Evento de apresentação dos 4 artigos científicos sobre
Internacionalização, que o GEE e a AICEP premiaram no valor
total de 12 mil euros

No dia 13 de setembro de 2022, pelas 10 horas, realiza-se a apresentação dos 4
(quatro)

trabalhos/artigos

científicos

vencedores

da

Call

for

Papers

sobre

a

“Internacionalização da Economia Portuguesa no Pós-Covid-19: Oportunidades
e Desafios”, promovido pelo Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da
Economia e do Mar e pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal,
E.P.E. (AICEP).
A dotação total de 12.000 euros de prémios foi repartida equitativamente pelos artigos
vencedores do concurso.
Este evento encerra a 9.ª edição da iniciativa Call for Papers do GEE, cujos objetivos são
promover o conhecimento e a investigação, neste caso sobre a internacionalização
da economia portuguesa, e constituir um fórum para discussão de soluções de política
pública na área.
Os trabalhos vencedores refletem sobre diversos temas, entre os quais exportações,
performance empresarial, financiamento, investimento, emprego, custos de
transporte, estratégias digitais e políticas públicas.
A Diretora do GEE, Joana Almodovar, salienta que “a Call for Papers é uma forma do GEE,
na sua missão de apoio aos membros do governo, complementar as suas competências,
mobilizando conhecimento, nomeadamente do meio académico, e proporcionando
fóruns de discussão, para temas estratégicos e atuais, como a internacionalização,
com impacto nas várias fases de política pública”.
O Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, destaca "a relevância dos Prémios Call for
Papers cuja temática se enquadra numa das principais missões da AICEP: promover a
internacionalização das empresas portuguesas e apoiar a sua atividade
exportadora. Além disso, é importante que o talento presente na Academia possa
contribuir para a análise e discussão de uma matéria tão relevante para a Economia
portuguesa.”.
A conferência será transmitida em streaming nos canais do GEE e da AICEP.
O programa da conferência está disponível em www.gee.gov.pt.
27 de julho de 2022.

