
O.06.03.01.C Realização

Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e 

natural e atrações beneficiários de apoio n.º Sim

O indicador mede o aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e atrações que beneficiam 

de apoio. 

- Se forem infraestruturas/atrações novas, o aumento é o n.º de vistantes esperado no ano seguinte à conclusão da operação; 

- Se forem reabilitações ou atrações continuadas, o aumento é dado pela diferença entre o n.º de visitantes no ano anterior ao 

início da operação e o n.º de visitantes esperado no ano seguinte ao da conclusão da operação.

Valor de referência: n.º de visitantes no ano anterior ao inicio da operação

Meta: Diferença entre o n.º de visitantes esperado no ano seguinte à conclusão da operação e o 

n.º de visitantes no ano anterior ao início da operação . 

Ano alvo: Logo após a conclusão da operação

O.06.03.06.P Realização Km de rotas intervencionadas n.º Não
O indicador refere-se à contabilização  das rotas intervencionadas

Valor de referência: 0

Meta: ∑  km intervencionados

Ano alvo: Ano de conclusão da operação

O.06.03.04.P Realização Intervenções em áreas associadas à conservação de recursos naturais n.º Não

O indicador refere-se ao número de intervenções com vista à melhoria do estado de conservação de recursos naturais. As 

operações a apoiar podem não estar integradas em áreas da Rede Natura 2000 e devem ser capazes de melhorar o estado de 

conservação de espécies, habitats ou a biodiversidade e a provisão de serviços ambientais dos ecosistemas.

As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a

sobrecontagem dessas áreas em caso de apoio em mais que uma

operação.

Valor de referência: 0

Meta: ∑  intervenções apoiadas com vista à melhoria do estado de conservação de recursos 

naturais 

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação

R.06.03.05.P Resultado
Variação do número de visitantes no equipamento intervencionado (diferença 

entre o número de visitantes antes e após a intervenção)
n.º Sim

Este indicador mede o aumento efetivo de visitantes no equipamento intervencionado . 

- Se forem equipamentos novos, o aumento é o n.º de vistantes no ano seguinte à conclusão da operação; 

- Se forem equipamentos continuados, o aumento é dado pela diferença entre o n.º de visitantes no ano anterior ao início da 

operação e o n.º de visitantes no ano seguinte ao da conclusão da operação.

Valor de referência: n.º de visitantes no ano anterior ao inicio da operação

Meta: Diferença entre o n.º de visitantes no ano seguinte à conclusão da operação e o n.º de 

visitantes no ano anterior ao início da operação .

Ano alvo: Ano seguinte à conclusão da operação, ou seja, ano cruzeiro após a conclusão da 

operação

R.06.03.01.E Resultado
Dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos 

e outros
milhares Não

O indicador refere-se ao número dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e outros, por 

via da implementação da operação

Valor de referência: 0

Meta: ∑  das dormidas em estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos, apartamentos turísticos e 

outros, por via da implementação da operação

Ano alvo: ano seguinte à conclusão da operação

R.06.03.07.P Resultado Área classificada abrangida por intervenções hectares Não

O indicador refere-se à área classificada intervencionada, com vista à melhoria do estado de conservação de recursos naturais. As 

operações a apoiar deverão estar integradas em áreas da Rede Natura 2000 e devem ser capazes de melhorar o estado de 

conservação de espécies, habitats ou a biodiversidade e a provisão de serviços ambientais dos ecosistemas.

Áreas classificadas: Rede Natura 2000 (11 zonas especiais de conservação-ZEC, no âmbito da diretiva dos habitats e 5 zonas de 

proteção especiais- ZPE, no âmbito da Diretiva das Aves); - Parque Natural da Madeira; - Reserva Natural Parcial do Garajau; - 

Reserva natural da Rocha do Navio; - Reserva Natural das Ilhas Desertas; - Reserva Natural das Ilhas Selvagens; - Reserva de áreas 

Marinhas Protegidas do Porto Santo

As áreas a apoiar deverão ser georeferenciadas, prevenindo a

sobrecontagem dessas áreas em caso de apoio em mais que uma

operação.

Valor de referência: 0

Meta: ∑ da superfície (hectares) da área classificada abrangida por intervenções apoiadas

Ano-Alvo: Ano Conclusão da Operação
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