Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado

Contratualização de
Indicadores de Resultado
e de Realização
ID Indicador

Tipo Indicador

Designação

Unidade

Tipologia aplicável
Definição Indicador

Metodologia de Apuramento para informação ao beneficiário
b)
Ações
de
descontaminação
e
reabilitação de solos

Sim /Não

Hectares

Sim

Valor de Referência: 0
Quantificação da área de solos reabilitados no âmbito da operação (aplicável ao nível da operação Meta: ∑ da superfície de solos reabilitados na sequência dos projetos apoiados,
para contratualização com o beneficiário)
confirmada através de avaliação de risco que valide que o risco existente é aceitável para o
∑ da superfície de solos reabilitados na sequência dos projetos apoiados
ambiente e saúde
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Resíduos e solos removidos e solos reabilitados in
situ

Toneladas

Não

Quantificação em toneladas dos resíduos e solos removidos e de solos reabilitados in situ no Valor de Referência: 0
âmbito da operação.
Meta: ∑ Toneladas de Resíduos e solos removidos e solos reabilitados in situ
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Realização

População beneficiada pela diminuição da
vulnerabilidade ao risco para a saúde humana e para
o ambiente

Nº pessoas

Não

Deverá ser contabilizada a população não só da área residente do lugar onde se localiza do
passivo ambiental, mas a população mais abragente da área envolvente em que se estima que é
afetada pela contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais, cuja vulnerabilidade
diminuirá em resultado direto das intervenções apoiadas.

Valor de Referência: 0
Meta: ∑ População residente da freguesia intervencionada + População residente das freguesias
contíguas do passivo ambiental reabilitado na sequência dos projetos apoiados
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Realização

Planos de monitorização dos solos, águas superficiais
e subterrâneas implementados

Nº

Não

Valor de Referência: 0
Contabilização do número de planos de monitorização dos solos, águas superficiais e
Meta: ∑ Nº de planos de monitorização dos solos, águas superficiais e subterrâneas
subterrâneas implementados no âmbito da operação, destinados ao acompanhamento dos
implementados no âmbito da operação.
resultados da recuperação dos passivos ambientais.
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Realização

Estudos Técnicos e Projetos de suporte às
intervenções de recuperação de passivos ambientais

Não

Valor de Referência: 0
Estudos Técnicos e Projetos elaborados no âmbito da operação, de suporte à concretização física
Meta: ∑ Nº de Estudos Técnicos e Projetos elaborados no âmbito da operação, de suporte à
das intervenções a serem desenvolvidas relativas à recuperação de passivos ambientais,
concretização física das intervenções a serem desenvolvidas relativas à recuperação de passivos
incluindo a descontaminação, reabilitação de solos e remediação ambiental de áreas degradadas
ambientais.
afetas à industria extrativa.
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

0.06.05.01.C

Realização

Superfície total de solos reabilitados

O.06.05.08.G

Realização

O.06.05.09.G

O.06.05.07.P

O.06.05.06.P

Nº

X

X

Valor de referência:
Numerador: ha intervencionados para a recuperação do passivo ambiental
Denominador: ha totais de passivo ambiental carecendo de intervenção (área mineira ou solos
contaminados)
R.06.05.04.P

Resultado

Recuperação do passivo ambiental
intervenção

objeto da

%

Sim

% de área recuperada no âmbito da operação face à área total estimada como carecendo de
intervenção com vista à recuperação do passivo ambiental

Meta: Para cálculo da meta deverá ser considerada a seguinte metodologia:
Numerador: ha que se prevê intervencionar + ha intervencionados
Denominador: ha totais de passivo ambiental carecendo de intervenção (área mineira ou solos
contaminados)
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

