Divulgação CEPS:

20 de abril de 2018, 13h-14h – Restaurante panorâmico da UMinho

ALMOÇOS DE ÉTICA – DEBATES DE ÈTICA APLICADA

Rendimento básico incondicional: entre utopia e
realidade

Os “Almoços de ética - Debates em Ética aplicada” são uma iniciativa do Centro de Ética, Política e
Sociedade (CEPS), em conjunto com o Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos
(DH-CII) e o Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA). Os “Almoços de ética - Debates em
Ética aplicada” ocorrem no restaurante panorâmico da UMinho, entre as 13h e as 14h, sobre temas
atuais de ética aplicada, com dois convidados a defenderem pontos de vista contraditórios e um
moderador neutro. Cada convidado disporá de 10 minutos, sendo de seguida o debate alargado a
todos os participantes.
Estes encontros serão não só momentos de reflexão e discussão, mas também uma oportunidade
para a comunidade académica estreitar laços, aproveitando um horário em que normalmente não
existem outros compromissos.
Neste primeiro almoço, que terá lugar no dia 20 de Abril, o tema em debate será o da ética do
rendimento básico incondicional. O debate será introduzido por Roberto Merrill (Professor no

Departamento de Filosofia) e por João Sérgio Ribeiro (Professor na Escola de Direito). Será moderado
por Benedita Mac Crorie (Professora na Escola de Direito).
A inscrição é gratuita mas a reserva é obrigatória até 24 horas antes do almoço. Os participantes
terão de pagar o seu próprio almoço.
Sobre o tema em debate: "Rendimento básico incondicional: entre utopia e realidade", ver o
artigo de Luís Aguiar-Conraria, Rendimento Básico Incondicional? Vai mas é trabalhar!
ORGANIZAÇÃO
Benedita Mac Crorie, Centro de Investigação Interdisciplinar em Direitos Humanos (DH-CII)
Roberto Merrill, Centro de Ética, Política e Sociedade (CEPS)
Björn Fredrik Johansson, Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA)
INSCRIÇÕES
bcrorie@direito.uminho.pt

Website CEPS: http://ceps.ilch.uminho.pt

Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer. As árvores são um bem imprescindível.

*Se não quiser receber mais divulgações do CEPS, por favor envie o pedido como resposta a este e-mail
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