Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado
Contratualização

Tipologias de Operação

c) Informação

ID Indicador

Tipo
Indicador

Designação do Indicador

Realização

Espécies e Habitats Protegidos
abrangidos por ações de melhoria
do conhecimento

Unidade

Definição / Metodologia de apuramento

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário

Sim/Não

ii) Desenvolvimento do Cadastro Nacional dos
Valores Naturais Classificados, nomeadamente
através de trabalhos no terreno e de
fotointerpretação para recolha de informação, bem
como o desenvolvimento de novas funcionalidades
para os softwares que se revelem necessárias

Valor de Referência: Deverá ser considerado valor 0

O.06.04.08.P

Nº

Sim

O indicador permite quantificar as espécies e habitats protegidos abrangidos por ações que
tenham como objetivo a melhoria do conhecimento, contribuindo desta forma para assegurar o
progressivo aumento do número de espécies e habitats protegidos com um estado de
conservação (Diretiva Habitats) ou tendência populacional conhecidos (Diretiva Aves), alinhado
com o contributo que se pretende para a evolução do indicador de resultado do PO.

Meta: Nº Espécies ou Habitats protegidas das listas de referência oficiais de Portugal (Diretivas Aves e Habitats Regiões Atlântica e Mediterrânica) abrangidos por ações apoiadas no âmbito da operação, que tenham como
objetivo a melhoria do conhecimento.

X

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

0.06.04.03.P

Realização

Sistemas de Informação e
Monitorização e Portais
Eletrónicos desenvolvidos ou
modernizados

Nº

Não

Sistemas de Informação e Monitorização desenvolvidos ou modernizados, neste caso apenas
considerados quando respeitem à inclusão de novas funcionalidades

Valor de Referência: 0
Meta: Nº de Sistemas de Informação e Monitorização desenvolvidos ou modernizados
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

R.06.04.07.P

Resultado

Espécies protegidas cujo estado
de conservação ou tendência
passa a ser conhecido

Nº

Sim

Nº de espécies protegidas cujo o estado de conservação ou tendência passa a ser conhecido
(aplica-se às ações que dizem respeito ao conhecimento e informação dos valores naturais)

Valor de Referência: Deverá ser considerado valor 0
Meta: Nº de espécies protegidas cujo o estado de conservação ou tendência passa a ser conhecido
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

R.06.04.01.P

Resultado

Subscrições de plataforma(s)
desenvolvidas(s)

Nº

Não

Número de downloads de aplicações criadas, subscrições de newsletters ou de alertas
automáticos (feeds rss) nas plataformas desenvolvidas

Valor de Referência: 0 quando a operação diz respeito ao arranque/implementação de uma nova plataforma,
superior a 0 quando se tratar de uma operação de modernização/upgrade de plataforma (adicionar novas
funcionalidades) já existente.
Meta: Número de downloads de aplicações criadas, subscrições de newsletters ou de alertas automáticos (feeds
rss) nas plataformas desenvolvidas
Ano-Alvo: Ano após a implementação da Plataforma

X

