Convite para a submissão de artigos
sobre a Economia Portuguesa
Produtividade na Economia Portuguesa
O Conselho para a Produtividade e o Banco BPI convidam à submissão de artigos científicos sobre a
Economia Portuguesa que contribuam para a identificação de problemas e para a implementação de
soluções de política económica em Portugal tendo como foco a Produtividade na Economia Portuguesa.

Call Produtividade

Sugestões de temas a abordar (não exclusivos):


Causas para o baixo crescimento da Produtividade



Políticas públicas de incentivo ao aumento da Produtividade



Reformas estruturais para aumento da Produtividade



Impacto dos Fundos Estruturais na Produtividade das Empresas



Determinantes da Produtividade



Produtividade nas empresas de alto crescimento (high growth firms)



Relação entre Concorrência e Produtividade



Impacto da Inovação e da I&D no crescimento da Produtividade

Condições de participação:


Os artigos devem obrigatoriamente ser originais e permitir retirar conclusões relevantes para a política
económica a implementar em Portugal. A utilização de dados empíricos é um fator preferencial.



Os artigos poderão ser redigidos em português ou em inglês.



Os artigos recebidos são pré-selecionados e os admitidos sujeitos a processo de avaliação por uma
Comissão Científica.
A Comissão Científica é composta por Ana Fontoura Gouveia (Nova SBE, BdP), José Carlos Azevedo
Pereira (GPEARI), Miguel Portela (U. Minho), Paula Carvalho (Banco BPI) e Ricardo Pinheiro Alves
(IADE-EU, GEE).



O regulamento do convite pode ser consultado em https://conselhoprodutividade.com.



Os autores deverão submeter as proposta e os artigo, nos prazos definidos, para o endereço de email
cpp@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 2019

Envio de proposta ou draft
de artigo

2ª fase:

31 de Janeiro de 2020

Envio de artigo

Prémios:


3.000€ por artigo para os autores dos 4 melhores artigos, sob condição de participarem em
Conferência sobre a Economia Portuguesa, a organizar pelo Banco BPI e pelo Conselho para a
Produtividade, em data a definir.



Os artigos selecionados serão divulgados como working papers no portal do Conselho para a
Produtividade, podendo ser posteriormente publicados em revistas científicas.

Patrocínio:

Organização:

