladas, tais como vivendas de um piso ou mais, casas de praia, casas de 
fim-de-semana, casas de montanha, casas de quinta, casas de campo, chalés, etc., construídas de 
material convencional  como bloco de solo cimento, bloco de cimento ou  tijolo cerâmico; de material 
não convencional como  bambú, caniço, caniço chapas de zinco, etc. e de material  improvisado e 
precário como tendas, barracas de lata/ cartão.  
Casas geminadas ou em banda, possuindo cada fogo o seu telhado e a sua entrada próprios 
directamente a partir da rua 
 

Não inclui: 
Edifícios agrícolas não residenciais (1271) 

 
 
 
 
112 Edifícios para habitação  de dois e mais fogos 
 
 
1121  Edifícios para habitação  de dois fogos 

Inclui: 
Edifícios com apenas duas habitações unifamiliares 
Casas isoladas ou individuais, geminadas ou em banda com dois fogos , normalmente destinados a 
dois agregados familiares  

 
Não Inclui: 
Casas geminadas ou em banda possuindo cada fogo o seu telhado e a sua entrada própia 
directamente a partir da rua(1110) 

 
 
1122 Edifícios de três e mais fogos 
 
 Inclui: 

Outros edifícios para habitação, tais como prédios de apartamentos, com três ou mais fogos 
 
Não inclui: 
Residências de alojamento colectivo (1130) 
Hotéis e edifícios de actividades similares (1211) 
Pousadas da juventude,  casas de férias  e outros edifícios de curta duração(1212) 
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1130 Residências de alojamento colectivo 
 
 Inclui: 

Construções independentes em  que a maior parte da  sua área útil se destina a servir de habitação a 
um conjunto de pessoas  como por exemplo, lares para idosos, residências para trabalhadores, lares 
de convívio, orfanatos, lares para pessoas sem abrigo,  lares para estudantes  conventos,  lares para 
seminaristas, casas para pessoal hospitalar, lares de colégios internos em edifícios separados, etc. 

 
Não inclui: 

Edifícios hospitalares  e clínicas (1264) 
Edifícios públicos combinando serviços de enfermagem ou cuidados médicos (1264) 
Edifícios prisionais, quartéis (1274) 

 
 
12 Edifícios não residenciais 
 
 
121 Hotéis e outros edifícios de alojamento de curta duração, restaurantes bares e  similares 
 
 
 
1211 Edifícios de hotelaria  
 
 Inclui: 

Edifícios destinados a proporcionar, mediante pagamento alojamento temporário e outros serviços de 
apoio com ou sem fornecimento de refeições  tais como, hotéis, pensões, residenciais, motéis, 
estalagens e edifícios de alojamento semelhantes. 
 
Não Inclui: 
Edifícios isolados para restaurantes, bares, cafés e similares (1213) 

 
 
 
1212 Outros edifícios para alojamento de curta duração 
 
 Inclui: 

Edifícios destinados à hospedagem de pessoas que se deslocam normalmente para descanso ou lazer 
ou que pretende ter um tipo de resposta às necessidades físicas psicológicas ou sociais tais como 
pousadas da juventude, refúgios de montanha, campos de férias para crianças ou famílias, vivendas 
para férias, casas de férias e de repouso e outros edifícios de alojamento para turistas em férias, n. e. 
 

Não inclui: 
Hotéis e edifícios de alojamento similares (1211) 
Parques de diversões e recreio (2412) 
 

 
 
 
1213 Edifícios Isolados  para restaurantes, bares, cafés  e actividades similares 
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 Inclui: 

Edifícios destinados a proporcionar, mediante pagamento, refeições e bebidas para serem consumidos 
Fora ou dentro do estabelecimento como por exemplo Restaurantes, cafés, pastelarias, bares, cantinas 
e outros estabelecimentos similares como quiosques, barracas, restaurantes em locais para dança, 
casa de gelados, hamburgueiras, etc. 
 

 
Não inclui: 

Hotéis e edifícios de alojamento similares (1211) 
Parques de diversões e recreio (2412) 
Restaurantes em edifícios de apartamentos(1122) 
Restaurantes em centros comerciais(1230) 

 
 
1220  Edifícios de escritórios 
 
 
 Inclui: 

Edifícios utilizados como locais de negócio, ou para fins administrativos,  como por exemplo, bancos, 
seguros, correios, serviços municipais, serviços de administração pública, serviços autárquicos, 
parlamentais etc. 
Centros de conferência e de congressos, tribunais, edifícios parlamentares, etc. 

 
 Não inclui: 

Escritórios em edifícios utilizados maioritariamente para outros fins (como residências, comércio, entre 
outros) 

 
 
 
1230  Edifícios de comércio por grosso e a retalho 
 
 Inclui: 

Centros comerciais, grandes superfícies como  hipermercados e supermercados, entrepostos 
armazéns, lojas e “boutiques”, pavilhões para feiras, leilões e exposições, mercados cobertos, estações 
de serviço,  bombas de combustível etc. 

 
 Não inclui: 

Lojas em edifícios utilizados maioritariamente para outros fins. 
 
 
124 Edifícios relacionados com meios de transporte e de comunicação 
 
 
1241  Edifícios relacionados com meios de transporte e apoio ao transporte 
 
 
 Inclui: 
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Edifícios e instalações de aeroportos civis e militares, terminais portuários, rodoviários, edifícios e 
instalações para reparação e manutenção  de  meios de transporte rodoviários, aéreo; edifícios de 
controlo de tráfego; hangares de aeronaves, edifícios de sinalização etc. 
 

1242 Edifícios relacionados com meios de comunicação 
 
 
 Inclui: 

 
Edifícios de rádio e televisão, de centrais telefónicas, centros de telecomunicações, etc. 
Hangares de aeronaves, edifícios de sinalização e abrigos para máquinas 
Cabines telefónicas 
Faróis 
Edifícios de controlo do tráfego aéreo (torres de controlo) 

 
 Não inclui: 

Estações de serviço (1230) 
Reservatórios, silos e armazéns (1252) 
Pistas de aviação (2130) 
Linhas, cabos  e postes de telecomunicações e electricidade (2213  e 2224) 

 
 
1243 Garagens  

 
Inclui: 
Parques e garagens de estacionamento subterrâneas e parques de estacionamento cobertos não 
subterrâneos 
 
Não inclui: 
Parques de estacionamento em edifícios utilizados maioritariamente para outros fins 
Estações de serviço (1230) 
Parques de estacionamento abertos(2412) 

 
 
125  Edifícios industriais e de armazenagem 
 
 
 
 
1251 Edifícios industriais 
 
 Inclui: 

Edifícios cobertos utilizados para a produção industrial; por exemplo, fábricas, oficinas, matadouros, 
fábricas de cerveja, fábricas de montagem,  edifícios para artesanato, instalações para extracção de 
combustíveis, edifícios para a produção de energia eléctrica, edifícios para captação e tratamento de 
água, etc. 
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   Não inclui: 
Reservatórios, silos e armazéns (1252) 
Edifícios agrícolas não residenciais (1271) 
Instalações ou obras específicas em zonas   industriais  (centrais eléctricas, etc.) que não possuem as 
características de um edifício (230) 

 
 
1252 Reservatórios, silos e armazéns 
 

   Inclui: 
Reservatórios e tanques  de água 
Reservatórios para petróleo e gás 
Silos para cereais, cimento ou outros agregados secos 
Armazéns frigoríficos e armazéns especializados 
Áreas de armazenagem cobertas 
 
Não inclui: 
Silos agrícolas e edifícios de armazenagem utilizados para a agricultura (1271) 
Condutas para transporte  de água (2222) 

 
 
126  Edifícios para fins culturais, recreativos, educativos, hospitalares e de assistência social 
 
 
1261 Edifícios para fins recreativos ou culturais 
 

Inclui: 
Cinemas, salas de concerto, teatros, etc. 
Salas de reuniões e salões polivalentes, utilizadas sobretudo para fins culturais 
Casinos, circos, salas de música, salões de dança e discotecas,  etc. 
 
Não inclui: 
Museus, galerias de arte (1262) 
Pavilhões desportivos (1265) 
Parques de diversões e de lazer (2412) 

 
 
 

1262 Museus e bibliotecas 
 
Inclui: 
Museus, galerias de arte, bibliotecas e centros de documentação 
Edifícios de arquivos 
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Não inclui: 
Monumentos históricos (1273) 

 
 
1263 Edifícios escolares, universitários, formação profissional e outros edifícios para actividades de 
investigação  
 

   Inclui: 
Edifícios utilizados para o ensino pré -escolar, básico e secundário (por exemplo, infantários, creches, 
escolas especiais para crianças deficientes escolas primárias, escolas secundárias, institutos, liceus, 
escolas técnicas, etc.),   
Edifícios utilizados para o ensino superior e a investigação; laboratórios de investigação; 
estabelecimentos de ensino universitário 
Estabelecimentos de ensino superior 
Estações meteorológicas, observatórios 
Escolas de formação  profissional e de reciclagem onde se ministra conhecimentos de curta duração 
cujo o fim é a formação para um determinada profissão(como escola de condução,  costura, culinária, 
academia de música, de arte etc.). 
 
Não inclui: 
Lares de colégios internos em edifícios separados (1130) 
Residências estudantis (1130) 
Bibliotecas (1262) 

 
 
 
 
1264 Edifícios hospitalares e de assistência social 
 
 Inclui: 

Instituições para a prestação de tratamento médico - cirúrgico, bem como cuidados de enfermagem a 
doentes ou feridos 
Sanatórios, hospitais de longa permanência e lares, hospitais psiquiátricos, dispensários, maternidade, 
centros de cuidados maternais e de assistência à criança 
Edifícios utilizados para tratamentos termais, reabilitação funcional, transfusões sanguíneas, recolha de 
leite materno, tratamento veterinário, etc. 
Edifícios públicos com serviços combinados de residência/alojamento e de assistência ou cuidados 
médicos, por exemplo a idosos, deficientes, etc. 
 
Não inclui: 
Residências e  lares com serviços de assistência social para idosos ou deficientes, etc. (1130) 

 
 

 
1265 Pavilhões desportivos 
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  Inclui: 
Edifícios utilizados para desportos em recintos cobertos (terrenos para basquetebol e ténis, piscinas, 
ginásios,  etc.) com recinto para espectadores (tribunas e bancadas, etc.) e instalações para os 
participantes (balneários e vestiários, etc.) 

 
 
  Não inclui: 

Pavilhões polivalentes, utilizados sobretudo para fins culturais e recreativos (1261) 
Terrenos para desportos ao ar livre; por exemplo, terrenos para ténis ao ar livre, piscinas ao ar livre, 
etc. (2411) 

 
 
127 Outros edifícios não residenciais 
 
 
1271 Edifícios agrícolas não residenciais 
 
 Inclui: 

Edifícios agrícolas e edifícios de armazenagem utilizados para a agricultura (explorações agrícolas); por 
exemplo, currais, estábulos, pocilgas, redis, coudelarias, canis, aviários, celeiros, hangares e anexos 
agrícolas, caves, instalações de fabrico e armazenagem de vinho, estufas, silos agrícolas, etc. 

 
  Não inclui: 

Instalações de jardins botânicos (2412) 
 
 
1272 Edifícios utilizados como locais de culto e para práticas religiosas 
 
  Inclui: 

Igrejas, capelas, mesquitas, sinagogas, etc. 
Cemitérios e construções associadas, capelas mortuárias, crematórios 

 
  Não inclui: 

Edifícios religiosos secularizados, utilizados como museus (1262) 
Monumentos históricos, etc. (1273) 

 
 
1273 Monumentos históricos ou protegidos 
 
  Inclui: 

Todos os tipos de edifícios históricos ou protegidos, não utilizados para outros fins 
Ruínas protegidas, escavações arqueológicas e locais pré-históricos 
Estátuas e construções comemorativas, artísticas ou decorativas 

 
Não inclui: 

Museus (1262) 
 Edifícios religiosos (1272) 
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1274 Outros edifícios, n .e. 
 
  Inclui: 

Penitenciárias, prisões e centros de detenção, quartéis para forças armadas, forças da ordem ou 
serviços de bombeiros 
Estruturas, como abrigos de autocarros, instalações sanitárias públicas, lavadouros, etc. 
 

  Não inclui: 
Cabines telefónicas(1241) 
Hospitais de penitenciárias, de prisões e das forças armadas (1264) 
Obras de engenharia militar (2420) 

 
 
2 OBRAS DE ENGENHARIA  
 
 
21 Infra-estruturas de transportes 
 
 
211 Estradas principais , ruas  estradas secundárias 
 
 
2111 Estradas principais 

Inclui: 
Auto-estradas e estradas para tráfego de longa distância, incluindo nós de ligação e cruzamentos 
Instalações para iluminação, sinalização, dispositivos de segurança e zonas de estacionamento  
 
Não inclui: 
Pontes e viadutos (2141) 
Túneis e passagens subterrâneas (2142) 

 
 
2112 Ruas e  estradas secundárias, terceárias  e viscinais 
 

Inclui: 
Ruas dentro das aglomerações habitacionais, estradas rurais e todos os tipos de caminhos (incluindo 
áreas de estacionamento ao ar livre, nós de ligação, cruzamentos, rotundas e circulares); por exemplo, 
ruas, avenidas, becos, ruelas, caminhos não pavimentados, estradas secundárias, estradas terceárias, 
estradas de acesso, caminhos florestais ou agrícolas, caminhos para peões, pistas para ciclistas e 
cavaleiros, praças, vias e áreas pedonais 
Instalações para iluminação, sinalização, dispositivos de segurança e zonas de estacionamento 

 
 
212 Caminhos – de - ferro 
 
 
2121 Caminhos – de - ferro de longa distância 
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   Inclui: 
Vias férreas principais, linhas de manobra e triagem em estações 
Instalações para iluminação, sinalização, dispositivos de segurança e electrificação 

 
 
 
 
 

2122 Caminhos - de - ferro urbanos 
 

   Inclui: 
Linhas de caminhas de ferro urbanas 

 
 

2130  Pistas de  aviação 
 

Inclui: 
Pistas para descolagem, aterragem ou circulação 
Aterros, valas, instalações de drenagem 
Instalações para iluminação, sinalização e dispositivos de segurança 

 
 
214    Pontes, viadutos, túneis e passagens subterrâneas 

 
 

2141 Pontes e viadutos 
 

   Inclui: 
Pontes rodoviárias ou ferroviárias de metal, betão ou outros materiais, incluindo estruturas de viadutos 
Instalações para iluminação, sinalização e dispositivos de segurança 
Pontes móveis, viadutos, pontes de explorações agrícolas e de caminhos florestais,  

 
 

2142 Túneis e passagens subterrâneas 
 

   Inclui: 
Túneis rodoviários e ferroviários, passagens subterrâneas  
Instalações para iluminação, sinalização e dispositivos de segurança  

 
 
215 Obras portuárias, vias navegáveis, barragens e outras obras hidráulicas 
 
 
2151 Portos e canais navegáveis 
 

   Inclui: 
Portos marítimos (cais, docas, molhes, etc.) 
Portos militares 
Estaleiros navais 
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Obras hidráulicas e fluviais e canais( comportas e pontes sobre canais) 
 
 

   Não inclui: 
Faróis (1241) 
Barragens e construções similares de retenção de água (2152) 
Terminais costeiros de hidrocarbonetos (2303) 
Marinas (2412) 

 
 
2152 Barragens 
 
 Inclui: 

Barragens e construções semelhantes de retenção de água, para todo o tipo de utilizações: 
hidroeléctricas, irrigação, regulação de caudais, prevenção de inundações 
Diques  

 
  Não inclui: 

Comportas (2151) 
Centrais hidroeléctricas (2302) 

 
 
2153 Aquedutos, sistemas de irrigação e de cultivo 
 
  Inclui: 

Canais de irrigação e outras construções para abastecimento de água e cultivo da terra 
Aquedutos 
Obras de drenagem e valas de drenagem a céu aberto 

 
  Não inclui: 

Barragens (2152) 
Condutas para o transporte de água (2212 e 2222) 

 
 
22 Condutas, linhas de comunicação e de transporte de energia 
 
 
221 Condutas de longa distância, linhas de comunicação e de transporte de energia 
 
 
2211 Oleodutos e gasodutos de longa distância 
 
  Inclui: 

Condutas aéreas, subterrâneas ou submarinas de longa distância para o transporte de produtos 
petrolíferos e gás 
Condutas aéreas, subterrâneas ou submarinas de longa distância para o transporte de produtos 
químicos e de outros produtos 
Estações de bombagem 
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  Não inclui: 

Condutas para o transporte de água (2212 e 2222) 
Redes de abastecimento de gás (2221) 
Terminais para hidrocarbonetos (2303) 

 
 
2212 Condutas de longa distância para o transporte de água 
 
  Inclui: 

Condutas aéreas, subterrâneas ou submarinas de longa distância para o transporte de água 
Estações de bombagem, filtragem e estações de captação de água 

 
  Não inclui: 

Canais de irrigação e aquedutos (2153) 
Condutas de água urbanas (2222) 

 
 
2213 Linhas de telecomunicações de longa distância 
 
  Inclui: 

Linhas de telecomunicações aéreas, subterrâneas ou submarinas de longa distância, sistemas de 
transmissão, redes de rádio e televisão por cabo, torres de transmissão, postes de telecomunicações e 
infra-estruturas para radio - comunicações 

 
  Não inclui: 

Linhas de transporte de energia (2214) 
Redes de telecomunicações urbanas (2224) 

 
 
2214 Linhas de transporte de energia de longa distância 
 
 Inclui: 

Linhas de distribuição de energia eléctrica de alta e média tensão, aéreas ou subterrâneas, de longa 
distância 
Estações e subestações de transformação, postes 

 
 Não inclui: 

Instalações de iluminação de estradas (2111 e 2112) 
Linhas de distribuição de energia eléctrica urbanas e instalações anexas (2224) 

 
 

222 Condutas e cabos locais 
 
 
2221 Redes locais de abastecimento de gás 
 



Notas explicativas 
Classificação das Construções de Moçambique 

 12

 Inclui: 
Condutas locais, subterrâneas ou aéreas para o transporte de gás 

 
2222 Condutas locais para abastecimento de água 
 
 Inclui: 

Depósitos de água, poços, fontes e bocas de incêndio 
 
  Não inclui: 

Instalações de irrigação (2153) 
Estações de depuração de água (2223) 

 
 
2223 Condutas locais para águas residuais 
 
  Inclui: 

Redes de esgotos e colectores de águas residuais 
Estações de tratamento de águas residuais 

 
 
2224 Cabos locais de telecomunicações e electricidade 
 
  Inclui: 

Cabos locais de telecomunicações e electricidade (aéreos ou subterrâneos) e instalações anexas 
(estações e subestações de transformação, postes telegráficos, etc.) 
Cabos locais de televisão e antenas colectivas associadas 

 
 
230  Obras específicas em zonas industriais 
 
 

Esta divisão inclui instalações industriais específicas (centrais eléctricas, etc) que não possuem as 
características de um edifício. 

 
 
2301 Instalações para as indústrias extractivas 
 
 Inclui: 

Instalações e construções para as indústrias extractivas, para a extracção de depósitos de 
hidrocarbonetos, pedreiras, exploração de saibreiras, etc. (por exemplo, cais de carga e descarga, etc.) 
Instalações relacionadas com a extracção de matérias para fabricar gesso, cimento, blocos, telhas , etc. 
 

2302 Instalações para centrais de energia eléctrica 
 
  Inclui: 

Centrais eléctricas hidráulicas ou térmicas e equipamento para a produção de electricidade; por 
exemplo, centrais eléctricas alimentadas a carvão, centrais de energia eólica 
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não inclui: 

Barragens (2152) 
Linhas de transporte de energia, incluindo estações e subestações de transformação (2214) 
 

 
2303 Instalações químicas e afins 
 

   Inclui: 
instalações químicas, petroquímicas, refinarias e afins 
Terminais para hidrocarbonetos,  
Coquerias e instalações para produção e distribuição de gás  
 

 
2304 Instalações para as indústrias transformadoras, n.e. 
 

   Inclui: 
Instalações especiais destinadas à industria transformadora, não classificadas noutras classes; por 
exemplo, altos fornos, instalações de laminagem, fundições, etc. 

 
 
24 Outras obras de engenharia civil 
 
 
241 Construções para fins desportivos e recreativos ao ar livre 
 
 
2411  Campos para desporto (inclui estádios e polivalentes ao ar livre) 
 
  Inclui: 

Estádios e outros campos/terrenos para desportos, geralmente ao ar livre, tais como futebol, desportos 
náuticos, corta-mato, corridas de automóveis ou de ciclismo e corridas hípicas 

 
  Não inclui: 

Pavilhões para desportos em recintos cobertos (1265) 
Parques infantis, parques de diversões ou de lazer (2412) 
Campos de golfe (2412) 
Instalações portuárias para marinas (2412) 

 
 
2412 Outras construções para desporto e recreio 
 
  Inclui: 

Parques de diversões ou de lazer e outras instalações ao ar livre, campos de golfe, centros hípicos e 
instalações portuárias para marinas e instalações utilizadas sobretudo para desportos náuticos, 
equipamento para praias 
Jardins e parques públicos, jardins zoológicos e botânicos 
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 Não inclui: 

Edifícios para fins recreativos ou culturais (1261) 
Instalações de jardins zoológicos e botânicos (1261) 
Instalações desportivas (1265) 
 
 

2420  Outras obras de engenharia civil, n.e. 
 
 Inclui: 

Obras de engenharia militar; por exemplo, fortes, fortalezas, bunkers, carreiras de tiro, centros de 
ensaios militares, etc. 
Construções industriais ou urbanas abandonadas 
Depósitos de resíduos 

 
 Não inclui: 

Edifícios e instalações aeroportuárias (1241) 
Quartéis (edifícios) (1274) 


