
O.06.01.01.C Realização Capacidade adicional de reciclagem de resíduos Ton/ano Sim

Capacidade adicional de reciclagem de resíduos em instalações novas ou com capacidade 

alargada.

Poderá ser contratualizado ao nível da operação, sendo contabilizada a quantidade em 

toneladas de RU para reutilização e reciclagem.

∑  da capacidade adicional de reciclagem de resíduos obtida  na sequência dos projetos 

apoiados em Ton/por ano.

X

O.06.01.03.G Realização
Infraestruturas de triagem multimaterial 

criadas/ampliadas/restruturadas
Nº Não

Contabilização das infraestruturas de triagem multimaterial apoiadas na optica da otimização 

e reforço, nomeadamente através da instalação de novas centrais de triagem bem como de 

linhas de tratamento adicionais. 

X

 O.06.01.08.P Realização
Acréscimo da capacidade instalada de valorização energética de 

Residuos Urbanos (RU) 
Ton/ano Não

Acréscimo da capacidade instalada de Resíduos Urbanos para aproveitamento de energia 

elétrica nas centrais de valorização energética apoiadas. Contabiliza o acréscimo de 

capacidade que o sistema/beneficiário passará a ter resultante da implementação do projeto 

cofinanciado e que não possuia anteriormente.

X

R.06.01.04.P Resultado Deposição de RUB em aterro % Não

Percentagem de Resíduos Urbanos Biodegradáveis (que continuam a ser) depositados em 

aterro após a intervenção apoiada.

A meta a contratualizar é definida ao nível da Entidade Gestora (EG), considerando o efeito 

esperado da intervenção no valor global deste indicador ao nível da EG, após a conclusão da 

operação. 

X

R.06.01.03.P Resultado 
Resíduos Urbanos (RU) preparados para reutilização e reciclagem, 

no total de RU recicláveis
% Sim

Percentagem de Resíduos Urbanos  que se espera  vir a preparar para reutilizar e reciclar  em 

resultado da intervenção apoiada.

A meta a contratualizar é definida ao nível da Entidade Gestora (EG), considerando o efeito 

esperado da intervenção no valor global deste indicador ao nível da EG, após a conclusão da 

operação. 

X

Anexo II - Indicadores de Realização e de Resultado

Definição / Metodologia de apuramentoDesignação IndicadorTipo IndicadorID Indicador Unidade

Contratualização 

de resultados e 

realizações

Sim /Não

b) Operações localizadas na Região Autónoma 

dos Açores

Intervenções que visam ultrapassar a situação 

atual de deposição em aterros e colmatar as 

atuais carências do sistema de gestão de 

resíduos do grupo oriental das ilhas do 

arquipélago dosa Açores e em especial da Ilha 

de S. Miguel, através da construção de um 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos, denominado “Ecoparque da 

Ilha de S. Miguel”, sustentado numa central de 

valorização energética, que visa conciliar as 

vantagens do cumprimento das metas de 

valorização de resíduos, com as mais-valias 

ambientais e económicas inerentes à produção 

de energia.


