Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado
Contratualização

Tipologias de Operação

b) Gestão e ordenamento de Áreas Protegidas

ID
Indicador

Tipo
Indicador

Designação do Indicador

Instrumentos de planeamento e
0.06.04.01.P Realização gestão elaborados, avaliados ou
revistos

Unidade

Definição / Metodologia de apuramento

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário

Sim/Não

Nº

Sim

Nº de Planos de Gestão das Áreas Classificadas da Rede Natura 2000, incluindo Sítios de
Importância Comunitária, Zonas de Proteção Especial e Zonas Especiais de Conservação, Planos
de Ordenamento de Áreas Protegidas e Planos de Ação de Espécies, criados ou objeto de
avaliação ou de revisão.

Valor de Referência: 0
Meta: Nº de Planos de Gestão das Áreas Classificadas da Rede Natura 2000, incluindo Sítios de Importância
Comunitária, Zonas de Proteção Especial e Zonas Especiais de Conservação, Planos de Ordenamento de Áreas
Protegidas e Planos de Ação de Espécies, criados ou objeto de avaliação ou de revisão
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

i) Elaboração de Planos de Gestão das áreas
classificadas da Rede Natura 2000, incluindo no
meio marinho, identificadas como prioritárias no
texto do PO SEUR ou no quadro de referência de
prioridades de designação de Zonas Especiais de
Conservação

X

Definição Indicador: Grau de concretização das medidas/ações previstas em cada Plano de Ordenamento, de
Gestão ou de Ação em resultado das operações apoiadas. Pretende-se traduzir a relação entre o contributo da
operação para a concretização das medidas/ações de natureza executiva face ao conjunto de medidas/ações
previstas no programa de execução dos Planos de Ordenamento, de Gestão ou de Ação.
Devem ser evidenciadas e fundamentadas em sede de candidatura, as medidas/ações consideradas e a métrica
utilizada para o cálculo do grau de concretização esperado em resultado da intervenção apoiada.

R.06.04.02.P

Grau de concretização de Planos
Resultado de Ordenamento, de Gestão ou
de Ação

%

Sim

Grau de concretização das medidas/ações previstas em cada Plano de Ordenamento, de Gestão
ou de Ação em resultado das operações apoiadas. Deve traduzir a relação entre as
medidas/ações concretizadas por via do apoio face ao conjunto de medidas/ações previstas no
Plano, considerando também o peso relativo dessas medidas/ações e a sua relação com os
objetivos do Plano. Devem ser evidenciada e fundamentadas, em sede de candidatura, as
medidas/ações considerada e a métrica utilizada para o cálculo do grau de concetização esperado
em resultados da intervenção apoiada.

Valor de Referência: Se a operação contempla a elaboração do Plano e a execução das respetivas ações, o valor de
referência deve ser 0.
Se a operação contempla só a execução das respetivas ações, o valor de referência pode ser maior que 0, o que
quer dizer que o plano já está elaborado, aprovado e em execução.
Meta: Numerador: Nº de medidas/ações previstas no Plano implementadas (independentemente da concretização
total das respetivas medidas/ações) em resultado da operação apoiada
Denominador: Nº de medida/ações previstas no programa de execução do Planos de Ordenamento, de Gestão
ou de Ação
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação se a operação contemplar só a execução das respetivas ações previstas em
Plano de Ação já elaborado ou
Ano após a Conclusão da Operação se a operação contemplar só a elaboração do Plano de Ação

X

