
 
 

Filosofia Positiva e Felicidade 5.0 em Contextos Desafiantes 

Na atualidade assistimos a um aumento significativo do investimento na área da felicidade e do bem-estar. Em 2017 
foi criado o 1º Projeto de Investigação em Portugal, na Universidade Católica Portuguesa, com o título “Perspetivas 
sobre a Felicidade. Contributos para Portugal no World Happiness Report (ONU)”. Um dos Estudos foi sobre a nova 
profissão do Happiness Manager. A partir daí começaram a surgir cursos de certificação em empresas e associações, 
assim como cursos de Pós-Graduação em Universidades. Verificámos também que muitas empresas começaram a 
contratar esses profissionais. Livros, artigos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento passaram a fazer 
parte da agenda nacional e internacional. Com o passar do tempo, os desafios foram aumentando. É neste âmbito que 
surge esta formação, para dar resposta à necessidade de uma visão e ferramentas adequadas. Alguns Estudos 
Científicos têm demonstrado que é a felicidade que traz saúde. (E não o contrário, como tradicionalmente se pensava) 
Sabemos também que trabalhadores felizes produzem mais, são mais criativos, faltam menos ao trabalho e 

contribuem mais para uma Organização sustentável e atrativa de talento. 
 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Contextualização 

2. Conceitos e problematização 

3. O que é a Filosofia Positiva? 

4. Definição de Felicidade (comparação com a definição de Bem-Estar) 

5. As 5 versões de Felicidade 

6. Estudos científicos sobre Felicidade e Bem-Estar 

7. O Modelo de Intervenção PROJECT@  

8. Sugestão de atividades/exercícios         
 

OBJETIVO GERAL  

Conhecer o processo e funcionamento da Felicidade na vida individual e profissional.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explorar o conceito de felicidade;  

- Conhecer ferramentas de diagnóstico e de intervenção;  

- Ensaiar a aplicação metodológica;   

- Adquirir competências filosóficas e de aconselhamento.   
 

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Métodos ativos; interrogativos e expositivos. Avaliação contínua e realização de exercícios/estudos de caso. 
Critérios de avaliação: assiduidade/pontualidade, participação e pensamento crítico. Outros critérios de 
avaliação: assiduidade/pontualidade, motivação, iniciativa, participação, espírito crítico, domínio de 
aprendizagens. 



 

DATAS 

7, 9, 12 e 14 de 
dezembro de 2022 

 
 

HORÁRIO 

9h30 - 12h30 (7 e 14) 

14h30 - 17h30 (9 e 12) 
 
 
 

DURAÇÃO 

12h 

 

 

LOCAL  

Plataforma Zoom  

 

 

FORMADOR 

Jorge Humberto Dias  

Tem um doutoramento 
europeu sobre Felicidade, 
Consultoria e Filosofia, 
onde desenvolveu um 
método para ajudar 
pessoas e Organizações a 
potenciarem a sua visão, 
desenvolvimento e 
resultados. Tem criado 
várias ferramentas de 
trabalho para facilitar o 
processo de consultoria. 

É formador desde 1999 e 
tem participado em vários 
Programas Nacionais. Tem 
coordenado e lecionado 
em vários cursos de pós-
graduação em diferentes 
Universidades do mundo. 
Tem publicado artigos, 
livros e capítulos em vários 
idiomas: inglês, italiano, 
russo e espanhol. É 
membro da Comissão 
Técnica 219 – Bem-Estar e 
Felicidade Organizacional, 
que está a elaborar uma 
Norma de Gestão. 

 
INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 30€ | Não associados/as: 50€ 

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as, Coordenadores/as de equipas, Diretores/as 

técnicos/as e Dirigentes de organizações sociais e/ou entidades públicas e 

privadas 

ÁREA DE FORMAÇÃO 090 – Desenvolvimento Pessoal 

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização 

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | 

Entidades do distrito de Santarém | Número de ordem de receção da inscrição 

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% 

do total da duração da ação e aproveitamento no final da formação 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES https://forms.gle/TBVbN54qfHeWv1Cc7  

Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por 

transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo. 

As inscrições são limitadas a 30 participantes e devem ser realizadas até ao 

próximo dia 2 de dezembro para: 

EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Santarém 

Rua Prior do Crato, nº2 | 2005-364   Santarém  

Telefone: 967084621|santarem@eapn.pt 
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