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