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A CRIAÇÃO E O LANÇAMENTO DAS ACTIVIDADES DA TA CR
A fundação da Agência de Tecnologia da República Checa (adiante designada „TA CR“) foi um dos 
passos de implementação mais importantes da reforma do sistema de investigação, desenvolvimento 
e inovação na República Checa, aprovada pelo Governo. O objectivo principal deste passo foi o de 
simplificar e tornar mais efectivo o sistema de apoio especifico da investigação aplicada e do desenvolvi-
mento experimental na República Checa, garantir uma concorrência suficiente na selecção de projectos 
de investigação e desenvolvimento apoiados e reduzir os encargos administrativos para os provedores 
de apoio, bem como para os beneficiários.  A criação da TA CR foi legalmente decretada pela alteração 
à Lei n º 130/2002 Cod. aprovada pela Lei n.° 110/2009 Cod. do 27 de Março de 2009 com efeitos 
a partir de 1 Julho de 2009.

A actividade da TA CR foi iniciada pela nomeação da presidência da TA CR pelo Governo da República 
Checa a 12 de Outubro de 2009. Imediatamente depois foi estabelecido o Escritório da TA CR, cuja 
principal função é fornecer uma agenda administrativa e de organizacao associada com o cumprimento 
das tarefas estabelecidas pela lei.

Entre os outros órgãos da TA CR figura o Conselho de Investigação de doze membros, órgão conceptual 
da TA CR, e o Conselho de Controle, corpo de especialistas nomeado em Março de 2011.

O PAPEL PRINCIPAL DA TA CR
De acordo com os termos da Lei n º 130/2002 Cod. a principal tarefa da TA CR é elaborar e implementar 
programas de investigação aplicada, de desenvolvimento experimental e de inovação, contribuindo 
assim para o aumento da competitividade e do crescimento económico da República Checa. Outras 
tarefas importantes da TA CR nos termos da Lei acima referida incluem a promoção da cooperação entre as 
organizações de investigação e o sector privado. O meio para cumprir com estas tarefas é sobretudo o uso 
eficaz dos fundos públicos destinados para o apoio da investigação, o desenvolvimento e a inovação. 



PROGRAMAS E ACTIVIDADES DA TA CR

Programa de apoio da investigação aplicada
e do desenvolvimento experimental ALFA

O primeiro programa preparado na cooperação da TA CR com o Ministério da Industria e Comércio, 
Ministério do Transporte e o Ministério do Meio Ambiente é o programa de apoio da investigação aplicada 
e do desenvolvimento experimental ALFA.
O programa dá realce ao reforço da cooperação entre os sectores público e privado na investigação, 
desenvolvimento e inovações e ao requerimento rigoroso do co-financiamento dos projectos de investigação, 
desenvolvimento e inovações por fontes privadas.
Tematicamente, o programa apoia os projectos de investigação aplicada e de desenvolvimento experi-
mental nas áreas das tecnologias avançadas, do meio ambiente, da energia e do transporte. Estas áreas 
reflectem-se na estrutura do programa, dividido em três subprogramas:

Subprogramas e os seus objectivos específicos

PP1: Tecnologias avançadas, materiais e sistemas
• Reduzir a exigência material e energética aumentando a utilidade dos produtos através das tecnologias 
 avançadas;
• Melhorar a utilidade dos materiais;
• Aumentar a segurança, velocidade, capacidade e qualidade de sistemas de transmissão de informações. 

PP2: Recursos energéticos e protecção e criação do meio ambiente
• Reduzir o impacto da influência antrópica sobre o meio ambiente;
• Reduzir as consequências negativas de desastres naturais e a sua prevenção;
• Maior confiança e segurança de abastecimento a partir de fontes renováveis;
• Assegurar maior eficiência do uso energético dos combustíveis;
• Aumentar e tornar mais efectiva a capacidade de transmissão de energia.



PP3: Desenvolvimento sustentável do transporte
• Reduzir os impactos negativos dos meios de transporte e das construções de infra-estrutura sobre 
 o meio ambiente;
• Aumentar a segurança dos meios de transporte e reduzir os acidentes;
• Aumentar a segurança e a durabilidade das infra-estruturas de transporte;
• Aumentar o fluxo de tráfego usando a telemática do transporte.

Características do programa

Período de duração de 2011 até 2016

Concursos públicos nos anos 2010, 2011 e 2012

Orçamento total estimado 11,6 biliões de coroas checas

Despesas de Orçamento do Estado 7,5 biliões de coroas checas (65 %)

Duração de projectos de 2 a 6 anos

Beneficiários do apoio empresas, organizações de investigação

Foco do programa

• O programa tem como objectivo apoiar os projectos de investigação aplicada e desenvolvimento 
 experimental, cujos resultados têm um elevado potencial de aplicação em novos produtos, processos 
 de produção e serviços.

Objectivos do programa

• O principal objectivo do programa é um aumento significativo na quantidade e na qualidade de novos 
 conhecimentos de investigação aplicada e de desenvolvimento experimental na área de tecnologias 
 avançadas, materiais e sistemas, recursos energéticos, protecção e criação do meio ambiente e de 
 desenvolvimento sustentável de transporte, que serão aplicáveis como inovações;
• O objectivo parcial do programa é a acentuação da interdisciplinaridade dos temas e da necessidade 
 da abordagem global na solução dos projectos;
• O programa pretende aumentar a intensidade e a eficácia da cooperação em investigação e desenvol- 
 vimento entre os diferentes actores, especialmente entre as empresas e organizações de investigação. 

Tipos de resultados

• patente;
• planta piloto, tecnologia comprovada;
• resultados com protecção jurídica – modelo de utilidade, modelo industrial;



• resultados tecnicamente realizados – protótipo, amostra funcional;
• métodos e procedimentos certificados, mapas com conteúdo técnico;
• software.

Processo de avaliação das propostas de projectos

O escritório da TA CR garante pelo menos dois pareceres oponentes e um ponto de vista do relator. 
O Conselho do subprograma em questão (RPP) formado pelos relatores de projecto, avalia os projectos 
de acordo com as regras e critérios da TA CR e apresenta esta avaliação ao Conselho de programa através 
do Escritório da TA CR. O Conselho de programa avalia objectiva e imparcialmente as propostas de 
projectos e elabora uma lista de ordem dos projectos, tendo em conta a opinião do Conselho de subpro-
grama. Depois apresenta esta lista à presidência da TA CR, que fornece uma classificação definitiva dos 
projectos.

O primeiro concurso público em investigação, desenvolvimento e inovação do programa ALFA foi anunciado 
a 24 de Março de 2010. Do total de 657 propostas de projectos recebidas em cada subprograma 
256 foram seleccionadas para o programa de apoio. O segundo concurso público deste programa 
foi anunciado em Julho de 2011. Foram recebidas 832 propostas de projectos das quais 273 foram 
seleccionadas para o programa de apoio. O terceiro concurso publico será anunciado em Junho 2012. 



Contratos públicos em investigação, desenvolvimento
experimental e inovações para as necessidades
da administração de estado BETA

O programa BETA tem como objectivo apoiar a investigação, o desenvolvimento e as inovações destinados 
para as necessidades dos órgãos da administração de Estado, especialmente as autoridades públicas 
que não são prestadores de apoio de investigação, desenvolvimento e inovações. O objectivo deste 
programa é melhorar as actuais práticas, metodologias, mecanismos de regulação e as actividades de 
regulação, bem como a melhoria dos serviços, produtos e processos de informação e de controle, que 
conduzam a uma maior inovação, economia e alocação eficiente dos recursos públicos. O programa 
é anunciado para o período 2012-2016 com o montante atribuído de 640 milhões de coroas checas. 

A primeira fase de selecção do programa BETA foi lançada pela TA CR a 10 de Fevereiro de 2011. Até 22 de 
Maio de 2012 foram declarados no total 33 contratos públicos. Em 10 casos, a entidade adjudicante (TA CR) 
decidiu seleccionar a melhor proposta. 

Características do programa

Período de duração de 2012 a 2016

Identificação das necessidades de investigação anualmente até 2015 incluindo

Orçamento total estimado 640 milhões de coroas checas

Despesas de Orçamento do Estado 640 milhões de coroas checas (100 %)

Duração dos projectos de 1 a 3 anos

Beneficiários do apoio empresas, organizações de investigação

A taxa máxima de apoio/projecto 100% dos custos elegíveis totais

Foco do programa

• O programa tem como objectivo apoiar a investigação, o desenvolvimento e as inovações destinados 
 para as necessidades dos seguientes órgãos da administração de Estado:
➢ – Autoridade checa de Mineração;
➢ – Autoridade checa para Topografia e Cadastro;
➢ – Ministério do Transporte;



➢ – Ministério do Trabalho e de Assuntos Sociais;
➢ – Ministério para o Desenvolvimento Regional;
➢ – Ministério do Interior;
➢ – Ministério dos Negócios Estrangeiros;
➢ – Ministério do Meio Ambiente;
➢ – Gabinete do Estado para a Segurança Nuclear.

• A realização do programa consiste em adjudicar os contratos públicos de investigação e desenvolvimento 
 com base nos requisitos dos respectivos órgãos da administração de Estado.

Objectivos do programa

• O objectivo deste programa é melhorar as actuais práticas, metodologias, mecanismos de regulação, 
 as actividades de supervisão, bem como a aquisição de novos conhecimentos, habilidades, serviços, 
 produtos e processos de informação e de controle, que serão utilizados pela administração do Estado 
 e levarão a uma maior inovação e também a uma melhor utilização dos recursos. 
• Os objectivos específicos são estruturados de acordo com as necessidades de investigação das autoridades 
 competentes. Chamamos assim aos projectos específicos, que serão realizados pela implementação 
 dos distintos contratos públicos de investigação e desenvolvimento.

Tipo de resultados

• os resultados reflectidos na legislação e normas;
• os resultados reflectidos nas directrizes e regulamentos não legislativos, obrigatórios no âmbito da 
 competência do prestador;
• os resultados reflectidos nos aprovados documentos estratégicos e conceituais dos órgãos da admi- 
 nistração de estado ou da administração pública;
• resultados com protecção jurídica – modelo de utilidade, modelo industrial;
• resultados tecnicamente realizados – protótipo, amostra funcional;
• métodos e procedimentos certificados, mapas com conteúdo técnico;
• software;
• patente;
• relatório de investigação;
• planta piloto, tecnologia comprovada.



Processo de avaliação das propostas de projectos

A avaliação do programa BETA ocorre em duas etapas. Na primeira etapa os respectivos órgãos da admi-
nistração do Estado enviam propostas das suas necessidades de investigação. Estas são depois avaliadas, 
principalmente em termos de cumprimento das condições do programa e da necessidade de soluções 
para o problema.

As necessidades de investigação são recomendadas pelo Conselho de programa e aprovadas pela 
presidência da TA CR, após esta etapa a TA CR anuncia o concurso publico de acordo com a Lei sobre 
a Contratação Pública. A TA CR elabora a documentação das necessidades de investigação em cooperação 
com o respectivo órgão da administração do Estado. O processo de selecção do fornecedor, desde 
o momento de abertura até o momento da publicação do resultado do concurso, será regido pela Lei 
sobre a Contratação Pública. As propostas apresentadas são primeiro avaliadas em termos de aptidão 
e a seguir por conveniência económica. O fornecedor seleccionado é o fornecedor cuja proposta melhor 
atenda os critérios e requisitos prescritos.



Programa de apoio da investigação de ciências sociais
aplicada e do desenvolvimento experimental OMEGA

O objectivo principal do programa OMEGA, que é projectado para um período de seis anos 2012-2017, 
é o de fortalecer as actividades de investigação na área de ciências sociais aplicadas. O montante atribuído 
para toda a duração do programa deve atingir 386,4 milhões de coroas checas. Os projectos apoiados 
serão de menor extensão, com uma duração máxima de dois anos, e os seus resultados contribuirão 
para optimizar as actividades conceituais, metódicas e de tomada de decisão nos sectores socioe-
conómicos da sociedade. O primeiro concurso publico foi aberto a 20 de Julho 2011. No total foram 
recebidas 123 propostas de projectos das quais 48 foram seleccionadas para o programa de apoio. 
O segundo concurso público deste programa será aberto em 2013.

Características do programa

Período de duração de 2012 a 2017

Concursos públicos nos anos 2011, 2013 e 2015

Orçamento total estimado 386,4 milhões de coroas checas

Despesas de Orçamento do Estado 309 milhões de coroas checas (80 %)

Duração de projectos de 1a 2 anos

Beneficiários do apoio empresas (somente pessoas jurídicas), organizações de investigação

A taxa máxima de apoio/projecto 80 % dos custos elegíveis totais

Objectivos do programa

• O principal objectivo do programa é fortalecer as actividades de investigação na área de ciências sociais 
 aplicadas e aplicar os resultados dessas actividades para aumentar a competitividade da República 
 Checa, bem como aumentar a qualidade geral de vida e do trabalho dos seus habitantes, e para 
 conseguir um desenvolvimento socioeconómico equilibrado da sociedade.



• Os objectivos específicos do programa são
➢ – Tornar mais efectivo o desempenho de políticas públicas; 
➢ – Realizar e promover o interesse público da República Checa;
➢ – Aumentar a competitividade da República Checa dentro dum ambiente globalizado;
➢ – Desenvolvimento das regiões no contexto do processo da integração europeia;
➢ – Previsões do desenvolvimento económico da República Checa;
➢ – Desenvolvimento social, optimização dos processos de estratificação social na sociedade; 
➢ – Desenvolvimento dos conhecimentos e da sociedade de inovação.

Características

• O carácter interdisciplinar da investigação e do desenvolvimento;
• Enfoque na aquisição de novos conhecimentos e na aplicabilidade dos resultados na prática;
• As saídas tornarão mais efectivas as actividades conceituais, metodológicas e de tomada de decisão 
 em áreas socioeconómicas.

Tipo de resultados

• métodos e procedimentos certificados, mapas com conteúdo técnico;
• software;
• os resultados reflectidos na legislação e normas;
• os resultados reflectidos nas directrizes e regulamentos não legislativos, obrigatórios no âmbito 
 da competência do prestador;
• relatórios de investigação.

Processo de avaliação das propostas de projectos

O escritório da TA CR garante pelo menos dois pareceres oponentes e um ponto de vista do relator. 
A Comissão especial de avaliação (CEA) formada pelos relatores de projecto avalia os projectos de acordo 
com as regras e critérios de TA CR e apresenta esta avaliação ao Conselho de programa através do Escritório 
da TA ČR. O Conselho de programa avalia objectiva e imparcialmente as propostas de projectos e elabora 
uma lista de ordem dos projectos, tendo em conta a opinião da Comissão especial de avaliação. Depois 
apresenta esta lista à presidência da TA CR, que fornece uma classificação definitiva dos projectos.



Programa de apoio ao desenvolvimento de cooperaçã ao longo 
prazo em investigação, desenvolvimento e inovações entre 
o sector público e o sector privado do Centro de Competência 

O maior dos novos programas da TA CR é o programa do Centro de competência que apoiará projectos 
até oito anos de duração. O programa foi elaborado com base nos resultados das análises concentradas 
na experiência checa com programas de natureza semelhante, bem como com os programas estrangeiros 
semelhantes. O programa apoiará a criação e o funcionamento de centros de investigação, desenvolvimento 
e inovação em áreas avançadas. Os centros deverão criar condições para o desenvolvimento da cooperação 
de largo prazo em investigação, desenvolvimento e inovações entre o sector público e o sector privado. 
É por isso que só poderão participar neste programa consórcios formados por organizações e empresas 
de investigação que deverão co-financiar os projectos de fontes não públicas. O período de duração do 
programa é de 2012–2019, com as datas de abertura de três concursos públicos de duas fases em 2011 
(29 de Junho), 2013 e 2015. O montante total atribuído durante o programa deverá atingir 6 biliões de 
coroas checas. O primeiro concurso público foi aberto a 29 de Junho de 2011. No total foram recebidas 
128 propostas de projectos das quais 22 foram seleccionadas para o programa de apoio. O segundo 
concurso publico deste programa será aberto em 2013.

Características do programa

Período de duração de 2012 a 2019

Concursos públicos nos anos 2011, 2013 e 2015

Orçamento total estimado 8,595 biliões coroas checas

Despesas de Orçamento do Estado 6,016 biliões coroas checas (70 %)

Duração dos projectos de 4 a 8 anos

Beneficiários do apoio empresas, organizações de investigação

Taxa máxima apoio/projecto 70 % dos custos elegíveis totais

Número esperado de centros apoiados 35



Foco do programa

• O programa tem como objectivo apoiar a criação e as actividades dos centros de investigação, desen- 
 volvimento e inovações em campos avançados com um alto potencial de aplicação e as perspectivas 
 de uma contribuição substancial para o crescimento da competitividade da República Checa. Os centros 
 resultantes têm de criar condições para o desenvolvimento duma cooperação de longo prazo em 
 investigação, desenvolvimento e inovação entre os sectores público e privado.
• A orientação e as metas de investigação dos centros são definidas pelos parceiros do centro na agenda 
 de investigação estratégica, que representa um elemento de ligação fundamental entre as entidades 
 cooperantes e é o pressuposto fundamental para a criação e a actividade do centro.

Objectivos do programa

• O principal objectivo do programa é aumentar a competitividade da República Checa, em sectores 
 progressistas com alto potencial de sucesso em inovações;
• O programa visa estimular as empresas e organizações de investigação para estabelecer uma parceria 
 estratégica, fortalecer a interdisciplinaridade de investigação, desenvolvimento e inovação, e aumentar 
 a mobilidade horizontal dos investigadores, em particular dos investigadores iniciantes.

Tipos de resultados

• patente;
• planta piloto, tecnologia comprovada;
• resultados com protecção jurídica – modelo de utilidade, modelo industrial;
• resultados tecnicamente realizados – protótipo, amostra funcional;
• métodos e procedimentos certificados, mapas com conteúdo técnico;
• software.

Processo de avaliação de propostas de projectos

A avaliação no programa de Centro de competência tem duas fases. Na primeira fase, cada proposta de 
projecto é avaliada por dois avaliadores checos e dois avaliadores estrangeiros, que elaboram um parecer 
oponente da proposta. A seguir os relatores (membros do Conselho de programa) realizarão um resumo 
dos pareceres oponentes que formará parte do, assim chamado, relatório de avaliação. Os quatro oponentes 
da proposta existente manifestarão a sua opinião acerca do relatório de avaliação. O Conselho de 
programa discutirá os relatórios de avaliação juntamente com a declaração do oponente e elaborará 
sobre esta base o relatório de avaliação final. O Conselho de programa também sugerirá a classificação 
das propostas de projectos, que apresentará, juntamente com a sua avaliação à presidência da TA CR, 
que aprovará as propostas de projectos que avançam para a segunda fase do concurso.



Na segunda fase da avaliação, as propostas de projectos são avaliadas por três oponentes checos e um 
relator (membro da Comissão especial de avaliação). A seguir a Comissão especial de avaliação avaliará 
os projectos de acordo com as regras e critérios de TA CR e apresentará a sua avaliação e classificação 
das propostas de projectos ao Conselho de programa. O Conselho de programa discutirá a classificação 
das propostas de projectos e apresentará os resultados da sua avaliação à presidência da TA CR, que 
decidirá atribuir ou não o apoio do programa de Centro de competência.



ACTIVIDADES DA AGÊNCIA DE TECNOLOGIA CR

Cooperação da TA CR no âmbito do sistema nacional
de investigação, desenvolvimento e inovações

A TA CR no âmbito do sistema de investigação, desenvolvimento e inovações trabalha em estreita 
colaboração com as autoridades centrais da administração do Estado na elaboração dos programas de 
apoio que implementam os conceitos departamentais aprovados em investigação e desenvolvimento. 
Em 2009 e 2010, a Agência trabalhou sobretudo com o Ministério da Educação, Juventude e Desportos, 
o Ministério da Indústria e do Comércio, o Ministério do Transporte, o Ministério do Meio Ambiente 
e com outros departamentos que já não são fornecedores de apoio de investigação e desenvolvimento. 
Com o Ministério da Educação, Juventude e Desportos foi preparado o programa de Centros de 
competência e também foram discutidas as medidas para cooperar com outras agências do mesmo tipo. 
Foi concordada  a cooperação na obtenção de oponentes para os programas da TA CR e na análise dos 
resultados decorrentes da implementação do OP VaVpI.

Entre os outros parceiros da TA CR, com os quais 
foram discutidas as possibilidades de cooperação 
na elaboração de programas complementares, 
está a Agência de Desenvolvimento de Negócios 
CzechInvest e a Agência de concessões da Repú-
blica Checa. A Agência de concessões da República 
Checa tem a sua sede no mesmo edifício que 
a TA CR, para onde as duas agências se mudaram 
em Fevereiro de 2011.



Cooperação com as agências estrangeiras semelhantes
e outras actividades internacionais

Durante o ano de 2011 a TA CR efectuou muitos dos passos necessários para a sua entrada na prestigiada 
rede europeia de agências de inovação TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) e em 
Dezembro do mesmo ano, a TA CR foi aceite como membro permanente desta rede.

Em preparação está também a cooperação com o Instituto para o Desenvolvimento de tecnologias 
da Coreia do Sul KIAT (Korea Institute for Advancement of Technology).

A TA CR está também a preparar um programa de apoio da cooperação em investigação e desenvolvimento 
por meio de projectos conjuntos com as agências tecnológicas e de inovação DELTA, que visa aumentar 
a quantidade e qualidade dos resultados da investigação e do desenvolvimento aplicado, que colocados 
em prática reforçarão a competitividade da República Checa, através de apoio de acordos bilaterais ou 
cooperação multilateral dos principais participantes checos e estrangeiros. O objectivo deste programa 
será de promover a cooperação em investigação e desenvolvimento, por meio de projectos conjuntos 
entre as empresas e organizações de investigação apoiadas pela TA CR e as agências estrangeiras 
de tecnologia e de inovação relevantes ou outras agências similares fora da UE, dos países da EFTA 
e da Suíça (doravante referidas como “agências parceiras”), com as quais a TA CR terá, no momento da 
abertura de concurso, um acordo de cooperação, ou seja terá uma adenda ao acordo de cooperação 
que permitirá realizar esta cooperação. 

A finalização deste programa depende do número de contratos de cooperação realizados, o número 
mínimo são três contratos com agencias de orientação parecida.

Contactos
Morada:
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
Tel.: 234 611 111
e-mail: info@tacr.cz




