POSEUR PI 5.2. “Promoção de investimentos para abordar riscos específicos, assegurar a capacidade de resistência às catástrofes e desenvolver sistemas de gestão de catástrofes”
5.2.2. Reforço da gestão face aos riscos, numa perspetiva de resiliência, capacitando as instituições envolvidas
Tipologia 10 - Planeamento e gestão de riscos Aviso POSEUR-10-2015-24
Domínio Prioritário a) No domínio de intervenção prioritário “Redução dos Incêndios Florestais”

Tipologia de Operação
ID Indicador

Tipo Indicador

O.05.02.02.C

Realização

O.05.02.14.P

Realização

O.05.02.15.P

R.05.02.08.P

Realização

Resultado

Designação

População que beneficia de proteção contra
incêndios florestais
Extensão da Rede de Defesa da Floresta contra
incêndios instalada

Superfície de espaço florestal beneficiada com a
rede de defesa da floresta contra incêndios

Taxa de cobertura do risco espacial de incêndio
com rede de defesa da floresta

Contratualização de
realizações e de
resultados
(Sim / Não)

unidade

Não

Pessoas

Não

Km

Sim

Sim

meta

Definição / Metodologia de apuramento

Número de pesssoas expostas a risco de incêndios cuja
vulnerabilidade diminuíu em resultado direto das
intervenções apoiadas.
Extensão da Rede de Defesa Floresta contra incêndios
instalada

a) v. Reforço da instalação de redes de defesa da floresta
contra incêndios, em domínio não privado, visando a
diminuição da carga combustível e de acesso a pontos de
água

X

X

Hetares

Superfície de espaço florestal que beneficia de intervenções
de reforço da instalação de redes de defesa da floresta contra
incêndios. Para apuramento da superfície beneficiada que vai
para além da extensão intervencionada, utiliza-se a
correspondência de que 1 ha intervencionado com gestão de
combustível beneficia 4 ha. A superficie beneficiada deverá
ser georeferenciada, prevenindo a sobrecontagem dessas
áreas em caso de apoio em mais que uma operação.

X

%

Percentagem da superfície beneficiada pelas redes de defesa
da floresta contra incêndios, inserida nas áreas de maior risco
espacial de incêndio, identificadas nos PMDFCI com classes
de perigosidade alta e muito alta: Hectares intervencionados
no âmbito da operação / Hectares correspondentes a áreas
de muito alta e alta perigosidade do PMDFCI.

X

