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Evento de apresentação dos 5 artigos científicos sobre 

digitalização, que o GEE, a Google e a APDSI premiaram no valor 

total de 15 mil euros 

 

No dia 4 de julho de 2022 realiza-se a apresentação dos 5 (cinco) 

trabalhos/artigos científicos vencedores da Call for Papers sobre o impacto 

económico da digitalização em Portugal, promovido pelo Gabinete de 

Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia e do Mar, em colaboração 

com a Google e a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade 

da Informação (APDSI). 

A dotação total de 15.000 euros de prémios foi repartida pelos cinco artigos 

vencedores do concurso. 

Este evento encerra a 8.ª edição da iniciativa Call for Papers do GEE, cujos 

objetivos são promover o conhecimento e a investigação sobre o impacto 

económico da digitalização em Portugal e constituir um fórum para discussão 

de soluções de política pública na área. 

Os trabalhos vencedores refletem sobre a adoção digital, nomeadamente ao 

nível do governo digital, e os seus efeitos em áreas como a produtividade, o 

emprego, o empreendedorismo ou a sustentabilidade ambiental das 

cidades. 

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 digitalização, com impacto nas várias fases de política pública”. 

Para Helena Martins, Public Policy Manager da Google, "as ferramentas digitais 

fortalecem os negócios portugueses em uma economia global e permitem que 

todos tenham acesso às mesmas oportunidades”. Acrescenta que “uma parte 

crucial da transição digital é o fomento e a disseminação da investigação 

científica” pelo que “na Google, estamos empenhados em apoiar projetos como 

este do Gabinete de Estratégia e Estudos em conjunto com a APDSI, e estamos 

muito contentes com o resultado deste projeto”. 
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A Presidente da APDSI, Maria Helena Monteiro, realça que a Associação “tem por 

objetivo acompanhar a transformação e a inclusão digital em Portugal, sendo 

reconhecida pelo seu determinante contributo para o desenvolvimento de uma 

sociedade da informação inclusiva, participativa e segura, fomentando um 

desenvolvimento económico e social, com impacto na globalidade dos cidadãos”. 

Uma vez que “o Impacto Económico da Digitalização em Portugal é dos temas 

mais relevantes para Portugal seguir o caminho da modernidade, com 

sustentabilidade científica”, realça que a APDSI está “em sintonia com esta 

iniciativa do GEE, considerando-se honrada por dela fazer parte”. 

A conferência será transmitida em streaming nos canais do GEE e da Google. 

O programa da conferência está disponível em www.gee.gov.pt. 

15 de junho de 2022. 

http://www.gee.gov.pt/

