
       

  
 

Financiamento Comunitário 
 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO (IC&DT) 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, aprovada na Cimeira da Organização das 

Nações Unidas a 25 de setembro de 2015, entrou em vigor em 2016. É constituída por 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a alcançar até 2030 por todos os 

193 países e está ancorada em mais de 200 indicadores que permitem monitorizar o progresso 

de cada país.  

O desenvolvimento sustentável está na essência do projeto europeu, com os vários Tratados da 

União Europeia (UE) a reconhecerem a importância de abordar conjuntamente as dimensões 

económica, social e ambiental. Numa leitura atual, os vários instrumentos de financiamento da 

UE complementam as políticas e as iniciativas europeias e contribuem de forma horizontal para 

todos os ODS. Destacam-se, em particular, a política de coesão – através dos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento (FEEI) - como a principal política de investimento da UE, com o 

objetivo de alcançar um desenvolvimento económico, social e territorial assente na redução das 

disparidades entre as diversas regiões.  

Neste âmbito, a FCT, I.P. é entidade beneficiária líder de 10 projetos de investigação em co-

promoção no contexto dos ODS financiados pelo Portugal2020 através dos seguintes Programas 

Operacionais: 

o POCI – COMPETE 

o Programa Operacional Regional de Lisboa - Lisboa 2020 

 
Objetivos das Operações 
Tratam-se de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico em 
copromoção, em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das respetivas metas. 
 
Estes ODS constituem os pilares basilares de uma sociedade moderna e equilibrada, capazes de 
gerar emprego e riqueza, respeitando, em simultâneo, a natureza e os direitos humanos. São 
também uma oportunidade para as entidades melhorarem ações e projetos estratégicos 
existentes e implementarem novas ações e projetos com vista a contribuir para as metas 
nacionais e mundiais. 
  



       
 

Lista das Operações aprovadas no âmbito do Portugal 2020 
 
 

  POCI PO Lisboa 

Designação da Operação Período Operação 
Elegível 

Aprovado 

Apoio 
Total 

Aprovado 
Operação 

Elegível 
Aprovado 

Apoio 
Total 

Aprovado 
GOOD4U.: Assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar a 
todas as idades através da investigação científica nas áreas das 
doenças transmissíveis e áreas próximas 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046121 20,020,521.62 17,017,443.38 LISBOA-01-0145-FEDER-046121 38 425,50 15 370,20 

CIDADESUST.: tornar as cidades e comunidades inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046045 13,349,027.88 11,346,673.70 LISBOA-01-0145-FEDER-046045 30 904,00 12 361,60 

CIRCULAR.: Garantir padrões de consumo e de produção 
sustentáveis 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046043 5,760,272.96 4,896,232.02 LISBOA-01-0145-FEDER-046043 21 653,00 8 661,20 

SEASUSTAIN.: Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos 
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 
sustentável 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046037 7,246,554.60 6,159,571.41 LISBOA-01-0145-FEDER-046037 23 420,00 9 368,00 

SUSTAINENERGY.: Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, 
sustentáveis e modernas para todos 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046041 7,086,013.26 6,023,111.27 LISBOA-01-0145-FEDER-046041 23 628,00 9 451,20 

LandSustain.: proteção, restauro e uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046038 11,782,584.20 10,015,196.57 LISBOA-01-0145-FEDER-046038 29 137,00 11 654,80 

0HungNetw.: Resiliência e sustentabilidade na agricultura e 
sistemas alimentares - efeitos na segurança alimentar, 
erradicação da pobreza e proteção dos recursos naturais. 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046039 7,439,012.40 6,323,160.54 LISBOA-01-0145-FEDER-046039 23 940,00 9 576,00 

HEALTH4ALL.: Assegurar vidas saudáveis através da prevenção e 
tratamento das doenças não-transmissíveis 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046120 24,902,137.48 21,166,816.86 LISBOA-01-0145-FEDER-046120 38 425,50 15 370,20 

K4IN3.: Novo conhecimento para construir infraestruturas 
resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e 
estimular a inovação 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046047 11,498,344.44 9,773,592.77 LISBOA-01-0145-FEDER-046047 29 449,00 11 779,60 

WATERSANIT.: Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável 
da água potável e do saneamento para todos 

01-01-2020 a 31-12-2021 POCI-01-0145-FEDER-046040 2,791,647.00 2,372,899.95 LISBOA-01-0145-FEDER-046040 18 430,00 7 372,00 

 


