Anexo III - Indicadores de Realização e Resultado AVISO POSEUR 10-2016-59
Tipologia de Operação iv) Implementação de sistemas de alerta de aluviões, a realização de planos de emergência e de socorro, divulgação pública e ações de sensibilização das populações

ID Indicador

Tipo
Indicador

Designação Indicador

Unidade
Medida

Definição Indicador

Metodologia de Apuramento

Para
contratualização com
o beneficiário
(Sim/Não )

Valor de referência: 0

O.05.02.06.P

Zonas de inundação abrangidas por
Realização sistemas de monitorização e alerta e
modelos de previsão

Nº

Zonas afectadas pelas inundações (zonas críticas de
inundação identificadas nas cartas de zonas inundáveis e de
risco de inundações e disponibilizadas nas bases de dados do
WISE e SNIRH) abrangidas por sistemas de monitorização e
alerta e por modelos de previsão desenvolvidos ou
modernizados

Meta: ∑ Zonas afectadas pelas inundações (zonas críticas de
inundação identificadas nas cartas de zonas inundáveis e de risco de
inundações e disponibilizadas nas bases de dados do WISE e SNIRH)
abrangidas por sistemas de monitorização e alerta e por modelos de
previsão desenvolvidos ou modernizados

Sim

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação
Valor de referência: 0

O.05.02.02.G

Equipamentos integrados em Sistemas
Realização de Monitorização Desenvolvidos ou
Modernizados

Nº

Nº de equipamentos adquiridos ou modernizados integrados
Meta: ∑ Nº de equipamentos adquiridos ou modernizados integrados
em sistemas de monitorização, de vigilância e de alerta. O
em sistemas de monitorização, de vigilância e de alerta. no âmbito dos
indicador deverá refletir, por exemplo, o número de estações
projetos apoiados.
hidrometereológicas instaladas ou modernizadas.

Não

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação
Valor de referência: 0, uma vez que no cálculo da meta este já está
incorporado.

R.05.02.03.P

Resultado

Redução de falsos alertas gerados por
sistemas de monitorização face à
totalidade dos propostos pelo sistema
de verificação

%

Número de alterações propostas e efectuadas (valores
anómalos confirmados), visando a melhoria do serviço
prestado (fiabilidade dos alertas), face ao número total de
alterações propostas pelo sistema até um ano após a
conclusão do projecto (nº de falsos alertas/nº total de
alertas).

Meta: Diferença entre a percentagem dos falsos alertas face ao total
de alertas, antes e depois da implementação da operação. O período
antes da implementação diz respeito aos últimos 12 meses antes da
submissão da candidatura. O período depois da implementação diz
respeito aos 12 meses após implementação.
Ano-Alvo: Ano após a implementação do sistema de informação

P - Indicador Criado para Contratualização
G - Indicador Gestão interna PO

Sim

