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Enquadramento
A série GEE Papers (ISSN 1647‐6212) é dedicada à publicação de estudos empíricos relevantes
para as várias fases de medidas de política pública – decisão, execução, avaliação desenvolvida pelo Ministério da Economia e da Transição Digital. Neste contexto, destaque
para áreas relevantes para o crescimento económico, a produtividade e a competitividade da
economia portuguesa como:
•

Inovação e digitalização da economia;

•

Internacionalização e cadeias de valor global;

•

Investimento e financiamento empresarial;

•

Qualificações dos trabalhadores e da gestão empresarial;

•

Transição climática na dinâmica empresarial: descarbonização, economia circular;

•

Redução de custos de contexto.

Processo de análise dos artigos
São critérios essenciais para a aceitação dos artigos (i) a atualidade dos temas abordados,
bem como dos dados de base à análise e (ii) o enquadramento nos temas acima referidos. É
dada preferência a artigos que abordem o planeamento estratégico e a definição das Políticas
Públicas, bem como a estratégia económica na perspetiva da resposta nacional e europeia, em
particular em período de crise económica, com foco setorial e ou regional
Os artigos recebidos são submetidos a um processo editorial de análise e‐seleção, de modo a
assegurar a sua adequação para a série,.

Processo de submissão dos artigos
As submissões são aceites ao longo do ano, tanto em Português como em Inglês.
A primeira página do trabalho deve conter: o título completo; a filiação e endereço completo
de todos os autores; um resumo de, no máximo, 300 palavras; códigos JEL e palavras‐chave;
e o nome e e‐mail do autor que será responsável pela correspondência.
Os artigos, em formato .pdf, .doc ou .docx, devem ser enviados da seguinte forma:

•

Destinatários:
o

Para: Direção do GEE, através dos emails
joana.almodovar@gee.gov.pt e rita.basto@gee.gov.pt

o
•

Cc: gee@gee.gov.pt

Assunto do email: GEE Paper | Submissão de Artigo

Publicação dos artigos
Na sequência da aceitação do artigo para publicação como GEE Paper, será enviado ao(s)
autor(es) um template para adaptação da formatação.
A publicação na série GEE Papers é compatível com a publicação noutras séries de working
papers.
A listagem dos artigos já publicados pode ser consultada em http://www.gee.gov.pt ou em
http://econpapers.repec.org/paper/mdewpaper/.

