
Contratualização de 

Indicadores de 

Realização e de 

Resultado

i) Ações dirigidas para a 

recuperação e proteção de 

espécies e habitats com estatuto 

de conservação desfavorável, tais 

como o fomento de presas

ii) Ações de prevenção, 

controlo e erradicação de 

espécies exóticas invasoras

O.06.04.03.C Realização

Superfície dos habitats apoiados 

para atingirem um melhor estado de 

conservação

Hectares Sim

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.

∑  da superfície dos habitats apoiados para atingirem um melhor estado de conservação na sequência 

dos projetos apoiados

Descrição do indicador: Superfície criada ou recuperada com vista à melhoria do estado de conservação de espécies e 

habitats ameaçados. Para o apuramento dos hectares não deve ser considerada a superfície total de abrangência da 

operação, também não se pretende apurar a superfície abrangida por Rede Natura 2000, deve ser efetuada uma análise 

mais estreita e diretamente relacionada com a superfície onde predomina a espécie ou habitat que vai beneficiar das 

ações de melhoria do estado de conservação.

Valor de referência: 0

Meta: ∑ da superfície (hectares) dos habitats apoiados para atingirem um melhor estado de conservação na sequência dos 

projetos apoiados

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X X

R.06.04.05.P Resultado

Percentagem de espécies (nº de 

indivíduos), de habitats e de 

ecossistemas (superfície em ha) que 

beneficiam de ações de recuperação 

para melhorar o seu estado de 

conservação (%)

% Sim

N.º de efetivos sobre os quais incidem as ações de recuperação e proteção face ao total de efetivos da 

espécie com estado de conservação desfavorável.

Área de habitat sobre os quais incidem as ações de recuperação e proteção face à área total do habitat 

com estatuto de conservação desfavorável.

Valor de Referência" deve ser expresso em %:

0 quando ainda não foram implementadas ações dirigidas aquele habitat ou espécie, ou seja, quando o Indicador 

R.06.04.02.P Grau de concretização de Planos é igual a 0.

Meta: 

. N.º de indivíduos de espécies sobre os quais incidem as ações de recuperação e proteção / N.º total de indivíduos de 

espécies com estado de conservação desfavorável.

ou

. Superfície (hectares) de habitat sobre os quais incidem as ações de recuperação e proteção / Superfície (hectares) total 

de distribuição de habitat com estatuto de conservação desfavorável.

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

R.06.04.06.P Resultado

Percentagem de controlo das 

espécies invasoras face ao nº total 

de indivíduos (espécies) ou face à 

superfície total (ha) afetada pelas 

espécies exóticas invasoras (%)

% Sim

% controlo face ao nº total de indivíduos (espécies) 

% controlo face a área total afetada pelas especíes exóticas invasoras

Valor Referência: deve ser expresso em %, 0 quando ainda não foram implementadas ações dirigidas aquela espécie 

invasora, Superior a 0 quando já foram implementadas medidas especificamente para conter ou controlar aquela espécie 

invasora. 

Meta: % controlo face ao nº total de indivíduos (espécies)

Numerador: N.º de indivíduos de espécies invasoras controladas e erradicadas

Denominador: Universo total do número de indivíduos da espécie invasora alvo da intervenção de controlo e erradicação   

ou

Meta: % controlo face a área total afetada pelas espécies exóticas invasoras

Numerador: N.º de hectares intervencionados para controlar a espécie invasora

Denominador: Universo total da área (superfície em hectares) afetada pela espécie exótica invasora 

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário a) Conservação da Natureza

Tipologias de Operação

Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado

Definição / Metodologia de apuramentoID Indicador
Tipo 

Indicador
Designação do Indicador Unidade

Sim/Não


