
Contratualização de 

Indicadores de 

Realização e de 

Resultado

Tipologias de Operação

a) Conservação da Natureza

iv) Ações de adaptação às alterações climáticas 

previstas para as áreas da biodiversidade na Estratégia 

Nacional para Adaptação às Alterações Climáticas, tais 

como ecossistemas dunares e galerias ripícolas

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

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

Para tipologia de operação a)iv):

Área de ecossistema/habitat recuperada após a implementação das ações de adaptação às alterações 

climáticas, no sentido de contabilizar as áreas com maior resiliência após a implementação da 

operação.

"Valor de Referência" deve ser expresso em %:

0 quando ainda não foram implementadas ações dirigidas aquele habitat ou espécie

Meta para  tipologia de operação a) iv):  

. Numerador: Superfície de ecossistema/habitat alvo (hectares) recuperada após a implementação das ações de 

adaptação às alterações climáticas, no sentido de contabilizar as áreas dos ecossistemas/habitat que após a intervenção 

ficaram mais resilientes

. Denominador: Superfície total de ecossistema/habitat alvo (hectares); para este apuramento o beneficiário deverá 

contabilizar a superfície referente ao tipo de ecossistema ou habitat onde está a intervir, devendo utilizar 

preferencialmente a Carta de Ocupação do Solo de Portugal Continental - COS DGT 2010 enquanto cartografia de base 

oficial e atualizada, podendo ser cruzada com as classes adequadas da tipologia EUNIS de habitats naturais (Agência 

Europeia do Ambiente, http://eunis.eea.europa.eu/) e fundamentar exaustivamente os valores indicados.

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário

Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado

Definição / Metodologia de apuramentoID Indicador
Tipo 

Indicador
Designação do Indicador Unidade

Sim/Não


