Call for Papers - Convite para a submissão de
artigos sobre a Economia Portuguesa

Call Internacionalização 2021

Internacionalização da Economia Portuguesa no
Pós-Covid-19: Oportunidades e Desafios
O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) e a Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP) convidam à submissão de artigos científicos sobre a
Economia Portuguesa que contribuam para o estudo dos Fatores Determinantes da
Internacionalização Portuguesa num Contexto Pós-Covid-19, bem como para a identificação
de problemas e para a implementação de soluções de política pública nesta área.
Sugestões de temas a abordar (não exclusivos):
•

Impacto da pandemia Covid-19 na internacionalização das empresas;

•

Importância da internacionalização na competitividade e na retoma da economia portuguesa;

•

Medidas de promoção do Investimento Direito Estrangeiro (IDE) em Portugal;

•

Prioridades sectoriais para aumento das exportações de bens e serviços, incremento do número de
exportadores e diversificação de mercados de exportação;

•

Impacto dos incentivos da União Europeia nas dinâmicas de exportação;

•

Impacto dos acordos de comércio UE-países terceiros (FTA) nas exportações portuguesas;

•

Importância do comércio internacional na transformação estrutural da economia portuguesa e do tecido
empresarial;

•

Impacto das características da indústria na intensidade exportadora das empresas;

•

Impacto da mobilidade dos fatores na internacionalização da economia portuguesa;

•

Papel do ambiente de negócios na internacionalização;

•

Novas estratégias e modelos empresariais de internacionalização;

•

Papel das políticas públicas na internacionalização das empresas portuguesas.

Condições de participação:
• Artigos originais sobre Portugal, preferencialmente com componente empírica, que permitam retirar
conclusões relevantes para as diversas fases das políticas públicas (definição, implementação e/ou
avaliação).
•

Os artigos poderão ser elaborados em português ou em inglês.

• Os artigos recebidos são pré-selecionados e os admitidos sujeitos a processo de avaliação por uma
Comissão Científica.
Comissão Científica: Guida Nogueira (GEE), Joana Silva (Católica-Lisbon), João Amador (Banco de
Portugal), Nazaré Pimparel (AICEP) e Pedro Cilínio (IAPMEI).
•

O regulamento do convite pode ser consultado em www.gee.gov.pt e em www.portugalexporta.pt.

•

Os autores deverão submeter proposta e artigo, nos prazos definidos, para o endereço de email
estudos@gee.gov.pt.

Datas importantes:
• A submissão de artigos deverá ser feita em duas fases obrigatórias:

Prazo para submissão
de propostas e
artigos

1ª fase:

31 de outubro de 2021

Envio de proposta ou
draft de artigo

2ª fase:

31 de dezembro de 2021

Envio de artigo

Prémios:
• 3.000 euros por artigo, para os autores dos 4 melhores artigos, sob condição de participarem em
Conferência sobre a Economia Portuguesa, a organizar pelo GEE e pela AICEP, em data a definir.
• Os artigos selecionados serão divulgados como working papers nos portais do GEE e da AICEP,
podendo ser posteriormente publicados em revistas científicas.

