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ESTATÍSTICAS DA FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA (FCT) 

 

INFRAESTRUTURAS 

Este documento sintetiza a informação sobre o financiamento de infraestruturas de investigação 

pela FCT. 

 

Como parte da sua missão, a FCT apoia infraestruturas de investigação de interesse estratégico que 

sustentem avanços científicos e tecnológicos e que reforcem a capacidade da comunidade científica em 

Portugal, estimulando simultaneamente a sua participação ativa em projetos europeus e internacionais. 

 

Em 2013, a FCT lançou um concurso para infraestruturas de investigação de interesse estratégico, que viriam 

a integrar o Roteiro Nacional de Infraestruturas 2014-2020. 

 

Foram recomendadas para integração no roteiro nacional 40 infraestruturas (informação disponível em 

https://www.fct.pt/apoios/equipamento/roteiro/2013/docs/Portuguese_Roadmap_of_Research_Infrastruct

ures.pdf, das quais 23 (57,5%) integram já ou planeiam futura ligação ao roteiro ESFRI1.  

 

Em 2016, abriram as candidaturas para financiamento dessas infraestruturas, tendo sido convidadas a 

apresentar candidatura 39 infraestruturas incluídas no roteiro. Como resultado deste concurso foram 

financiadas 38 infraestruturas2, num montante total de 120 M€ para um período de cinco anos, de 2017 a 

2021. O financiamento provém de fundos nacionais (através da FCT) e de fundos estruturais europeus 

(através do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização/COMPETE e dos Programas 

Operacionais Regionais). 

 

A Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS) foi objeto de concurso próprio em 2017, tendo sido 

financiada num montante de 7,8 M€. 

 

As Figuras seguintes mostram o número de infraestruturas, o financiamento aprovado por área temática e a 

distribuição regional da participação de instituições do SCTN nas infraestruturas financiadas. 

 

 

 

                                                           
1 As infraestruturas partilhadas de grande escala são uma componente central do Espaço Europeu de Investigação. Em 2006, a Comissão 

Europeia lançou o European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) Roadmap, visando a integração de infraestruturas nacionais 

numa Rede Europeia de Infraestruturas de Investigação disponível para os investigadores do Espaço Europeu de Investigação. 

2
 Uma das infraestruturas pré-qualificadas não apresentou candidatura. 
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Distribuição de infraestruturas do Roteiro Nacional por área temática 

 
 

Financiamento aprovado (2017-2021) por área temática 
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Ciências Médicas e Biológicas

Infraestruturas Digitais

Energia

Ciências do Ambiente

Materiais e Estruturas Analíticas

Ciências Físicas e Engenharias

Ciências Sociais e Humanidades

29.712.591 €

14.696.540 €

6.558.968 €

27.203.232 €

6.130.154 €

26.495.898 €

17.037.396 €
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Participação em infraestruturas do Roteiro Nacional por região NUT II 

 
 

 


