
 
 

Anexo III - Indicadores de Realização e Resultado 

 

  

C - Indicador Comunitário 
P - Indicador Criado para Contratualização 

 

 

ID Indicador Tipo Indicador Designação Unidade

Para 

contratualização 

com o 

beneficiário 

(Sim /Não)      

Definição de Indicador Metodologia de Apuramento Fonte 

O.05.02.02.C
Realização

População que beneficia 

de proteção contra 

incêndios florestais

Pessoas Sim 

Número de pesssoas expostas a risco de incêndios cuja 

vulnerabilidade diminuíu em resultado direto das 

intervenções apoiadas. 

∑  do número de pessoas expostas ao risco de incêndio 

em locais em que vulnerabilidade decresceu em 

consequência dos projetos apoiados.

Ficou estabelecido para esta tipologia de indicador que 

o número de pessoas a indicar deve corresponder aos 

habitantes do concelho  da área de influência da 

operação ou outra unidade territorial maior de acordo 

com o tipo de operação, por exemplo as relativas às 

CIM/CDOS

O cálculo da meta corresponde ao somatório do Nº de 

pessoas que beneficiam de proteção  contra incêndios 

no âmbito da operação apoiada.

Valor de referência: 0

Meta:  ∑ do número de pessoas expostas ao 

risco de incêndio em locais em que 

vulnerabilidade decresceu em consequência 

dos projetos apoiados.

Este indicador aplicável às tipologias de 

operação ii), iii) e iv) deverá ser 

contabilizado o número de habitantes do 

concelho  da área de influência da operação 

ou outra unidade territorial maior de acordo 

com o tipo de operação, por exemplo as 

relativas às CIM/CDOS.

Este indicador aplicável às tipologias de 

operação v) deverá ser contabilizada 

população residente ao nível da unidade 

estatística freguesia,  considerando-se a 

população beneficiada ao nível das 

freguesias abrangidas pela instalação de 

RDFCI.

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

SIPOSEUR - 

Recolha direta em 

sede de 

candidatura / 

Relatório Anual / 

Relatório Final

O.05.02.14.P Realização

Extensão da Rede de 

Defesa Floresta contra 

incêndios instalada 

Km Não

Extensão total medida em Km da Rede de Defesa da 

Floresta  contra incêndios instalada após a realização da 

operação.

Valor de referência: 0

Meta:  ∑  do Nº de Km de extensão da Rede 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

(RDFCI) instalada após a realização da 

operação. Para este indicador deverão ser 

contabilizadas todas as compenentes da 

RDFCI, incluindo as Redes Primária e 

Secundária de Faixas de Gestão de 

Combustível (RPFGC e RSFGC) e Mosaico de 

Parcelas de Gestão de Combustível (MPGC) 

que apesar de serem marcadas no território 

em superficie (poligono em hectares) 

deverão ser contabalizadas neste indicador 

através de um processo simplificado de 

conversão das faixas em ha para 

comprimento linear em km. 

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

SIPOSEUR - 

Recolha direta em 

sede de 

candidatura / 

Relatório Anual / 

Relatório Final

O.05.02.15.P Realização

Superfície de espaço 

florestal beneficiada com 

a rede de defesa da 

floresta contra incêndios

Hectares Sim 

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.

Valor de referência: 0

Meta:  ∑  da 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. Para este indicador deverão 

ser contabilizadas todas as compenentes da 

RDFCI, incluindo a Rede Viária Florestal 

(RVF) representada no território em km 

(troço linear) mas que deverá ser convertido 

em hectares, tendo por base a largura das 

faixas que oscilam entre 4 a 6 m, conforme 

o definido no Despacho nº 5712/2014 .  

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

SIPOSEUR - 

Recolha direta em 

sede de 

candidatura / 

Relatório Anual / 

Relatório Final

R.05.02.08.P Resultado

Taxa de cobertura com 

redes de defesa da 

floresta das áreas de 

maior risco de incêndio 

florestal (%)

% Sim 

Percentagem da superficie beneficiada pelas redes de 

defesa, 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.

Valor de referência: 

Numerador: Hectares já beneficiados com a 

instalação RDFCI anteriores à operação 

Denominador: Somatório da superfície em 

ha com classes de perigosidade “Alta” e 

“Muito Alta” classificadas no PMDFCI

Meta:

Numerador: Hectares já beneficiados antes 

da implementação da operação + Hectares 

que beneficiam da instalação de RDFCI no 

âmbito da operação

Denominador: Somatório da superfície em 

ha com classes de perigosidade “Alta” e 

“Muito Alta” classificadas no PMDFCI

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

SIPOSEUR - 

Recolha direta em 

sede de 

candidatura / 

Relatório Anual / 

Relatório Final


