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ENTREGA DE PRÉMIOS SOBRE O IMPACTO ECONÓMICO 
DA DIGITALIZAÇÃO EM PORTUGAL 

8.ª Edição da Call for Papers  

4 de julho de 2022 

 

O 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), convidam a assistir online à conferência da Call for 

papers sobre o impacto económico da digitalização em Portugal. Neste evento, a 4 de 

julho às 10:00 horas, na sede da Google Portugal, foram apresentados os cinco artigos 

científicos premiados num total de 15.000€. 
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Sessão de Abertura  

No dia quatro de julho de 2022, pelas 10 horas em ponto, no número 37 da Rua Duque 

de Palmela em Lisboa (sede da Google em Portugal), juntavam-se todos aqueles que, 

presencialmente, iam dar início à apresentação e entrega de prémios da Call for Papers 

sobre o Impacto da Digitalização na Economia Portuguesa. Esta é uma iniciativa do 

Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia e do Mar, em parceria 

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

Informação. 

As boas-vindas foram dadas por Joana Almodôvar, Diretora do Gabinete de Estratégia 

e Estudos. Começou por explicar o objetivo da iniciativa Call for Papers, ‘’reconhecer e 

premiar artigos científicos em Portugal’’, preferencialmente de base empírica e 

relevantes para a economia portuguesa. Este prémio, segundo a Diretora do GEE, tem 

três componentes: o prémio monetário; apresentação dos artigos na conferência; e 

publicação dos artigos na série do GEE, ‘’Working Papers’’. 

Este projeto é uma forma de mobilizar conhecimento científico e fóruns de discussão 

para temas económicos com vários impactos em diversas fases de política pública. De 

acordo com Joana Almodôvar, este tipo de iniciativas são importantes porque discutem 

‘’assuntos que se estão a tornar cada vez mais relevantes na economia, que exigem 

dos decisores um conhecimento completo’’. Através da Call for Papers, o GEE tem ‘’a 

oportunidade de, por um lado, refletir sobre as implicações da investigação na política 

pública e esperamos contribuir para que os investigadores, hoje premiados, possam 

ter feedback da administração pública’’.  

A 8.ª edição desta iniciativa foi marcada por alguns elementos inovadores. O 

lançamento de um tema digital e a parceria com uma empresa tecnológica global e uma 

associação do setor – a Google e a APDSI, respetivamente – foi uma das novidades, assim 

como a diversificação dos membros da Comissão Científica que avaliaram os artigos em 

concurso.  
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‘’Discutir o impacto do digital vai além da adoção do investimento nestas tecnologias, 

seja por empresas, seja pela Administração Pública, seja pelos cidadãos’’, rematou 

Joana Almodôvar, destacando a ‘’importância do fator humano’’ na apropriação dos 

benefícios que as tecnologias digitais trazem e podem vir a trazer em termos de 

produtividade, novas profissões, novos negócios e na qualidade de vida dos territórios. 

Seguiu-se Helena Martins, Head of Government Affairs and Public Policy da Google, que 

começou por destacar o regresso dos eventos presenciais. O desafio do GEE para fazer 

parte desta iniciativa foi aceite prontamente, porque ‘’o tema da transição digital é um 

tema extremamente caro para a Google’’.  

Helena Martins relembrou que, em setembro de 2020, a empresa tecnológica 

estabeleceu um memorando de entendimento com o então Ministério da Economia e 

Transição Digital, ‘’Cresça com o Google’’, com o objetivo de impulsionar a 

transformação da economia e da sociedade portuguesa. Aliás, o objetivo é precisamente 

‘’disponibilizar formação na área de competências digitais, fomentar a economia, 

inovação e emprego em Portugal’’.  

Quando falamos da Google em Portugal, falamos de uma marca com destaque e a Head 

of Government Affairs and Public Policy da empresa referiu precisamente esses dados. 

Os produtos da Google têm um impacto de 2.5 mil milhões de euros na economia 

portuguesa e o valor que os portugueses atribuem aos produtos da empresa é ainda 

maior: 9 mil milhões de euros – o equivalente a cerca de 70 mil empregos.  

A pandemia da Covid-19 traduz-se na entrada de muitos negócios, o que reflete ‘’um 

boom da economia’’. Muitas novas empresas entraram pelo meio digital e muitas das 

que usavam o digital conseguiram fazer com que os seus negócios crescessem. No 

entanto, Helena Martins referiu que a Google ainda não tinha feito um investimento na 

investigação do impacto na economia da transição digital, pelo que ‘’a Call for Papers 

foi uma oportunidade’’. 

O encerramento da sessão de abertura ficou a cargo de Maria Helena Monteiro, 

Presidente da Direção da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade 
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de Informação (APDSI). A APDSI tem estado no mundo da transformação digital desde 

2001, ‘’o que torna a parceria da Call for Papers uma das áreas determinantes da 

atividade da Associação’’.  

Maria Helena Monteiro destacou o papel da Academia para dar respostas, quer pela 

investigação aplicada, quer pela investigação fundamental. Por isso, as perguntas têm 

de ser feitas pelo contexto onde a Academia se insere, tem de ser um trabalho conjunto 

aos vários níveis. ‘’E é fundamental para as iniciativas a que a Administração Pública 

tem de dar as respostas, convidar todos a trabalhar com eles e a Academia está aí 

disponível’’.  

Abordou o papel da ONG (organização não governamental) em trazer assuntos da 

Sociedade de Informação e os contributos de todos os intervenientes da organização 

para desenvolver a inovação. ‘’Hoje, passados 21 anos, todos os objetivos têm vindo a 

ser cumpridos, destacando os estatuários: promover a transformação e a inclusão 

digital’’, trabalho que a APDSI tem como objetivo prolongar no futuro com a máxima de 

continuar a ser útil para a sociedade.  

A Presidente da Direção da APDSI deu os parabéns a todos os autores, reforçando que, 

para a Associação, ‘’foi uma honra fazer parte deste projeto’’.  
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Apresentação do primeiro trabalho premiado:  

Imagem 1 – Digital adoption and productivity: understanding micro drivers of the 
aggregate effect 
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Apresentação do segundo trabalho premiado:  

Imagem 2 – Job Creation and Destruction in the Digital Age: What about Portugal? 
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Apresentação do terceiro trabalho premiado:  

Imagem 3 – Automation trends in Portugal: Implications in productivity and 
employment 
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Apresentação do quarto trabalho premiado:  

Imagem 4 – Is digital government facilitating entrepreneurship? A comparative statics 
analysis 
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Apresentação do quinto trabalho premiado 

Imagem 5 – Digital Technologies for Urban Greening Public Policies 
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Sessão de Encerramento 

O encerramento da entrega de prémios de apresentação dos artigos sobre o Impacto na 

Economia da Digitalização em Portugal ficou à responsabilidade do Ministro da 

Economia e do Mar, António Costa Silva. Começou por cumprimentar todos os autores, 

o Gabinete de Estratégia e Estudos, a Google e a APDSI.  

Sendo a digitalização um tema cada vez mais relevante nas sociedades contemporâneas, 

o Ministro afirmou que a digitalização é uma das componentes do PRR (Plano de 

Recuperação e Resiliência) que mais o preocupa – ‘’como é que nós vamos fazer bem a 

digitalização em Portugal?’’.  

A digitalização está presente em muitas áreas, nomeadamente na saúde porque, 

segundo o Ministro da Economia e do Mar, a dimensão da digitalização em 

determinados setores é mais clara, contando e com um processamento de informação 

‘’extraordinário’’. Há que ter em conta os desafios da digitalização ‘’porque a 

digitalização é muito mais do que entregar um computador às pessoas’’.  

António Costa Silva abordou também o problema da digitalização da educação, que só 

conseguirá ser concretizada se o processo pedagógico for reinventado e desenvolvido, 

‘’reinventar a sala de aula, torná-la muito mais apelativa e sintonizá-la com todas as 

tendências do futuro’’. No caso das empresas, ‘’a digitalização não tem só impacto na 

produtividade, tem também na reconfiguração das próprias empresas, das cadeias de 

produção, das cadeias de negócio, na reinvenção dos modelos de negócio e tudo o que 

se pode propiciar’’. 

Mencionando os trabalhos apresentados, o Ministro disse que ainda não é muito claro 

o impacto que a digitalização pode ter nas empresas. As tecnologias passadas em nada 

contribuem como as tecnologias presentes em termos de produtividade, crê que esta 

questão ‘’necessitará de mais fundamentos’’. Destacou também o papel das grandes 

inovações no aumento do PIB no século XX. Sublinhou que, se as novas tecnologias 

forem aplicadas da melhor forma, terão um efeito transformador na sociedade.  



 

URL | www.apdsi.pt  
e-mail | secretariado@apdsi.pt 

 

O Ministro da Economia e do Mar mostrou-se satisfeito com os trabalhos apresentados, 

evidenciando um dos factos mencionados: o aumento da digitalização não diminui 

necessariamente os postos de trabalho. A preocupação do decisor político vai para as 

pessoas com menor qualificação, que ‘’merece programas de requalificação adequados 

e alguns deles já estão a ter lugar’’ mas, ‘’no balanço geral, o resultado vai ser a 

reinvenção do trabalho’’ com novas carreiras, por exemplo.  

Terminou a intervenção com a necessidade de sensibilizar os decisores políticos para 

incorporarem o conhecimento nas suas decisões porque, ‘’se nós fizermos isso no país, 

em todas as áreas, (...) se nós trouxermos às políticas públicas tudo o que é reflexão 

dos cientistas e dos profissionais de cada uma destas áreas, o país será muito melhor 

no futuro’’. 

 

 

 

 


