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Tipologias de Operação

c) Informação

vii) Mapeamento e avaliação, a nível nacional, dos ecossistemas e dos seus 

serviços, com prioridade territorial para as zonas integradas no sistema 

nacional de áreas classificadas e para os serviços dos ecossistemas 

agroflorestais, marinhos e costeiros, de bens associados aos produtos 

agroflorestais diversificados de sistemas extensivos, ao turismo e à 

biotecnologia 

O.06.04.10.P      Realização

Superfície do território de Portugal 

Continental abrangido por 

cartografia de ecossistemas 

Hectares Sim

Superfície do território de Portugal Continental abrangido por cartografia de ecossistemas 

inventariados de acordo com a tipologia de ecossistemas MAES da AEA (Agência Europeia Ambiental)

Valor de referência: 0

Meta: ∑ da superfície (hectares) do território de Portugal Continental abrangido por cartografia de ecossistemas 

inventariados de acordo com a tipologia de ecossistemas MAES da AEA

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

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.06.04.12.P Resultado

Percentagem de território, em 

Áreas Classificadas, abrangido por 

cartografia dos serviços de 

ecossistemas 

% Sim
% superfície do território em Área Classificada abrangido por cartografia dos serviços de ecossistemas 

e alvo de avaliação face à área total do território em Área Classificada

Valor Referência: 0 quando ainda não foram cartografados e alvo de avaliação serviços de ecossistemas

Meta: % superfície do território em Área Classificada abrangido por cartografia dos serviços de ecossistemas e alvo de 

avaliação

Numerador: Superfície do território em Área Classificada abrangido por cartografia dos serviços de ecossistemas e alvo 

de avaliação (ha)

Denominador: Total da superfície das Áreas Classificadas (ha)   

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário

Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado

Definição / Metodologia de apuramentoID Indicador
Tipo 

Indicador
Designação do Indicador Unidade

Sim/Não


