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Evidência para um crescimento 
mais inclusivo

Call for papers

Contexto

A conferência é organizada sob a égide do programa Crescimento inclusivo em Moçambique 
– reforçando a investigação e as capacidades. Este programa colaborativo de cinco anos – com 
o objectivo central de apoiar o crescimento inclusivo em Moçambique – é implementado 
conjuntamente pela Direcção de Estudos de Económicos e Financeiros (DEEF) do Ministério da 
Economia e Finanças de Moçambique, o Centro de Estudos de Economia e Gestão (CEEG) da 
Universidade Eduardo Mondlane, a United Nations University World Institute for Development 
Economics Research (UNU-WIDER) e o Development Economics Research Group (DERG) da 
Universidade de Copenhaga.

Sobre a conferência

A conferência internacional reunirá 200 pesquisadores académicos, decisores políticos e 
membros da cooperação para o desenvolvimento de todo o mundo para partilhar resultados 
e trocar conhecimento sobre crescimento inclusivo e desenvolvimento, bem como debater 
os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento, em particular Moçambique. A 
conferência contará com dois keynote speakers internacionais, doze sessões académicas 
paralelas, uma sessão de poster e pelo menos um painel sobre políticas de desenvolvimento. 

Encorajamos submissões de artigos académicos de pesquisadores internacionais e nacionais 
sobre os seguintes temas:

 • Estimulando a transformação estrutural 

 • Apoiando uma gestão macro-fiscal pró-pobre

 • Melhorando o entendimento sobre as tendências de bem-estar e equidade

 • Aumentando a produtividade laboral (especialmente no sector informal e na 
agricultura) 

 • Fortalecendo instituições 

 • Promovendo o acesso aos serviços públicos (por exemplo: educação, saúde) e sua 
qualidade 

 • Abordando e promovendo a adaptação às mudanças climáticas

Artigos relacionados directamente a Moçambique ou outros países em desenvolvimento (ricos 
em recursos) são encorajados. Sugerimos aos pesquisadores interessados que consultem a 
página electrónica do programa para obter inspiração e para acesso a microdados:  
http://igmozambique.wider.unu.edu. 

5-6 de Novembro de 2020, Maputo, Moçambique
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Procedimento de submissão 

Os candidatos interessados que desejem apresentar pesquisas originais na conferência sobre 
os tópicos discutidos acima devem preencher o formulário de inscrição online. Incentivamos 
especialmente submissões de pesquisadores em início de carreira, mulheres, e oriundos de 
países em desenvolvimento.  

Cada submissão exigirá: 

1 Um currículo actualizado

2 Um resumo com o máximo de 300 palavras em texto simples, que deve sumariar a  
pergunta da pesquisa, os principais métodos e os dados usados, as principais 
conclusões do estudo, e as implicações políticas da pesquisa

3 Um artigo completo OU um resumo estendido

 • A primeira página do artigo ou resumo estendido deve incluir todos os nomes e 
afiliações dos autores e o resumo de 300 palavras acima mencionado

 •  No formato PDF

 •  Escrito em inglês OU português

 •  Artigos completos devem ter entre 6.000 e 10.000 palavras, enquanto os 
resumos estendidos devem ter entre 1.500 e 1.800 palavras

Os artigos serão seleccionados com base em sua qualidade e relevância para os temas da 
conferência. Eles podem ser escritos e apresentados em inglês ou português.

Qualquer dúvida sobre o call for papers deve ser enviada para:  
callforpapers1@wider.unu.edu.

Artigos anteriormente não publicados apresentados na conferência serão considerados para 
publicação na série de WIDER Working Papers da UNU-WIDER.

Datas importantes

15 de Abril de 2020   Prazo para o artigo/resumo estendido (23:59 UTC+3) 
15 de Maio de 2020  Prazo de envio estendido

15 de Maio de 2020   Data prevista para notificação de aceitação/rejeição 
15 de Junho de 2020  Data prevista para notificação 

25 de Setembro de 2020   Prazo para os artigos finais

5-6 de Novembro de 2020  Conferência

Pacote de conferência e apoio para viagem

Para participantes aceitos, um apoio a viagens pode ser fornecido para um autor por artigo 
seleccionado, usando a rota de viagem mais econômica, sujeita às diretrizes da Política de 
Viagens da UNU; será dada preferência a autores de países em desenvolvimento. Se for 
necessário, a UNU-WIDER pode também fornecer apoio para a emissão de visto.

A UNU-WIDER fornecerá acomodação em um hotel e a maioria das refeições durante a 
conferência. Não há taxa de participação na conferência.

Língua da conferência

As apresentações da conferência serão em português e inglês; tradução simultânea estará 
disponível para as sessões seleccionadas.
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