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Declaração Biográfica 

Sou doutorando de Filosofia Social e Política no Departamento de Filosofia do Instituto 

de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, sob orientação do Professor 

Doutor Roberto Merrill, onde integro também o Centro de Ética, Política e Sociedade. 

Os meus interesses de investigação resumem-se, em grande medida, às métricas e às 

teorias da justiça. Comecei a desenvolver estes temas na dissertação “Como avaliar a 

qualidade de vida num contexto Social e Político? Bens Sociais Primários, Recursos ou 

Capabilities”, que realizei no âmbito do Mestrado em Filosofia – Filosofia 

Contemporânea, sob orientação da Professora Doutora Sofia Miguens, concluído em 

2016. No mesmo ano participei nos MLAG Seminars organizados pelo Mind, Language, 

and Action Group do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do 



Porto, com a apresentação “Amartya Sen: capabilities ou meios de troca como base para 

avaliar a qualidade de vida?” Nessa sequência fui convidado a incluir uma versão 

abreviada da mesma - “Amartya Sen: avaliar o nível de vida em termos capabilities” – 

numa compilação, alusiva ao seminário referido, cuja publicação está prevista para 2017. 

Viria também mais tarde a tornar-me membro, sem vínculo, do MLAG (até 31/12/2017). 

Participei no VIII Meetings on Ethics and Political Philosophy da Universidade do Minho 

com “Ronald Dworkin e Philippe Van Parijs: A que distância está a Igualdade de 

Recursos da distribuição de um Rendimento Básico Incondicional?”. Aí pude explorar 

pela primeira vez na minha investigação as teorias que advogam o RBI. Um elemento 

novo, relativamente à dissertação de Mestrado, que tem, juntamente com métricas 

baseadas em capabilities já abordadas anterioremente, um lugar destacado no meu plano 

para o Doutoramento. 
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Projetos 

Atualmente encontro-me a desenvolver o plano de trabalho “Distribuir o quê e sob que 

princípios? – Um estudo sobre as possibilidades de relação entre uma abordagem baseada 

em Capabilities e a defesa de um Rendimento Básico Incondicional” no âmbito do 

Doutoramento em Filosofia – especialidade de Filosofia Social e Política – do Instituto 

de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho (CEPS), sob orientação do 

Professor Doutor Roberto Merrill: bolsa de doutoramento financiada por fundos nacionais 

– FCT/MCTES – e pelo Fundo Social Europeu – POCH – (FCT, 

SFRH/BD/129949/2017). 
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