
 

 

  

 

 

                               

 

Call for Papers 
 

Impacto da Ciência na Economia e na Sociedade em Portugal: 
Investimento, emprego científico e valorização do conhecimento 

 

O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) 
convidam à submissão de artigos científicos sobre o impacto do investimento em Ciência sobre a 
economia portuguesa e a sociedade, que contribuam para um maior conhecimento e evidências 
dos investimentos públicos e privados em Ciência e em I&D sobre o desenvolvimento económico 
e social do país, a competitividade das empresas, o empreendedorismo de base tecnológica, a 
internacionalização do sistema científico e tecnológico ou a resposta a desafios societais. 

 

Sugestões de temas a abordar (não exclusivos): 

• O papel do investimento público em I&D e Inovação para o desenvolvimento económico e social, regional e 
coesão territorial; 

• Impacto do financiamento público à I&D na produtividade das empresas; 

• Investimento em Ciência, balança de pagamentos tecnológicos e competitividade externa; 

• Modelos de financiamento para o estímulo ao investimento privado em Ciência e em Inovação; 

• Estratégias para a transferência de tecnologia, a valorização do conhecimento e a articulação entre o 
sistema científico e tecnológico e o tecido empresarial; 

• Capacitação e sustentabilidade financeira das infraestruturas tecnológicas (Technology Transfer Offices, 
Laboratórios Colaborativos, Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação, Centros de Tecnologia e 
Inovação, etc.); 

• Políticas de acesso aberto (open access) e competividade; 

• O papel do Estado e do financiamento público na promoção do emprego científico e no desenvolvimento das 
carreiras científicas; 

• Trajetórias e dinâmicas das carreiras científicas em Portugal: do doutoramento ao mercado de trabalho; 

• Cultura científica, qualificação nos empregadores e promoção do emprego científico; 

• A adequação dos curricula académicos na formação avançada às necessidades do mercado de trabalho; 

• A mobilidade intersectorial e internacional no emprego e nas carreiras científicas; 

• Propostas metodológicas para a análise do impacto do financiamento público da Ciência e da Inovação na 
Sociedade e na Economia. 

 

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, sendo os admitidos sujeitos a processo de avaliação por uma 
Comissão Científica constituída por: 

Anabela Marques dos Santos (JRC), António Bob Santos (FCT), António Braz Costa (CITEVE), Joana 
Almodovar (GEE), Joana Costa (UA), José Carlos Caldeira (INESC), Vítor Corado Simões (ISEG). 

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

• Os autores deverão submeter a proposta e o 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: 28 de fevereiro de 2023 
Envio de proposta ou   

draft de artigo 

2ª fase: 15 de maio de 2023 Envio de artigo 

 

Prémios: 

• 3.000 euros por artigo para os autores dos 4 melhores artigos, sob condição de participarem e 
apresentarem o trabalho no evento Ciência 2023, em julho de 2023. 

• Os artigos selecionados serão divulgados como working papers nos portais do GEE e da FCT, 
podendo ser posteriormente publicados em revistas científicas. 
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