Convite para a submissão de artigos sobre
Concorrência na Economia Portuguesa

Call Telecomunicações e Digitalização

Telecomunicações e Digitalização na Economia
O Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) e a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) convidam
à submissão de artigos científicos sobre a Economia Portuguesa que contribuam para a identificação de
problemas e para a implementação de soluções de políticas públicas económicas e de regulação sobre
Concorrência na área de Telecomunicações e Digitalização na Economia.
Sugestões de temas a abordar (não exclusivos):


Cobertura de redes de comunicações móveis;



As comunicações na coesão territorial e a diminuição dos custos de contexto;



A proteção dos direitos dos consumidores dos contratos relativos a comunicações;



As dinâmicas dos preços e das estratégias não-preço nos mercados de comunicações;



Novos indicadores para a regulação;



Criação de valor e digitalização da atividade económica;



Plataformas eletrónicas e mercados bilaterais;



Cibersegurança.

Condições de participação:
 Os artigos devem ser originais, devendo obrigatoriamente permitir retirar conclusões relevantes para as
políticas públicas económicas e de regulação a implementar em Portugal. A utilização de dados empíricos
é um fator preferencial.
 Os artigos poderão ser elaborados 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 Joana Resende (FEP-UP), João Leitão (UBI), Manuel Sebastião
(REN, Banco BPI), Ricardo Gonçalves (UCP-Porto) e Ricardo Pinheiro Alves (IADE-EU, GEE).
 O regulamento do convite pode ser consultado em www.gee.gov.pt ou em www.anacom.pt.
 Os autores deverão submeter proposta e artigo, nos prazos definidos, para me.papers@gee.mineconomia.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 Julho de 2019

Envio de proposta ou
versão preliminar de artigo

2ª fase:

31 de Outubro de 2019

Envio de artigo

Prémios:
 3.000 euros por artigo, para os autores dos 4 melhores artigos, sob condição de participarem em
Conferência sobre a Economia Portuguesa, a organizar pelo GEE e pela ANACOM, em data a definir.
 Os artigos selecionados serão divulgados como documentos de trabalho (working papers) nos
portais do GEE e da ANACOM, podendo ser posteriormente publicados em revistas científicas.

