Anexo I - Indicadores de Realização e de Resultado

Tipo
Indicador

designação

Superfície do território de Sítios de
Importância Comunitária (SIC – RN2000)
Realização
abrangida por cartografia de valores
naturais protegidos

Superfície dos habitats apoiados para
Realização atingirem um melhor estado de
conservação

Realização

Instrumentos de planeamento e gestão
elaborados, avaliados ou revistos

Realização

Planos de Ordenamento, de Gestão ou de
Ação em implementação

Sistemas de Informação e Monitorização e
Realização Portais Eletrónicos desenvolvidos ou
modernizados

Para
Contratualização com
o beneficiário

unidade

Definição / Metodologia

Hectares

Área dos 61 SIC do Continente coberta por cartografia georeferenciada dos habitats naturais e semi-naturais
protegidos do anexo I da Diretciva Habitats constantes da lista de referência de Portugal.
As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a sobrecontagem dessas áreas em caso de apoio em mais
que uma operação.

Sim

Hectares

Superfície criada ou recuperada com vista à melhoria do estado de conservação de espécies e habitats ameaçados. As
operações a apoiar podem não estar integradas em áreas da Rede Natura 2000 e devem ser capazes de melhorar o
estado de conservação de espécies, habitats ou a biodiversidade e a provisão de serviços ambientais dos ecosistemas.
As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a sobrecontagem dessas áreas em caso de apoio em mais
que uma operação.

Sim

N.º

Nº de Planos de Gestão das Áreas Classificadas da Rede Natura 2000, incluindo Sítios de Importância Comunitária,
Zonas de Proteção Especial e Zonas Especiais de Conservação, Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas e Planos de
Ação de Espécies, criados ou objeto de avaliação ou de revisão.

Nº

n.º de Planos de Ordenamento, de Gestão ou de Ação com a respetivas ações ou medidas implementadas no âmbito
das operações apoiadas

N.º

Sistemas de Informação e Monitorização desenvolvidos ou modernizados, neste caso apenas considerados quando
respeitem à inclusão de novas funcionalidades

Sim

Sim

Resultado

Grau de concretização de Planos de
Ordenamento, de Gestão ou de Ação

Sim

%

Grau de concretização das medidas/ações previstas em cada Plano de Ordenamento, de Gestão ou de Ação em
resultado das operações apoiadas. Deve traduzir a relação entre as medidas/ações concretizadas por via do apoio face
ao conjunto de medidas/ações previstas no Plano, considerando também o peso relativo dessas medidas/ações e a sua
relação com os objetivos do Plano. Devem ser evidenciada e fundamentadas, em sede de candidatura, as
medidas/ações considerada e a métrica utilizada para o cálculo do grau de concetização esperado em resultados da
intervenção apoiada.

Resultado

Subscrições de plataforma(s)
desenvolvidas(s)

Sim

Nº

Número de downloads de aplicações criadas, subscrições de newsletters ou de alertas automáticos (feeds rss) nas
plataformas desenvolvidas

Resultado

Habitats protegidos cujo o estado de
conservação ou tendência passa a ser
conhecido

Sim

Nº

Nº de habitats protegidos cujo o estado de conservação ou tendência passa a ser conhecido
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