
O.05.01.01.E Realização
Municípios com planos de identificação de 

vulnerabilidades e riscos
N.º

Nº de Municípios com planos de identificação de 

vulnerabilidades entendidos como instrumentos 

que  incluiem outros instrumentos de 

planeneamento onde a Adaptação à Alteração 

Climática surge numa lógica de mainstreaming.

 ∑  dos múnícipios com planos de identificaç ão de 

vulnerabilidade e riscos apoiados

Valor de referência: 0

Meta:  ∑  Nº dos múnícipios com planos de identificação de vulnerabilidade 

e riscos apoiados

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim X

O.05.01.01.P Realização
Instrumentos de planeamento e gestão elaborados, 

avaliados ou revistos
N.º

Nº de Planos 

Municipais/Intermunicipais/Regionais/Setoriais de 

Adaptação às Alterações Climáticas (AAC) 

apoiados criados ou em que exista a integração 

desta componente noutras políticas e planos/ 

sectoriais (perspetiva de mainstreaming)

Valor de referência: 0

Meta:  ∑  Nº de Planos Municipais/Intermunicipais/Regionais/Setoriais de 

AAC apoiados

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Sim X

R.05.01.02.P Resultado

Nível de implementação das medidas de adaptação às 

alterações climáticas identificadas no âmbito dos 

instrumentos de planeamento e gestão apoiados

%

Nível de implementação das medidas/ações 

previstas em cada Plano/Programa elaborado ou 

revisto, sendo considerado para efeitos de 

implementação as medidas em curso e as já 

implementadas. Deve traduzir a relação entre as 

medidas/ações concretizadas face ao conjunto de 

medidas/ações previstas no Plano no período de 

dois anos após a conclusão da elaboração/revisão 

do Plano/Programa.

Deve ser evidenciada e fundamentada, em sede 

de candidatura, a métrica utilizada para o cálculo 

do grau de concretização esperado em resultado 

da operação apoiada.

Descrição do Indicador: Nível de implementação das medidas/ações 

previstas em cada Plano/Programa elaborado ou revisto, 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 concretizadas face ao 

conjunto de medidas/ações previstas no Plano:

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

decorrentes dos Plano/Programas apoiados 

Denominador:  Nº de medidas/ações previstas m cada Plano/Programa 

elaborado ou revisto no âmbito da operação

Deve ser evidenciada e fundamentada, em sede de candidatura, a métrica 

utilizada para o cálculo do grau de concretização esperado em resultado da 

operação apoiada.

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

Plano/Programa 

Sim X

E  - Indicador Específico do Programa

P - Indicador Criado para Contratualização 

Anexo III - Indicadores de Realização e Resultado

ID Indicador

Para 

contratualização 

com o beneficiário

(Sim/Não )

Tipo Indicador Designação Indicador Definição Indicador 
Unidade 

Medida

Tipologia de 

operação 

prevista no 

ponto n.º  3 do 

Aviso

Metodologia de Apuramento 


