Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado
Contratualizaç
ão

Tipologias de Operação

c) Informação

ID Indicador Tipo Indicador

Designação do Indicador

Unidade

Definição / Metodologia de apuramento

Metodologia de apuramento para informação ao beneficiário

Sim/Não

0.06.04.03.P

R.06.04.06.P

R.06.04.09.P

Realização

Resultado

Resultado

Sistemas de Informação e
Monitorização e Portais Eletrónicos
desenvolvidos ou modernizados

Percentagem de controlo da espécie
invasora face à superfície (ha) total
afetada pela espécie exótica invasora
(%)

Acessibilidade e Partilha de Informação
nos Sistemas de Informação e
Monitorização

Nº

Sim

Sistemas de Informação e Monitorização desenvolvidos ou modernizados, neste caso
apenas considerados quando respeitem à inclusão de novas funcionalidades

% controlo face ao nº total de indivíduos (espécies)
%

Sim
% controlo face a área total afetada pelas especíes exóticas invasoras

Nº

Não

Valor de Referência: 0
Meta: Nº de Sistemas de Informação e Monitorização atualizados com os dados decorrentes da monitorização ativa para
deteção de Vespa velutina
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

vi) Instalação de sistemas nacionais de prevenção e
intervenção sobre os riscos e pressões sobre a
biodiversidade e os ecossistemas e serviços de bens
públicos por ela suportados, em particular orientada para a
redução da pressão de espécies exóticas invasoras ou de
risco ecológico sobre áreas sensíveis ou espécies protegidas

X

Valor Referência: deve ser expresso em %, 0 quando ainda não foram implementadas ações dirigidas aquela espécie
invasora, superior a 0 quando já foram implementadas medidas especificamente para conter ou controlar aquela espécie
invasora naquela área.
Meta: % controlo face a área total afetada pela espécie exótica invasora
Numerador: N.º de hectares com monitorização ativa para controlo da espécie invasora
Denominador: Universo total da área (superfície em hectares) afetada pela espécie exótica invasora
Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

Valor de Referência: Deverá ser quantificado um valor de referência igual a 0, quando se tratar do
A contabilização da acessibilidade e da partilha de informação nas plataformas
arranque/implementação do sistema de informação. Deverá ser quantificado um valor de referência superior a 0, quando
colaborativas será avaliada de acordo com a situação existente após a implementação da se tratar de operações que dizem respeito a modernização de sistemas de informação existentes.
operação através de:
- Nº de perfis de utilizadores criados (cidadãos e institucionais) que permitem a
Meta: Nº de perfis de utilizadores criados (cidadãos e institucionais) que permitem a interoperabilidade com a Plataforma
interoperabilidade com a Plataforma
Ano-Alvo: 12 meses após a implementação da Plataforma

X

X

