
O.04.05.01.E Realização
Pontos de carregamento da rede de 

mobilidade elétrica
n.º Sim

O indicador refere-se ao nº de pontos de carregamento atualizados no âmbito da 

rede de mobilidade elétrica. Contabiliza tanto os postos de carregamento 

existentos sujeitos a intervenções de modernização/atualização tecnológica com 

vista à adaptação desses pontos de carregamento para fichas normalizadas e 

comuns a toda a U.E. e à redução dos tempos de carregamento, como novos 

postos de carregamento criados no âmbito do alargamento da rede de mobilidade 

elétrica em espaços de acesso público.

Valor de Referência: deve ser 0, uma vez que se trata de um indicador de 

realização;

Meta: Σ nº de postos de carregamento criados ou atualizados no âmbito da rede de 

mobilidade elétrica

Ano-Alvo: ano de conclusão da operação .

O.04.05.06.E Realização
Vias dedicadas às mobilidades suaves ou à 

redução de emissões de carbono
Km Sim

O indicador refere-se às vias intervencionadas, dedicadas às mobilidades suaves 

ou à redução de emissões de carbono

Valor de Referência: 0

Meta: n.º de km das vias intervencionados

Ano-Alvo: ano de conclusão da operação

O.04.05.09.E Realização Interfaces multimodais apoiados Km Sim O indicador refere-se aos interfaces multimodais apoiados

Valor de Referência: 0

Meta: n.º de km das vias intervencionados

Ano-Alvo: ano de conclusão da operação

R.04.05.01.P Resultado
Número adicional de utilizações mensais dos 

pontos de carregamento
n.º Sim

O indicador refere-se ao nº adicional de utilizações mensais, em termos médios, 

resultantes de intervenções de atualização ou criação de novos pontos de 

carregamento no âmbito da rede de mobilidade elétrica. Corresponde à média 

mensal de utilização dos pontos de carregamento, num período não inferior a 6 

meses, face ao nº médio de utlizações mensais registado no período de 6 meses 

imediatamente anterior à intervenção apoiada. No caso dos novos pontos de 

carregamento, corresponderá à totalidade da utilizações.

Valor de Referência: deve ser considerado zero (0), uma vez que na meta será 

contabilizada a totalidade da média de utilizações mensais dos pontos de 

carregamento 

Meta: n.º médio de utilizações mensais registadas nos pontos de carregamento, 

resultantes de intervenções de criação de novos postos, para um período de 6 

meses após a sua entrada em funcionamento 

Ano-Alvo: 6 meses após a entrada em fucionamento dos pontos/postos 

atualizados/criados, de modo a incorporar os resultados decorrentes do 

financiamento da operação

R.04.05.01.E Resultado
Emissão estimada dos gases com efeitos de 

estufa
ton/CO2 Sim O indicador refere-se à emissão estimada dos gases com efeitos de estufa

Valor de Referência: 0 

Meta: ton/CO2 de gases emitidos com efeitos de estufa 

Ano-Alvo: ano de conclusão da operação

Anexo III - Indicadores de Realização e de Resultado
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