Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado

ID Indicador

Tipo Indicador

Designação

Unidade

Contratualização de
Indicadores de Resultado e
de Realização

Tipologia aplicável
Definição Indicador

Metodologia de Apuramento para informação ao beneficiário
a) vi) Construção e reabilitação de
estruturas de defesa costeira

Sim /Não

O.O5.02.01.E

Realização

Extensão da faixa costeira intervencionada para proteção
de pessoas e bens

Km

Sim

Extensão da faixa costeira intervencionada que deixou de estar em sítuação crítica de risco de erosão. É
aplicável à totalidade das ações materiais de proteção costeira em zonas de risco, no sentido da
eliminação, redução ou controlo do risco e da salvaguarda de pessoas e bens, de caráter estrutural e
impacte sistémico.
∑ da extensão de costa intervencionada no âmbito de projetos apoiados

Valor de referência: 0
Meta: ∑ km de costa intervencionada para proteção de pessoas e bens em resultado das intervenções
apoiadas
Ano-Alvo: Ano previsto para a emissão do auto de receção provisória da última empreitada que contribui
para o indicador

X

O.05.02.09.G

Realização

Extensão de estruturas de proteção e/ou contenção
costeira construídas/reforçadas

Km

Não

Valor de referência: 0
Extensão de estrutura de proteção e/ou contenção - esporão, enrocamento, defesa aderente, quebra-mar Meta: ∑ Km de estruturas de proteção e/ou contenção costeira construídas/reforçadas
e Estuturas de Encaixe, encaminhamento ou dissipação da energia da água construídas/reforçadas
Ano-Alvo: Ano previsto para a emissão do auto de receção provisória da última empreitada que contribui
para o indicador

X

Realização

População que beneficia de medidas de prevenção e
gestão de riscos naturais relacionado com o clima (exceto
inundações e incêndios florestais)

Não

Valor de referência: 0
Meta: ∑ Número de pessoas expostas a riscos naturais relacionados com o clima, excluindo riscos de
Número de pessoas expostas a riscos naturais relacionados com o clima, excluindo riscos de incêndios incêndios florestais e riscos de inundações, cuja vulnerabilidade decresceu em consequência dos projetos
florestais e riscos de inundações, cuja vulnerabilidade diminuiu como consequência direta das apoiados.
intervenções apoiadas.
O número de pessoas a indicar deve corresponder aos habitantes da(s)freguesia(s) abrangidas pelas
intervenções.
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

Sim

Definição do Indicador: Redução percentual da extensão da faixa costeira em situação crítica de erosão
em resultado da intervenção apoiada no âmbito da operação.
Valor de referência: Embora se trate de um indicador de resultado, o valor de referência deve ser 0,
porque o denominador da Meta incorpora o valor de referência da situação critica em risco de erosão
costeira ao nível nacional (223,6 km), no entanto, não se considera como valor de referência aplicável ao
nível da operação.
Meta: Para cálculo da meta deverá ser considerada a seguinte metodologia:
Numerador: km de faixa costeira em situação crítica de erosão intervencionada com a operação candidata
Denominador: Km de faixa costeira de Portugal Continental em situação crítica de risco de erosão costeira
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

X

O.05.02.01.P

R.05.02.10.P

Resultado

Linha de costa em situação crítica de erosão com
situação melhorada após a intervenção

Nº

%

Redução percentual da extensão da faixa costeira em situação crítica de erosão em resultado da
intervenção apoiada no âmbito da opração. Para cálculo do indicador de resultado deverá ser
considerado um valor de referência associado apenas à intervenção(indexado ao troço especifico da área
em risco de erosão): km faixa costeira intervencionada / km faixa costeira estimada como carecendo de
intervenção * 100

