
 

 

 

 

Quer aumentar a felicidade - sua e dos outros? 

Quer vir dialogar, ajudando a pensar originais acções futuras 

conducentes à Felicidade Publica? 

Então venha ao debate que se realiza em... 

Participação gratuita mediante inscrição 

 

 

Contributos para a Felicidade Pública 

Projecto no âmbito do Programa de Apoio às Actividades dos Docentes, 

Investigadores, Estudantes e Trabalhadores da Universidade de Lisboa 

 

 

Convite para participar em debate 

Hoje é o tempo de todos termos voz, e sermos co-construtores da 

sociedade futura e desejada. Não podemos deixar extinguir o desejo de 
melhores vidas conjuntas.  

Precisamos de cada um para ajudar a construir uma Felicidade colectiva.  
Que melhor forma para o fazer do que nos juntarmos para debater como 

podemos contribuir – seja individualmente, como área cientifica, como 
faculdade, como universidade – para a Felicidade Pública nacional? 

Para isso estamos a organizar debates positivos, em verdadeiro e profundo 
diálogo, em redor de perguntas interpeladoras, e feitos na informalidade 

da partilha em mesas de café. 



Planeámos juntar os que compõem o tecido social da Universidade de 
Lisboa e, em encontros em cada Faculdade/Instituto, reler a realidade 

cientifica, económica, social, política, cultural, civil, de forma a alimentar 
uma reflexão e uma consciência pertinentes sobre aspectos futuros 

decisivos da sociedade, da universidade, da cidade, que as façam 
florescer e frutificar. 

Venha tomar da palavra para exprimir as suas inquietações e os seus 
sonhos e acender cada vez mais a vida na nossa universidade, num 

caminho feito em conjunto, que eleve a nossa condição humana e nos una 
em soluções virtuosas para o quotidiano. 

Como vai ser o projecto? 

Haverá um debate em cada uma das 18 Faculdades e Institutos da 
Universidade de Lisboa cujos órgãos dirigentes aceitem participar, 

processo que culminará no dia 20 de Março às 18h (dia Mundial da 
Felicidade), com uma sessão onde se apresentarão as ideias e propostas 
recolhidas de todos os participantes em todos os debates, e onde se 

lançará a Plataforma para a Felicidade Pública. Esta sessão decorrerá no 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas no Pólo Universitário do 

Alto da Ajuda. No dia 21 de Março, das 9:30 às 11:30h, haverá lugar a uma 
conferência de entrada livre com o sociólogo Ruut Veenhoven, da 

Universidade Erasmus de Roterdão, criador da maior base de dados 
mundial sobre felicidade. 

Quando acontecerá cada debate? 

Na Faculdade de Belas-Artes o debate acontecerá no dia 13 de Março de 
2015 às 14h30 na sala 4.30.  

Quem pode participar ? 

Alunos nacionais e internacionais, docentes, funcionários, bolseiros, e 
pessoas fora da comunidade envolvente da universidade interessad@s em 
associar-se.  

Obrigada por ajudar a ligar cada vez mais a universidade à vida em 

sociedade, e por ser agente activ@ dessa urgente transformação. 

 

“A felicidade mais importante não é a nossa, mas sim a dos filhos de todos.” 

Luigino Bruni, 2015-02-07 

 

Equipa Responsável: Helena Águeda Marujo, Luís Miguel Neto (docentes),  

Ana Marques e Luís Roxo (Bolseiros de Investigação) - ISCSP e CAPP da 

Universidade de Lisboa 

 



Colaboradora representante da FBAUL: Isabel Nunes  
Gabinete Relações Públicas 

Tel.: +351 213 252 108 
E-mail: grp@fba.ul.pt 


