Anexo III - Indicadores de Realização e Resultado

ID Indicador

Tipo
Indicador

Designação Indicador

Unidade
Medida

Definição Indicador

Número de pesssoas expostas a risco de incêndios cuja
vulnerabilidade diminuíu em resultado direto das intervenções
apoiadas.

O.05.02.02.C

O.05.02.12.G

R.05.02.09.P

Realização

Realização

Resultado

População que beneficia de proteção
contra incêndios florestais

Nº Máquinas e veículos pesados de
transporte adquiridos com vista à
instalação de redes de defesa da
floresta contra incêndios e
intervenções preventivas e de
emergência

Área para a qual o nível de risco de
incêndio foi reduzido

C - Indicador Comunitário
E - Indicador Específico do Programa
P - Indicador Criado para Contratualização
G - Indicador Gestão interna PO

Pessoas

∑ 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.

Metodologia de Apuramento

Para
contratualização
com o beneficiário
(Sim/Não )

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), iv) e
vi) 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

Sim

Tipologia de operação prevista no
ponto 3 do Aviso- Convite:

alínea vi) Aquisição de máquinas e veículos
pesados que visem a instalação de redes de
defesa da floresta contra incêndios

Valor de referência: 0

Nº

Aquisição de máquinas e veículos pesados para ações que
Meta: ∑ das Máquinas e Veículos pesados adquiridos com
visem a instalação de redes de defesa da floresta contra
vista à instalação de redes de defesa da floresta e apoio de
incêndios bem como intervenções preventivas e de emergência emergência no combate e pós-fogo.

Não

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Hectares

Área para a qual o nível de risco de incêndio florestal foi
reduzido, tendo por base a classificação de Risco Espacial de
Incêndio com classes de perigosidade definidas nos PMDFCI
(Planos Municipais Defesa Floresta Contra Incêndios), devendo
ser demonstrado qual o contributo para a diminuição da
propagação dos incêndios (redução do risco) e melhores
condições de combate, que será confirmada por parecer expost do ICNF.

Valor de referência: 0
Meta: ∑ da Área para a qual o nível de risco de incêndio
florestal foi reduzido, tendo por base a classificação de Risco
Espacial de Incêndio com classes de perigosidade definidas
nos PMDFCI (Planos Municipais Defesa Floresta Contra
Incêndios), devendo ser demonstrado qual o contributo para a
diminuição da propagação dos incêndios (redução do risco) e
melhores condições de combate, que será confirmada por
parecer ex-post do ICNF.
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim

alínea vi) Aquisição de máquinas e veículos
pesados que visem a instalação de redes de
defesa da floresta contra incêndios

