Eixo II - PI 5.1. Apoio ao investimento para a adptação às alterações climáticas, incluindo abordagens baseadas nos ecossistemas
Tipologia de Intervenção 08 - Adaptação às Alterações Climáticas; Secção 12 - Adaptação às Alterações Climáticas e Prevenção e Gestão de Riscos (RE SEUR)
Anexo I - Indicadores de Realização e de Resultado - Aviso POSEUR-08-2015-20
Tipologia de operação

ID Indicador

Tipo Indicador

Designação

Unidade

Contratualização de
realizações e de
resultados

Meta

a preencher pelo
beneficiário para
contratualizar

O.05.01.03.P

Realização

Sistemas de Informação, Modelação e
Cenarização, Previsão e Alerta desenvolvidos ou
modernizados

O.05.01.01.G

Realização

Equipamentos integrados em Sistemas de
Informação Desenvolvidos ou Modernizados

R.05.01.01.P

Resultado

Superfície do território com conhecimento
melhorado em identificação de riscos específicos
associados ao clima

hectares

Sim

R.05.01.03.P

Resultado

Entidades envolvidas nos sistemas de informação
desenvolvidos

Nº

R.05.01.04.P

Resultado

Acessibilidade à informação disponibilizada e
partilhada nos Sistemas de informação

N.º

Sim

Nº

Não, indicador de
gestão interna do PO

Nº

Definição / aplicabilidade

Sistemas de informação, previsão/modelação/ cenarização/alerta e resposta
desenvolvidos/implementados e Sistemas de meteorologia (aeronáutica maritima e terrestre)
reestrurados/modernizados para completar a rede nacional de radares

h) Reestruturação e modernização
dos sistemas de meteorologia
(aeronáutica marítima e terrestre),
para completar a rede nacional de
radares meteorológicos com a
extensão à região Norte e à R.A.
Madeira;

X

Nº de equipamentos adquiridos ou modernizados instalados em Sistemas de informação,
previsão/modelação/ cenarização/alerta e resposta

X

Superfície do território a qual é reforçada a identificação e caracterização de riscos específicos
associados ao clima.
As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a sobrecontagem dessas áreas em
caso de apoio em mais que uma operação.

X

Não

Nº de entidades cuja atuação no que respeita ao planeamento e gestão de riscos passa a ser
integrada através de perfis de consulta e interação nos sistemas de informaçao e
monitorização, aviso e alerta que permite desenvolver novas funcionalidades, decorrente da
operação apoiada

X

Não

A acessibilidade à informação disponibilizada e partilhada nas plataformas colaborativas será
avaliado de acordo com a situação existente após a implementação da operação, medida
através de:
- nº de sistemas de informação, monitorização, aviso e alerta que passaram a ser
interoperáveis com os sistemas apoiados
- nº de partilhas de informação, visualizações, download de ficheiros
- nº de pedidos dos utilizadores
- % dados recolhidos que passam a ser disponibilizados

X

a preencher pelo
beneficiário para
contratualizar

