
O.05.02.16.P Realização

Sistemas de informação e de monitorização 

desenvolvidos/implementados e 

reestruturados/modernizados 

Nº
Sistemas de informação, de monitorização, de previsão, de aviso e 

alerta desenvolvidos/implementados e reestrurados/modernizados

Valor de referência: 0

Meta:   Nº de Sistemas de informação, de monitorização, de 

previsão, de aviso e alerta desenvolvidos/implementados e 

reestrurados/modernizados

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim subalínea v)

O.05.02.13.P Realização

Equipamentos integrados em sistemas de 

informação e monitorização 

desenvolvidos/implementados

Nº

Nº de equipamentos adquiridos ou modernizados instalados em 

sistemas de informação, monitorização, de vigilância e de aviso e 

alerta.

Valor de referência: 0

Meta: ∑  do Nº de equipamentos adquiridos ou modernizados 

integrados em sistemas de monitorização, de vigilância e de 

alerta. 

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Não subalínea v)

O.05.02.19.P Realização

Municípios com Planos de resiliência 

urbana para a redução dos riscos de 

catástrofes.

Nº
Nº de Municípios com planos de identificação de vulnerabilidades e 

de resiliência urbana para redução de riscos de catástrofe 

Valor de referência: 0

Meta:  ∑  Nº de Municípios com planos de identificação de 

vulnerabilidades e de resiliência urbana para redução de riscos de 

catástrofe 

 

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim subalínea ii)

R.05.02.05.P Resultado 

Entidades envolvidas nos sistemas de 

informação e monitorização 

desenvolvidos/implementados

Nº 

Nº de entidades cuja atuação no que respeita ao planeamento e 

gestão de riscos passa a ser integrada através de perfis de 

consulta e interação nos sistemas de informaçao e monitorização, 

aviso e alerta que permite desenvolver novas funcionalidades, 

decorrente da operação apoiada

Valor de referência: Deverá ser quantificado um valor de referência 

igual a 0, quando se tratar do arranque/implementação do sistema 

de informação e monitorização. Deverá ser quantificado um valor 

de referência superior a 0, quando se tratar de operações que 

dizem respeito a modernização de sistemas de informação e 

monitorização existentes.

Meta: ∑  Nº de entidades cuja atuação no que respeita ao 

planeamento e gestão de riscos passa a ser integrada através de 

perfis de consulta e interação nos sistemas de informaçao e 

monitorização, aviso e alerta que permite desenvolver novas 

funcionalidades, decorrente da operação apoiada

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Não subalínea v)

R.05.02.06.P Resultado 

Incremento da Acessibilidade à informação 

disponibilizada e partilhada nos Sistemas 

de Informação e de Monitorização

%

O Incremento na acessibilidade à informação disponibilizada e 

partilhada nas plataformas colaborativas será avaliado de acordo 

com a situação existente após a implementação da operação, 

medida através de:

- sistemas de informação, monitorização, aviso e alerta que 

passaram a ser interoperáveis com os sistemas apoiados  

- partilhas de informação, visualizações, download de ficheiros

- pedidos dos utilizadores

- dados recolhidos que passam a ser disponibilizados

Valor de Referência: 0, uma vez que no cálculo da meta já está 

incorporado o incremento

Meta:

Numerador: nº total de dimensões de informação (número de 

pontos de recolha/pedidos de 

utilizadores/visualizações/downloads/subscrições

newsletters ou de alertas automáticos) após a implementação da 

operação - nº de dimensões de informação antes da 

implementação da operação

Denominador: nº total de dimensões de informação após a 

implementação da operação

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim subalínea v)

R.05.02.16.P Resultado 

Nível de implementação das medidas de 

aumento da resiliência urbana previstas no 

âmbito dos instrumentos de planeamento e 

gestão apoiados

%

Nível de implementação das medidas/ações de resiliência urbana 

previstas em cada Plano/Estratégia elaborado, sendo considerado 

para efeitos de implementação as medidas em curso e as já 

implementadas. 

Valor de referência: Deve ser 0, porque a operação contempla a 

própria elaboração do Plano.

Meta: Deve traduzir a relação entre as medidas/ações de 

resiliência urbana concretizadas face ao conjunto de 

medidas/ações previstas no Plano/Estratégia:

Numerador:  Nº de medidas/ações em curso ou já implementadas 

decorrentes do Plano/Estratégia apoiados 

Denominador:  Nº de medidas/ações previstas em cada 

Plano/Programa elaborado ou revisto no âmbito da operação

Ano-Alvo:  Dois anos após a conclusão da elaboração do 

Plano/Estratégia

Sim subalínea ii)

C - Indicador Comunitário

E  - Indicador Específico do Programa

P - Indicador Criado para Contratualização 

G - Indicador Gestão interna PO 

Anexo IV - Indicadores de Realização e Resultado 

 Prioridade de investimento 5.ii

Objetivo Específico 2; Tipologia de Intervenção 10; Secção  RE SEUR 12

ID Indicador

Para 

contratualização 

com o beneficiário

(Sim/Não )

Tipo 

Indicador
Designação Indicador Definição Indicador 

Unidade 

Medida

Tipologias de operação 

prevista no ponto 3 do Aviso- 

Convite:

alínea e) “Ações inovadoras 

para a prevenção e gestão 

de riscos”, do n.º 2.1 do 

artigo 82.º do RE SEUR

Metodologia de Apuramento 


