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O.O5.02.01.E
Realização Extensão da faixa costeira intervencionada 

para proteção de pessoas e bens

Km
Sim

a preencher pelo 

beneficiário 

para contratualizar 

Extensão da faixa costeira intervencionada que deixou de estar em sítuação crítica de risco de erosão. É aplicável à 

totalidade das ações materiais de proteção costeira em zonas de risco, no sentido da eliminação, redução ou controlo 

do risco e da salvaguarda de pessoas e bens, de caráter estrutural e impacte sistémico.

X X

O.05.02.09.G Realização
Extensão de estrutura de proteção e/ou 

contenção costeira construídas/reforçadas

Km
Não, indicador de 

gestão interna do PO 

Anexo I

Extensão de estrutura de proteção e/ou contenção - esporão, enrocamento, defesa aderente, quebra-mar e Estuturas 

de Encaixe, encaminhamento ou dissipação da energia da água construídas/reforçadas
X

O.05.02.05.G Realização
Faixa costeira intervencionada por 

reposição do ciclo sedimentar

Km
Não, indicador de 

gestão interna do PO 

Anexo I

Extensão de costa intervencionada por reposição do ciclo sedimentar. x

O.05.02.06.G Realização

Volume de sedimentos a movimentar nas 

operações de reposição do ciclo sedimentar 

e de alimentação artifical de troços 

costeiros

m3

Não, indicador de 

gestão interna do PO 

Anexo I

Volume de sedimentos a movimentar nas operações de reposição do ciclo sedimentar e de alimentação artifical de 

troços costeiros com vista à  minimização do risco da erosão costeira
X

O.05.02.10.G Realização Desassoreamento de Lagoas Costeiras nº

Não, indicador de 

gestão interna do PO 

Anexo I

Número de lagoas desassoreadas X

O.05.02.01.P
Realização

População que beneficia de medidas de 

prevenção e gestão de riscos naturais 

relacionado com o clima (exceto inundações 

e incêndios florestais)

Pessoas Sim

a preencher pelo 

beneficiário 

para contratualizar 

Número de pessoas expostas a riscos naturais relacionados com o clima, excluindo riscos de incêndios florestais e riscos 

de inundações, cuja  vulnerabilidade diminuiu como consequência direta das intervenções apoiadas. 
X X

R.05.02.10.P Resultado
Linha de costa em situação crítica de erosão 

com situação melhorada após a intervenção
Nº Sim

a preencher pelo 

beneficiário 

para contratualizar 

Redução percentual da extensão da faixa costeira em situação crítica de erosão em resultado da intervenção apoiada 

no âmbito da opração. Para cálculo do indicador de resultado deverá ser considerado um valor de referência associado 

apenas à intervenção(indexado ao troço especifico da área em risco de erosão): km faixa costeira intervencionada / km 

faixa costeira estimada como carecendo de intervenção * 100 

X X

 Eixo II - PI 5.2.1."Proteção do litoral e das suas populações face a riscos, especialmente de erosão costeira"
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