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A felicidade não é uma protagonista acidental da história 
contida neste livro.
Ela serve hoje de carteiro de muito e rico conhecimento 
intelectual, e de uma reflexão global sobre a vida em sociedade, 
trazendo constantemente notícias sobre as melhores e mais 
satisfatórias formas de viver uma vida que valha a pena.

De repente, a ciência entrou decidida pela felicidade adentro. 
Inchada, prenha, a felicidade saiu das margens da filosofia,  
da religião… e galgou a economia, a política, a psicologia,  
o marketing…

Porque sempre buscámos o sentido da existência contida  
em cada experiência de vida.

Heidegger reflete sobre porque será a ciência tão aborrecida. 
No seu entendimento, é porque só tem respostas.
Uma dessas respostas é que a mais prosperidade correspondeu 
maior insatisfação com a vida, ainda que tenha sido o progresso 
económico a permitir que possamos agora preocupar-nos  
com a qualidade e o sentido da existência. 

Pergunta-se (pergunta-nos?) o economista italiano Luigi Bruni1: 
“se a felicidade é só um nome novo da utilidade, para quê então 
incomodar (e talvez desvalorizar) essa palavra tão antiga?”

1 Bruni, L. (2010). A ferida do outro – Economia e relações humanas. 
Abrigada: Editora Cidade Nova, p. 149. 

George Vaillant
Director do Quality of Life Research/
Grant Study da Universidade de Harvard
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Por isso este livro está tecido em perguntas. E depois,  
uma a uma, na meada da conversa, surgem as respostas,  
as primeiras respostas.

Talvez que uma das respostas mais belas aqui contida,  
que ecoa tantos outros estudos feitos pelo mundo, seja  
a de que a felicidade é, sobretudo, uma mão cheia de bens 
relacionais – que dizem os economistas, são muito mais caros 
que os materiais. 

É perturbador saber que cultivar relacionamentos significativos 
com os outros é hoje muito dispendioso nas economias  
de mercado, porque a vida em redor está cheia de substitutos 
dos bens relacionais a custos muito mais baixos. 
De facto, não arriscamos nada em passar três horas frente  
à televisão, mas arriscamos muito quando decidimos escrever 
uma carta de gratidão a um colega de trabalho, a um amigo  
ou à esposa (Quer experimentar e ver a diferença?).

Nas sociedades que construímos custa muito mais dinheiro  
dar atenção à nossa sogra do que comprar-lhe um perfume;  
é muito mais dispendioso ter tempo para passear em família  
à beira-mar do que encher um filho de brinquedos (Já tinha 
reparado?)

Os bens relacionais nascem por motivações não instrumentais 
– como a gratuidade, o rir conjunto ou a vida com propósito –  
e são fins em si mesmos, não meios para sucessos. 
São a essência própria da elevação humana, já que não se 
consomem individualmente, mas permitem sim chegar à 
verdadeira reciprocidade.

Mas arriscamos muito quando nos comprometemos  
com uma felicidade coletiva. A comunitas é perigosa,  
pode vulnerabilizar-nos, porque envolve a anima, a atração,  
o enamoramento, a paixão dedicada e delicada pelo essencial, 
a profundidade do “encontro com o Outro”, do confronto 
connosco e com a riqueza emocional ou o esvaziamento 
relacional que alimentamos - já que cada encontro pode 
sempre ser, em potencial, transformador.

E é aí que se mede a nossa estatura moral, no respeito indelével 
pelo que nos rodeia - dos mares aos animais, do ar que 
respiramos às obras intelectuais, dos filhos aos vizinhos.

Conhecer a ciência da felicidade impele-nos a uma maior 
excelência moral e a valores mais consonantes com uma vida 
pessoal autónoma e com propósito, de permanentes 
aprendizes, com espaço para que cada potencial, cada virtude, 
floresça, e a uma vida social, cultural, ambiental, política 
consequente.
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Do discurso de Robert Kennedy aos estudantes 
da Universidade do Kansas em 18 de Março de 1967:
“Durante demasiado tempo trocámos a excelência da vida  
em comunidade e os valores sociais pela mera acumulação  
de bens materiais. O Produto Interno Bruto (PIB) inclui  
a poluição atmosférica, a publicidade aos cigarros,  
e as ambulâncias que socorrem as vítimas das nossas estradas. 
Contabiliza as fechaduras de segurança das nossas portas,  
e as prisões onde se colocam as pessoas que as arrombam.  
O PIB inclui a destruição dos bosques e a morte dos rios  
e dos lagos, cresce com uma maior produção de mísseis, 
napalm e bombas atómicas. 

Mas, mesmo incluindo tudo isto, há coisas que o PIB  
não integra. Não permite a inclusão da saúde das nossas 
famílias, a qualidade da sua educação e a alegria quando 
brincam em conjunto. É indiferente à decência nas nossas 
fábricas e à insegurança nas nossas ruas. Não inclui a beleza  
da nossa poesia, a força dos nossos casamentos, a inteligência 
posta nos debates públicos, a integridade dos nossos 
funcionários. O PIB não mede a nossa sabedoria nem a nossa 
coragem, não mede a nossa genialidade, nem a nossa 
capacidade de aprender. Não mede a compaixão entre  
as pessoas, nem a sua devoção ao nosso país.”

Allan K. Chalmers

Avaliação subjetiva da felicidade dos Portugueses: um estudo do Instituto da Felicidade Coca-Cola Portugal.
Um agradecimento sentido a todos aqueles que aceitaram participar neste estudo científico e, com as suas 
respostas e palavras permitiram ajudar-nos a perceber o sentido, as razões, as fragilidades e as virtudes da 
felicidade, e a cristalizar um olhar provisório mas tão rico, sobre esta experiência vital.
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Olá sou o Feliz Contente
sorri-me que é como um presente
anda vamos passear
pelo passeio ou a teclar
vem mostra-me coisas novas
em bonecos ou em trovas
abraça-me
eu quero tanto estar contigo
de mim fazes-me mais amigo

O FELIZ CONTENTE
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OS PORTUGUESES SÃO MAIS FELIZES QUE A MÉDIA EUROPEIA?

De acordo com os resultados, a felicidade dos portugueses 
está ligeiramente abaixo da média quando comparada 
com os outros seis países abrangidos pelo estudo. Quando 
foi feita a recolha dos dados, a média na Europa era de 20.9 
e a nossa média nacional de 19.7. 
Tendo em conta que este estudo foi feito em mais seis países 
europeus para além do nosso, verifica-se que os países 
estudados com médias mais altas foram a Alemanha, Suécia 
e Inglaterra, estando ainda acima da média a França, e tendo 
Espanha um valor igual à média destes países da Europa. 
Abaixo da média encontram-se Portugal e Itália, esta ultima 
com valores médios de felicidade mais baixos que os nossos. 
Somos por isso os penúltimos no ranking de Felicidade deste 
grupo de sete países.

OS PORTUGUESES ANDAM FELIZES?

A maioria (56%) refere que não está nem satisfeita 
nem insatisfeita. 
Há 24% de portugueses muito felizes e 20% 
de cidadãos nacionais que se declaram muito pouco felizes.
Assim, um quarto dos inquiridos descreve-se com valores 
máximos ou muito elevados de felicidade e um número muito 
aproximado descreve-se como muito infeliz, no limite inferior 
da escala.

Jean Commerson

Índice de felicidade

Muito felizes

Nem muito nem pouco felizes

Pouco felizes

Portugal no ranking de felicidade

Nota: Escala de Diener
(min. 5 - máx. 35)

Alemanha

UK

França
Espanha

Itália

UE

PT

5 (min.)

35 (máx.)

Estes dados são consonantes 
com alguma da “gramática 
profunda” da comunicação 
entre os portugueses. 
Quando se pergunta
“Como estás?”, recebemos 
e damos habitualmente 
respostas do tipo 
‘Mais ou menos’, ‘Vai-se 
andando’, ‘Vamos indo’… 
que corresponde a este 
‘nem sim, nem não’ aqui 
identificado. Como responde, 
diariamente, quando lhe 
perguntam como está?
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OS PORTUGUESES REFEREM TER VIVIDO NO DIA 
ANTERIOR MAIS EXPERIÊNCIAS POSITIVAS 
DO QUE NEGATIVAS?

Há uma distribuição quase equitativa entre o número 
de experiências negativas e positivas vividas na véspera 
da resposta ao inquérito. Não se salientam assim mais 
experiências de cariz positivo mas também não há a perceção 
de ter havido mais coisas más que boas.

E FORAM MAIS FELIZES NO DIA ANTERIOR QUE A MÉDIA 
EUROPEIA?

Quando questionados sobre o nível de felicidade sentida no dia 
anterior, os portugueses obtiveram uma média de 5.86, 
também aquém dos 6.19 dos outros europeus considerados.

A média de felicidade sentida no dia anterior

UE

PT

Nota: Escala 1-10

Percentagem de experiências vividas no dia anterior

Positivas Negativas
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A EXPERIÊNCIA DE SE SENTIREM DESRESPEITADOS 
É O QUE MAIS MARCA NEGATIVAMENTE 
A EXPERIÊNCIA DO DIA ANTERIOR?

No que toca às experiências negativas vividas na véspera,  
o valor mais elevado surge ao referirem que se sentiram des- 
respeitados por alguém (81%, contra 78% na média da europa). 
76% dos inquiridos consideram ter-lhes acontecido no dia 
anterior coisas que os deixaram muito zangados (acima 
da média europeia de 69%). Com valores idênticos (64%) 
são referidas como experiências negativas pelos portugueses 
o terem-se sentido aborrecidos no decorrer do dia e o terem-se 
sentido oprimidos e sem força para lidar com as situações. 
As médias europeias nestes casos são 77% e 67%, respetivamente. 
Portanto, ambas mais altas que os valores dos portugueses.
Apenas 25% refere ter-se preocupado na véspera com questões 
pessoais, contra uma média europeia muito superior 
de preocupação (43%). 

OS MOTIVOS APONTADOS PELOS PORTUGUESES PARA SE 
TEREM SENTIDO FELIZES NO DIA ANTERIOR COINCIDEM 
COM OS REFERIDOS NOS RESTANTES PAÍSES?

Na lista das coisas positivas vividas na véspera, surge no topo 
da lista o terem realizado alguma coisa de que se orgulham 
(80%), valor francamente mais alto do que a média da europa 
em que apenas 59% dos inquiridos indicaram essa experiência 
de orgulho. 
Em seguida, com um valor muito próximo e elevado, surge 
o fato de terem feito alguma coisa divertida com alguém  
(78% vs 66% média europeia). 
De salientar que 57% referem o fato de terem aprendido 
alguma coisa interessante no dia anterior (também acima 
da média europeia = 54%) como um motivo de satisfação. 
Com um valor mais baixo (37%) e mais baixo que a média 
europeia (45%) vem a referência a terem-se presenteado 
a si próprios com alguma coisa especial.

As experiências positivas vividas no dia anterior

Fiz algo de divertido com alguém

Fiz alguma coisa de que me orgulho

Aprendi alguma coisa interessante

Dei um presente a mim próprio
UEPT

Goethe

As experiências negativas vividas no dia anterior

Senti-me desrespeitado por alguém

Senti-me aborrecido no decorrer do dia

Aconteceu algo que me fez zangar

Senti-me incapaz de lidar com a situação

Preocupei-me com questões pessoais
UEPT
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A investigação científica sobre a felicidade discrimina 4 áreas 
e dimensões: 

a felicidade em geral observada através da medida 
da satisfação com a vida como um todo e a existência 
de energia para efetuar as tarefas diárias, 

a felicidade hedónica observada através da medida 
da avaliação positiva das pequenas coisas do quotidiano 
e da consideração dos maus momentos em cada dia, 

a felicidade social observada através da medida 
em que as pessoas avaliam que a sociedade em que vivem 
lhes permite realizar o seu potencial, 

e a felicidade eudaimónica observada através da medida 
em que as pessoas avaliam a utilidade e valor das suas vidas, 
da satisfação consigo mesmos, de considerarem que a sua vida 
está cheia de experiências e desafios que o fazem crescer, 
da ligação com as outras pessoas à sua volta, da possibilidade 
de resolver a maior parte dos seus problemas diários 
e da capacidade de serem eles próprios em áreas importantes 
das suas existências. 

Baruch Espinoza

OS PORTUGUESES, EM MÉDIA, SÃO MAIS RESILIENTES 
EM QUE DIMENSÃO DA FELICIDADE? 
Quando comparados com os países da UE considerados (Espanha, Itália, 
Alemanha, Suécia, Inglaterra e França) quais são os resultados nacionais?

Há boas e más notícias quanto a estas interrogações. 

Vamos ser ousados e começar pelas melhores: 
os portugueses estão claramente à frente no que respeita 
à felicidade eudaimónica. Numa escala de 0 a 10, a média 
das respostas à pergunta sobre se sente estar ligado às pessoas 
à sua volta, situa-nos nos 7.51, em contraste com a média 
europeia que é de 7.03. 

Só 2% dos portugueses inquiridos não se sente ligado 
e em relação com quem os rodeia. 

Em segundo lugar, nesta dimensão eudaimónica da felicidade, 
consideramos que a vida está cheia de experiencias 
de aprendizagem e desafios que nos fazem crescer 
como seres humanos, com uma média de 7.29, por contraste 
com os 6.76 da média dos outros europeus considerados. 
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Também superamos os outros europeus em considerarmos 
a vida útil e de valor (6.98 versus 6.58), na capacidade 
de resolver os problemas na vida quotidiana (6.83 versus 6.79) 
e no estar satisfeito connosco próprios (6.42 versus 6.38). 

Em outras duas dimensões da felicidade (felicidade em geral 
e hedónica) os portugueses têm resultados ainda positivos 
(com a média acima de 5), mas inferiores aos da Europa. 

Na dimensão geral de felicidade, em resposta à questão 
de estar muito satisfeito com a vida, a média nacional é 5.69, 
aquém dos 5.85 dos outros europeus. 

Consideramos também que temos menos energia para cumprir 
as tarefas diárias do que a média dos europeus (6.31 contra 6.46). 

A felicidade eudaimónica

Sinto-me ligado às pessoas à minha volta

A minha vida é cheia de experiências de 
aprendizagem e desafios que me fazem crescer

Considero a minha vida útil e com valor

Sinto-me com capacidade 
para resolver os problemas do quotidiano

Estou satisfeito comigo próprio

UEPT

A felicidade geral

Estou muito satisfeito com a minha vida

Tenho energia para cumprir as tarefas diárias

UEPT

Na felicidade hedónica, saboreamos um pouco menos 
as pequenas coisas do dia-a-dia (6.17 contra 6.45) e pesam-nos 
mais os maus momentos (5.95 contra 5.58).

A felicidade hedónica

Disfruto das pequenas coisas todos os dias

Tenho muitos maus momentos no dia-a-dia

UEPT

André Gide

A felicidade (e resiliência) 
dos portugueses tem por 
base fundamental a sua 
eudaimonia, isto é, a forma 
como se relacionam 
com as pessoas próximas 
e como veem o valor 
e utilidade da sua vida, 
em função das suas 
experiências. 
Podemos, por isso, ensinar 
os outros europeus a serem 
felizes desta maneira, isto é, 
à nossa maneira. 
Mas temos que nos (re)
organizar como todo social, 
de forma a que o potencial 
de cada um se possa realizar.
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Mas é na felicidade social medida pela resposta à questão 
sobre a possibilidade de na sociedade em que vive poder 
realizar o seu potencial que as coisas são mais difíceis. 
Embora os outros europeus considerados também tenham 
um resultado negativo, abaixo do ponto médio de cinco (4.91), 
os nossos dados destacam-se mais, com um valor bastante 
baixo (3.90). 

Na verdade, em Portugal só 1% dos inquiridos descreve a nossa 
sociedade como francamente possibilitadora da expressão 
do potencial individual.

A felicidade social

Considero que vivo numa sociedade 
na qual posso realizar todo o meu potencial

UEPT
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HÁ CARACTERÍSTICAS COM AS QUAIS AS PESSOAS MAIS 
FELIZES MAIS FACILMENTE SE IDENTIFIQUEM?

São muitas as atividades descritas pelos mais felizes 
como parte das suas escolhas habituais e vitais. 
São ações baseadas em valores. 
Por ordem de importância, os mais felizes referem gostar 
de dar e preparar presentes; celebrar o aniversário e datas 
significativas; manter uma dieta saudável e equilibrada e… 
adoram o Natal!
De seguida, surgem atividades como dedicar tempo aos seus 
hobbies e áreas de interesse; cantar; mostrar e expressar afeto; 
ajudar os outros, mostrar gratidão aos outros pelo que fazem.

As pessoas menos felizes não advogam nenhuma destas 
afirmações ou áreas.

A felicidade e as actividades

Gosto de dar e preparar presentes

Celebro sempre o meu aniversário 
e outras datas significativas

Mantenho uma dieta saudável e equilibrada

Adoro o Natal

Gosto de dedicar tempo 
aos meus hobbies e interesses

Canto frequentemente 
enquanto faço outras coisas

Expresso o meu afecto

Gosto de ajudar os outros

Mostro gratidão

Muito felizes Pouco felizesTotal

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

Voltaire
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A grande diferença entre os muito e pouco felizes está no facto 
destes últimos, contrariamente aos mais felizes, considerarem 
que o dinheiro é a melhor medida de sucesso.

Assim, a dádiva, a gratidão, a alegria, o celebrar, o cuidar 
e dedicar tempo (aos outros, ao próprio e seus interesses), 
a expressão afetiva… são algumas das mais importantes 
posturas e escolhas dos que se dizem felizes, num contraste 
marcante com os valores e atitudes dos mais infelizes.

A felicidade e as actividades

O dinheiro é a melhor 
medida de sucesso

Total Muito felizes Pouco felizes

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

O SENTIDO DE HUMOR ESTÁ RELACIONADO 
COM A FELICIDADE?

De facto, as pessoas que se consideram mais satisfeitas com 
a vida declaram ser mais bem-humoradas do que as pessoas 
que se sentem insatisfeitas com a sua existência (59% vs 11%).

Por outro lado, 21% dos menos felizes dizem ser 
mal-humorados enquanto no grupo dos mais felizes apenas 1% 
se acha mal-humorado. 

A média de avaliação do humor pessoal está ligeiramente 
abaixo da europeia (4.76 e 4.98, respetivamente).

A felicidade e a boa disposição

Muito felizes Pouco felizes

Mal humorados

Bem humorados

Nota: (Top 2); Escala 1-7

John Dryden



33

A IDADE ESTÁ RELACIONADA COM A FELICIDADE?

Tendo em conta que o estudo avaliou a felicidade entre os 16 
e os 55 anos, verifica-se que na faixa etária entre os 36 e os 45 
anos é onde há registo de maior felicidade.

À medida que a idade avança, avança também o número 
das pessoas que se diz pouco feliz. 

Daqui se conclui que as pessoas menos felizes tendem 
a ser mais velhas do que as mais felizes, no intervalo de idades 
considerado no estudo.

EXISTEM DIFERENÇAS ENTRE A FELICIDADE 
DAS MULHERES E A DOS HOMENS?

Os níveis de felicidade são semelhantes para ambos os géneros.
Portanto, ser homem ou ser mulher não interfere com o nível de 
felicidade. 

Albert Camus

Na generalidade dos países 
a investigação realizada 
demonstra algo diferente: 
existe uma relação entre 
idade e felicidade, 
que é evidente num gráfico 
em forma de U, com a 
geração dos mais novos 
e a dos mais velhos 
a considerarem que são 
mais felizes. O que fará 
com que os portugueses 
que estão a meio da vida 
consigam viver o quotidiano 
como “golden days”?

Mulheres

Homens

Muito Felizes Pouco Felizes

A felicidade e o género

A felicidade e a idade

Pouco felizes

Muito felizes

anos
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Como vimos, neste estudo os portugueses não se entusiasmam 
a descreverem-se felizes, mas também não se expressam como 
deprimidos. Dizem que estão… nem muito bem, nem muito mal. 

No entanto, quando os seus valores são comparados 
com os valores medianos dos cidadãos dos outros seis países 
estudados, os portugueses mostram-se um pouco mais 
desanimados com a vida. 

Veremos em seguida, ainda assim, que nos reservam surpresas 
na forma como caracterizam e descrevem a sua felicidade, 
deixando-nos interessantes áreas de esperança.

1 Donovan, N. & Halpern, D., (2002). Life satisfation: the state of knowledge and implications for government. 
Strategy Unit. UK

01. Internacionalmente há um vasto e conclusivo conjunto 
de dados de investigação sobre o que faz as pessoas estarem 
satisfeitas com a sua vida - no fundo, com aquilo 
que as faz felizes.

Estas investigações partem de inquéritos que perguntam 
às pessoas se elas estão satisfeitas com a sua vida em geral 
(avaliações essas que são cognitivas e afetivas), bem como 
com áreas específicas das suas vidas (relações, trabalho, 
economia, tempos livres…).

As respostas dadas pelos inquiridos a estas questões - apesar 
de toda a sua simplicidade e subjetividade com que se 
revestem - têm-se mostrado correlacionadas com outras áreas 
importantes, como a saúde mental, medidas externas 
de avaliação feita por terceiros, e avaliações comportamentais, 
como é disso exemplo a frequência de sorrisos1. 

O que a maioria dos estudos tem mostrado é que, pelo mundo, 
quando se lhes pergunta quão satisfeitas estão com a vida, 
a maioria das pessoas diz que tem elevados níveis 
de satisfação. Da mesma forma, os estudos têm evidenciado 
que esses níveis tendem a ser bastante estáveis, se bem 
que também se saiba que mudam de alguma forma, 
como aconteceu com a subida da média de bem-estar 
na Dinamarca entre 1973 e 2001 (de 51% para 64%), e a descida 
na Bélgica (de 44% para 18%).
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No caso da experiência de prazer hedónica, têm-se em conta 
comportamentos objetivos palpáveis, como cantar; no caso  
da vida com sentido e eudaimónica, têm-se em atenção valores 
abstratos e filosóficos, como acreditar que a vida vale a pena4. 

Os resultados deste estudo mostram assim que os portugueses 
são capazes dos dois tipos de felicidade, mas claramente mais 
expressivos e valorizadores de uma postura face à vida que 
inclui, mas vai para além, da transitoriedade das emoções 
positivas. 

Fica claro que práticas de vida viradas para os outros e a busca 
de uma vida com propósito e utilidade são pedra de toque  
dos cidadãos nacionais mais felizes.

Os dados também nos mostram como a cultura molda essas 
experiências, e que há coisas a fazer para que cada português 
possa sentir que tem condições de dar o melhor  
de si e florescer em todo o seu potencial – seja na escola,  
no trabalho, na família, na comunidade. 

2 Tamir, M., & Gross, James J. (2011). Beyond pleasure and pain? Emotional regulation and positive 
psychology. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & Steger, M. F. (Eds). Designing positive psychology: taking 
stock and moving forward (pp. 89-100). New York: Oxford University Press.
3 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). On opinions and human potentials: A review of research on hedonic and 
eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.
4 Tamir, M., & Gross, James J. (2011). Beyond pleasure and pain? Emotional regulation and positive 
psychology. In K. M. Sheldon, T. B. Kashdan, & Steger, M. F. (Eds). Designing positive psychology: taking 
stock and moving forward (pp. 89-100). New York: Oxford University Press.

02. Uma das áreas que mais tem sido estudada no domínio 
da felicidade é a descoberta e caracterização do que é uma 
vida boa e do que permite e facilita o funcionamento humano 
ótimo. Sabemos hoje, como seria de esperar, que se trata  
de fenómenos complexos. 

O reconhecimento de que possa haver mais do que um tipo 
de bem-estar ou felicidade, onde o hedonismo e a eudaimonia 
sejam independentes, ou seja, onde o sentir-se feliz seja 
autónomo do facto de ser ter um sentido para a vida, tem sido 
discutido. No primeiro caso, do hedonismo, a experiência  
de prazer e a ausência de sofrimento são os veículos 
fundamentais para a felicidade. No entanto, muitos 
investigadores consideram que esta abordagem à vida falha 
por não ter em conta aspetos do funcionamento humano como 
realização pessoal, virtudes, justiça moral, que estão muito para 
além das experiências positivas subjetivas momentâneas,  
ou da ausência das más2. Alguns consideram por isso  
que o funcionamento ótimo depende da autorrealização, a qual 
envolve um sentido de autonomia, crescimento pessoal, sentido 
de competência, relação com os outros, autoaceitação e 
propósito para a existência, e a isto chamam eudaimonia3. 

O que os nossos dados nos mostram e confirmam é que ambas 
as visões de felicidade têm mérito e relevância, 
complementando-se, já que sublinham diferentes aspetos  
da natureza humana. 



Beijos beijinhos festas abraço
estar ao teu colo no teu regaço
querer fugir e não partir
estar contigo e chamar-te amigo
sentir a família cada dia 
no emprego
ter aconchego
estas coisas dão felicidade
a mim que sou o Amizades

O AMIZADES
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A COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA RELACIONA-SE 
COM A FELICIDADE?

Ter parceiro surge como o aspeto mais relevante 
e diferenciador entre os mais e menos felizes (73% 
dos mais felizes têm parceiro vs 64% dos menos felizes).

Dos inquiridos, 33% não tem parceiro, 54% não tem filhos 
e 16% não tem irmãos.
Em 64% dos casos os irmãos não vivem em casa.
Dos que têm avós, em 43% dos casos estes não vivem na casa 
da família nuclear, restando apenas 3% em que tal acontece.

FAZ DIFERENÇA PARA A FELICIDADE O NÚMERO 
DE PESSOAS COM QUEM SE VIVE?

O número de elementos do agregado familiar não interfere 
na felicidade. Assim, quantas pessoas vivem na mesma casa 
não tem nenhuma associação significativa com o nível 
de satisfação declarado.

Lev Tolstoi 

A felicidade e a dimensão do agregado familiar

+ 6 pessoas

5 pessoas

4 pessoas

3 pessoas

2 pessoas

1 pessoa

Pouco felizes

Muito felizes

Pouco felizes

Muito felizes

A felicidade e a composição do agregado familiar

Parceiro/casal

Crianças

Irmãos

Avós

Pouco felizes

Muito felizes

Pouco felizes

Muito felizes
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TER ANIMAIS DOMÉSTICOS TEM INFLUÊNCIA NO NÍVEL 
DE FELICIDADE?

Quer os menos felizes quer os mais felizes, têm animais 
domésticos, em percentagens muito aproximadas 
(59% dos pouco felizes têm animais domésticos e 56% 
dos muito felizes também têm animais domésticos). 

SÃO MAIS FELIZES OS QUE TÊM CRIANÇAS EM CASA?

A percentagem de pessoas que se diz muito ou pouco feliz 
é exatamente a mesma entre os que têm crianças 
em casa e os que não têm. 
Daqui se pode concluir que ter filhos não parece ser 
determinante para o nível de felicidade declarada.

A felicidade e as crianças em casa

Com crianças em casa

Sem crianças em casa

Muito Felizes Pouco Felizes

A felicidade e os animais domésticos

Com animais domésticos

Sem animais domésticos

Muito Felizes Pouco Felizes

Na população deste estudo 
há mais gente com animais 
domésticos do que 
com crianças em casa 
(55% vs 39%). O que será 
que isto nos diz sobre 
as escolhas sociais 
do presente e sobre o futuro 
que se avizinha?
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A PERCEÇÃO DE SATISFAÇÃO DA RELAÇÃO 
COM OS AMIGOS, COLEGAS E PATRÕES É DIFERENTE 
NOS MAIS FELIZES QUANDO COMPARAMOS 
COM OS MENOS FELIZES?

Existe uma grande diferença entre a qualidade percebida 
das relações com colegas, amigos e patrões entre as pessoas 
muito felizes comparativamente com as pessoas pouco felizes. 
Assim, percentagens muito elevadas de pessoas felizes vivem 
agradadas com as relações pessoais e profissionais 
que estabelecem fora da família. 

94% dos mais felizes está satisfeito com as relações 
com os amigos contra 69% dos menos felizes. 
No que se refere às relações com os colegas de trabalho, 
86% dos mais felizes declara ter boa relação 
com os colegas vs apenas 52% dos menos felizes. 
69% dos muito felizes têm boa relação com o chefe contra 42% 
dos pouco felizes.

De entre estas três tipologias 
de relações em redor 
das quais giram as nossas 
relações diárias, para além 
da família, o grupo-alvo 
em que todos os infelizes, 
felizes e nem uma coisa 
nem outra se sentem mais 
insatisfeitos é o 
da relação com os patrões. 
Em contraponto, 
é nas relações com os amigos 
que as pessoas se sentem 
mais satisfeitas e menos 
desagradadas.

Boris Pasternak

Das pessoas pouco ou nada felizes, 38% avaliam como más 
as relações com os patrões, 25% dizem-se muito insatisfeitos 
na relação com os colegas e 15% referem ter más relações 
com os amigos. 

A qualidade da relação com os amigos é a mais satisfatória 
nesta amostra (84%), quando se compara com a qualidade 
de relação com colegas de trabalho ou chefes (respetivamente 
69% e 57%).

A felicidade e a satisfação nas relações

Amigos

Colegas

Patrões Pouco felizes

Muito felizes

Pouco felizes

Muito felizes
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É intuitivo que relações sociais positivas e saudáveis são fonte 
de felicidade. 

Hoje, mais do que a intuição, temos os dados constantemente 
a comprovar que as pessoas felizes também tendem 
a ter famílias com quem estão mais satisfeitas, amigos, 
e redes de suporte, tendo com quem contar, e que isso 
as diferencia das mais infelizes.

Mas será que é por as pessoas serem felizes que fazem fluir 
e florescer mais facilmente as relações? Ou será, inversamente, 
que é por terem relações que as realizam e completam 
que estão felizes?

Há sinais de que ter laços sociais e relações de suporte 
traz felicidade.

Nos estudos que pedem às pessoas que avaliem os seus níveis 
de felicidade ao longo do dia, esses níveis são mais elevados 
quando estão em interação se isso acontece até quando 
as pessoas estão deprimidas.

6 Diener, E. & Ryan, K. (2011). National accounts of well-being for Public Policy. In S. I. Donalson, 
M. Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds.). Applied Positive Psychology: Improving everyday life, health, 
schools, work and society.(pp. 15-34).New York: Psychology Press.



É porque sou feliz que és amigo
ou és amigo por eu ser feliz?
mas que importa tal questão:
se és meu parceiro e estás comigo
se entre nós tudo se diz
tem um destino esta relação
pára na estação das felicidades
porque viajou c’o intimidades

O INTIMIDADES
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A QUALIDADE DAS RELAÇÕES QUE ESTABELECEM 
COM OS SEUS PARCEIROS CONJUGAIS ESTÁ ASSOCIADA 
AO NÍVEL DE FELICIDADE?

A maior diferença entre as pessoas que se consideram felizes
e as que se consideram pouco felizes surge quando se pergunta 
sobre a qualidade das suas relações com parceiros ou cônjuges. 
Entre os mais felizes, 97% dizem-se muito satisfeitos nesta área 
(vs 77% dos pouco felizes).
Por oposição, 14% dos pouco felizes dizem-se insatisfeitos
com a relação com os parceiros, sendo este valor de apenas 1% 
entre os mais felizes. 

VIVER COM UM PARCEIRO ESTÁ ASSOCIADO 
À FELICIDADE?

No total da amostra estudada, 73% têm companheiro 
ou companheira. 
79% dos mais felizes têm parceiro intimo e 65% dos menos 
felizes também mas a avaliação da qualidade da relação varia 
muito e parece interferir de forma importante e significativa 
com os níveis de felicidade.

A felicidade e a conjugalidade

Sem parceiro

Com parceiro

Muito felizes Pouco felizes

Má relação (1-3)

Boa relação (5-7)

A felicidade e a qualidade da relação com o parceiro

Muito felizes Pouco felizes
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SENTIR QUE SE ESTÁ NUMA RELAÇÃO 
COM UM PARCEIRO OU PARCEIRA EM QUE HÁ BOA 
COMUNICAÇÃO ESTÁ LIGADO AO NÍVEL DE FELICIDADE?

O quanto se considera que há compreensão 
e boa comunicação na relação intima com o cônjuge
ou parceiro está intimamente ligado ao nível de felicidade.
Quanto mais a pessoa sente que há comunicação na relação, 
que tem uma vida conjugal preenchida e que admira 
o companheiro/a, maior o nível de felicidade.
Os mais infelizes da amostra referem que nenhum destes 
aspetos está presente na sua relação intima.

O NÚMERO DE ANOS QUE SE VIVE COM UM PARCEIRO 
ESTÁ ASSOCIADO AO NÍVEL DE FELICIDADE?

Na amostra em estudo verifica-se que 42% das pessoas vivem 
com o parceiro/a há menos de 6 anos, 36% entre 6 e 15 anos, 
e 22% há mais de 15 anos. 
A média de anos de vida em conjunto é de 9.6.

O número de anos que se vive com uma parceira ou parceiro 
não parece estar associado à felicidade. 

A felicidade e a longevidade da relação com o parceiro

Muito felizes Pouco felizes

6-15 anos

-6 anos

+15 anos

A felicidade e a longevidade da relação com o parceiro

Muito felizes Pouco felizes

6-15 anos

-6 anos

+15 anos

A felicidade e a longevidade da relação com o parceiro

Tenho uma vida conjugal preenchida

Tenho uma boa comunicação 
com o meu parceiro

Sinto admiração pelo meu parceiro

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

Total Muito felizes Pouco felizes
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ESTÁ MAIS FELIZ SEXUALMENTE QUEM
TEM UM/A PARCEIRO/A?

A frequência e satisfação das relações sexuais é claramente 
maior nas pessoas que têm um parceiro estável (64% 
de frequência de relações vs 15% em quem não tem parceiro/a).

AS DORES RELACIONAIS E O NÚMERO DE PARCEIROS 
TÊM IMPACTO NA FELICIDADE?

As pessoas que se avaliam como pouco felizes tendem 
a ter tido mais parceiros do que os mais felizes mas a diferença 
não é substantiva (média de 1.73 para mais felizes e 1.86 
para infelizes).
50% de todos os inquiridos declaram ter tido apenas 
um parceiro/a. 
As pessoas felizes têm menos separações dolorosas 
e traumáticas do que as infelizes (33% dos felizes tiveram finais 
de relações traumáticos vs 42% dos insatisfeitos).

A felicidade e o número de parceiros ao longo da vida

Muito felizes Pouco felizes

2 parceiros

1 parceiro

3 parceiros

4 parceiros

+4 parceiros

Françoise Sagan

Os parceiros e a frequência das relações sexuais

Regularmente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Perfiro não
responder

Sem parceiro fixoCom parceiro fixo

Apesar de tudo existem finais 
felizes na sequência do corte 
de relações.
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De entre os que têm parceiro/a, 64% estão nos valores máximos 
de satisfação com a vida sexual, comparativamente com 49% 
dos que não têm parceiro/a. Estes também se dizem duplamente 
mais insatisfeitos com as relações sexuais do que os mais felizes.

Os parceiros e a satisfação com as relações sexuais

Top 2

Sem parceiro fixo

Com parceiro fixo

Bottom 2

A FREQUÊNCIA E A QUALIDADE DAS RELAÇÕES SEXUAIS 
ESTÃO RELACIONADAS COM OS NÍVEIS DE FELICIDADE?

Os mais felizes declaram ter uma maior frequência de relações 
sexuais (58% dizem fazê-lo regularmente, contra 36% 
dos infelizes).

A felicidade e a frequência das relações sexuais

Regularmente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Não respondo

Pouco felizesMuito felizes
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Os mais felizes também se consideram mais satisfeitos 
com a qualidade da sua vida sexual do que os mais infelizes 
(74% vs 50%, respetivamente).
Também foram os menos felizes que mais decidiram 
não responder a esta questão (16% vs 9% dos mais felizes).

A satisfação média global com as relações sexuais é superior 
à média europeia (5.64 vs 5.28), com mais portugueses no topo 
da satisfação que a média europeia (61% vs 50%) e menos 
insatisfeitos no nosso País (3% vs 6% na europa).
Há mais pessoas das que se dizem muito felizes a dizerem 
que estão completamente satisfeitas (pontuação 7) com a sua 
vida sexual (38% vs 24% dos infelizes).

Não podemos deixar 
de expressar a satisfação 
de estar à frente dos outros 
europeus em matéria tão 
sensível.

Média de satisfação com as relações sexuais

UE PT

Nota: escala 1-7

Top 2

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 2

Vínculos como o casamento aumentam a felicidade. Tal como 
acontece no nosso estudo, os dados internacionais indicam 
que as pessoas casadas são, em média, mais felizes. 

A morte de um companheiro ou companheira é por isso 
uma perda muito traumática, sendo preciso 5 a 7 anos 
para alguém que enviuvou conseguir voltar aos níveis 
de bem-estar onde se encontrava antes da perda.

No entanto, as pessoas mais felizes também tendem a ser 
mais autoconfiantes, sociáveis, líderes, calorosas, amistosas…
o que atrai e faz manter os laços. Assim, os mais felizes são 
também uns bons fazedores das suas teias sociais.

6 Diener, E. & Ryan, K. (2011). National accounts of well-being for Public Policy. In S. I. Donalson, 
M. Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds.). Applied Positive Psychology: Improving everyday life, health, 
schools, work and society.(pp. 15-34).New York: Psychology Press.



Queres passar um bom bocado
anda comigo sou o Ocupado
eu nunca estou preocupado
e mesmo assim sou o Ocupado
faço o por mim mais apreciado
uso o que me foi ensinado
e nunca a nada vou obrigado 
agora quero ser mimado

O OCUPADO
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A SATISFAÇÃO COM O SALÁRIO RELACIONA-SE 
COM A FELICIDADE?

As pessoas mais felizes estão mais satisfeitas com os seus 
rendimentos.
A média europeia de satisfação com o salário é de 3.85 
(numa escala de 1 a 7) e o valor médio em Portugal è de 3.13. 
Há 5% de portugueses completamente satisfeitos e 34% 
completamente ou muito insatisfeitos (os valores europeus são, 
respetivamente, de 11% e de 21%). 

TER UM MAIOR SALÁRIO ESTÁ ASSOCIADO 
A MAIS FELICIDADE?

Os mais felizes têm um rendimento mais elevado.
O salário médio bruto dos mais felizes é superior 
ao dos medianamente felizes (2079 euros versus 1476 euros), 
e visivelmente superior ao dos menos felizes (que têm 
um salário médio de 1292 euros). 
A diferença entre quanto ganham os mais felizes e quanto 
ganham os mais infelizes é estatisticamente significativa.
O valor salarial médio mensal da amostra são 1800 euros.

Jean de La Fontaine 

A felicidade e o nível de rendimento

Muito felizes Pouco felizes

-1000!

1000! - 2000!

2000! - 3000!

+ 3000!

A felicidade e a satisfação com o nível de rendimento

Top 2

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 2

Se o português mais feliz tem 
um salário mais elevado 
que o português mais infeliz, 
se calhar é natural que esteja 
mais satisfeito com o salário 
do que aquele que se diz mais 
infeliz…

PT UE

Nota: Escala 1-7média

De entre os que se dizem mais felizes, 61% está acima do valor 
3, na referida escala de 1 a 7, mostrando assim um elevado grau 
de satisfação com o ordenado que recebem.
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A SATISFAÇÃO COM O TRABALHO ESTÁ LIGADA 
À FELICIDADE?

O valor de satisfação com o trabalho é muito semelhante 
à média europeia (4.81 na Europa, 4.51 em Portugal). 

SÃO MAIS FELIZES AS PESSOAS COM EMPREGO?

As pessoas com emprego consideram-se mais felizes. 
Os menos felizes apresentam uma incidência maior de desem-
prego. A diferença é significativa do ponto de vista estatístico. 
Nos dados recolhidos para este estudo, a média europeia 
de pessoas empregadas era de 70%, e o valor português quase 
coincidente, 71%. 
Temos em Portugal neste estudo 3% de pensionistas (a média 
europeia era no momento de 4%) e 11% de desempregados 
(média da europa era à altura de 10%).
Entre os que se encontram empregados, 72% consideram-se 
muito felizes. 
De referir que há 5% de desempregados que se consideram 
muito felizes contra 19% que se dizem muito infelizes com a vida.

Jean de La Bruyère

A felicidade e o emprego

Pouco felizesMuito felizes

Empregados

Reformados/pensionistas

Outros (estudantes, etc…)

Desempregados

Há portugueses 
desempregados que se 
consideram muito felizes.

Os que se consideram mais felizes também referem que estão 
mais satisfeitos com as suas ocupações profissionais.

PT UE

Média Nota: Escala 1-7

A felicidade e a satisfação com o trabalho

Top 2

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 2
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O TIPO DE TRABALHO DESEMPENHADO RELACIONA-SE 
COM A FELICIDADE?

Sentem-se mais felizes aqueles que consideram ter um trabalho 
com um cariz mais intelectual mas também, com valores muito 
próximos, os que têm profissões em que lidam diretamente 
com o público. 

Realizar trabalhos criativos também parece estar de alguma 
forma relacionado com uma maior satisfação com a vida.
São muito poucos (10%) os muito felizes que realizam 
um trabalho de tipo manual, sendo nesta tipologia profissional 
que há menos gente feliz. 
Avaliam-se como mais felizes os que trabalham nas áreas 
em que se formaram.

TRABALHO E RESPONSABILIDADE FAZEM DIFERENÇA 
NA FELICIDADE?

É sim, porque se dizem mais felizes aqueles que nos seus 
empregos têm pessoas sob a sua responsabilidade. 
É não, porque se distribuem de forma quase equitativa pelas 
três categorias (muito infeliz; nem feliz nem infeliz; muito feliz) 
aqueles que trabalham para um patrão.

Bernard Shaw 

A felicidade e o nível de responsabilidade no trabalho

Pouco felizes

Muito felizes

Patrão

Colegas

Subordinados
A felicidade e o tipo de actividade desempenhada

Pouco felizes

Muito felizes

Atendimento
ao público

Solitária

Sedentária

Intelectual

Manual

Criativa

Da minha área
de formação

Este resultado sobre 
o trabalho manual não 
significa, como assim 
o assinala alguma da literatura 
científica da economia 
da felicidade, que não haja 
“camponeses felizes” 
e “milionários deprimidos”… 
Mas nesta amostra 
portuguesa, os dados 
são diferentes dos que se vão 
encontrando pelo mundo…
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ESTÃO OS MAIS FELIZES MAIS SATISFEITOS 
COM A SUA PROFISSÃO?

As pessoas mais satisfeitas com a vida têm uma perceção 
francamente positiva do trabalho que desempenham. 
Essa satisfação profissional é visível na consideração de que 
aquilo que fazem tem reconhecimento social, os preenche 
pessoalmente e é seguro. 
Consideram ainda que lhes permite combinar a vida pessoal com 
a profissional e referem valorizar a companhia onde trabalham.
Os mais infelizes consideram, por contraponto, que a sua vida 
profissional não lhes oferece nenhum destes ganhos mostrando 
que consideram o trabalho de forma pouco positiva a todos 
os níveis.

A FELICIDADE RELACIONA-SE COM OS TRANSPORTES 
QUE AS PESSOAS USAM DIARIAMENTE PARA IR 
PARA O TRABALHO?

O número de pessoas que usam o carro é incomparavelmente 
superior ao dos que usam outros meios de transporte (76%). 
É depois muito equivalente o número de pessoas que usa 
metro, autocarro ou que vai a pé para o trabalho (12%, 14% 
e 16%, respetivamente). 
Há, naturalmente, pessoas a usar mais do que um meio 
de transporte, por isso estas percentagens não são cumulativas.
A distribuição das pessoas oriundas das três categorias (muito 
felizes, muito infelizes, nem uma coisa nem outra) que vai 
de carro para o trabalho é muito semelhante (73%, 79% e 76%, 
respetivamente), indicando assim não haver ligação entre 
o meio de transporte utilizado para o trabalho e o nível 
de felicidade autoavaliado.

O modo e o tempo 
de deslocação casa-trabalho 
tem-se vindo a revelar como 
crucial para as pessoas 
na investigação científica 
sobre felicidade a nível 
mundial. Os dados nacionais 
voltam a surpreender…

A felicidade e a forma de deslocação para o trabalho

Carro

Metro

Autocarro

A pé

Bicicleta

Mota

Outras Pouco felizes

Muito felizes

A felicidade e a percepção do ambiente de trabalho

Enriquece-me como ser humano

Consigo combinar 
com a vida pessoal

É seguro

Dá-me reconhecimento social

Valorizo a empresa onde trabalho

Muito felizes Pouco felizes

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

Total



Chamam-me Dinheiro
não é que seja mealheiro
respeito muito à finança
mas ainda mais um pé de dança
é que parece que ser feliz 
faz que não ligues ao que diz 
que tem muita e muita 
rentabilidade 
e pensa que é felicidade

O DINHEIROS
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Quase metade daqueles que se consideram felizes com a vida 
(49%) afirmam ter uma boa condição económica, 
comparativamente com apenas 6% dos menos felizes.

A FELICIDADE ESTÁ RELACIONADA 
COM AS PREOCUPAÇÕES ECONÓMICAS?

A grande maioria dos inquiridos está preocupado 
com questões económicas (86%), mas os mais infelizes estão 
mais preocupados (90%).
Aqueles que acham que não conseguem ter uma situação 
financeira que lhes permita pagar as contas sem problemas, 
consideram-se mais infelizes com a sua vida.

Kin Hubbard

A felicidade e a preocupação com a crise económica

Top 3

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 3

A felicidade e a situação económica pessoal

Top 3 Bottom 3

Pouco felizes

Muito felizes

EU PT

média Nota: Escala 1-7

A média de preocupação é mais elevada do que na Europa 
(5.91 em Portugal vs 4.98 na média europeia, numa escala 
de 1 a 7).
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As consequências da crise económica vêem-se nos que se 
consideram infelizes na vivência de preocupações com o futuro 
e na consideração de que há mais delinquência e crime. 
Consideram também que estão mais receosos em iniciar novos 
projetos económicos, gastam menos do que costumavam, 
saem menos do que era habitual e têm mais dificuldade 
em pagar as contas. 
Nenhum dos mais felizes refere estas consequências.

A felicidade e a percepção da situação económica pessoal

Tenho receio de iniciar novos 
projectos económicos

Gasto menos 
do que costumava gastar

Saio menos do que o habitual

Estou preocupado 
com o fututro

Considero que há 
mais delinquência/crime

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

Total Muito felizes Pouco felizes

Há 91% de portugueses a considerar que a situação económica 
do país está muito mal comparativamente com 37% da média 
dos europeus. Apenas 2% considera que está muito boa contra 
6% da média europeia. Um resultado francamente mais 
pessimista no nosso País.

A felicidade e a percepção da situação económica do país

Top 3

UE

PT

Bottom 3
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OS MENOS FELIZES CONHECEM MAIS PESSOAS AFETADAS 
PELA CRISE?

As pessoas mais satisfeitas com a vida declaram ter por perto, 
no seu grupo social, menos pessoas afetadas pela crise do que 
as pessoas menos felizes. 71% dos mais felizes referem ter 
alguém conhecido a sofrer por causa da crise financeira contra 
82% dos menos felizes. Entre os menos felizes, 67% referem 
que são eles diretamente os afetados pela crise e isso só 
acontece a 35% dos felizes. 
65% dos menos felizes indicam que os seus parceiros foram 
afetados enquanto entre os mais felizes, apenas 36% o referem. 

A felicidade e as consequências da crise

Pouco felizesMuito felizes

Conheço alguém afectado pela crise

Sinto-me directamente afectado pela crise

O meu companheiro é afectado pela crise

A média europeia de avaliação de quão má está a situação 
económica de cada país é 3.14 (numa escala de 1-7).  
O resultado médio dos portugueses é 1.96, avaliando a situação 
de forma muito negativa.

No que toca à média portuguesa da avaliação da situação 
económica pessoal, a nossa média é muito próxima 
da dos outros europeus estudados (3.52 em Portugal vs 3.88 
na Europa), havendo um resultado até inesperado: há 24% 
de portugueses a considerar que a sua situação económica 
pessoal é boa (top 3), contra 12% do europeu médio.

Pelo contrário, quando olhamos para os valores mais baixos  
da escala verificamos que 45% dos portugueses considera ter 
uma má situação económica (bottom 3) vs 19% dos europeus.

78% das pessoas menos felizes avaliam a sua situação 
económica pessoal como muito má comparando com apenas 
20% entre os mais felizes.
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Estudos feitos com amostras nos Estados Unidos mostram  
que alunos felizes e alegres aos 18 anos mostravam ganhar 
salários 30% mais elevados 14 anos depois, já quando 
envolvidos na vida profissional. Tal significa que a felicidade  
e bem-estar pessoais podem ter efeitos a longo prazo 
em múltiplas variáveis associadas ao salário e á vida 
profissional6.

De novo, as setas vão nos dois sentidos (mais felizes são 
melhores trabalhadores e ganham mais; quem ganha mais  
é mais feliz), o que faz perceber porque é que tantas empresas 
hoje em dia contratam especialistas em felicidade para fazer 
formação aos seus empregados…

Num momento da nossa vida social em que a crise financeira 
aumenta tão drasticamente a insegurança laboral  
e o desemprego, de notar que este último baixa em muito  
a satisfação com a vida, ainda que o efeito seja mediado  
e reduzido pelo facto de se viver numa região com alta taxa  
de desemprego. Os efeitos demolidores demoram a passar,  
e são mais atribuíveis a perda de sentido de participação social 
e desvalorização pessoal, do que só e apenas às perdas 
financeiras inerentes.

O que como vimos, não impede que haja pessoas em situação 
de desemprego muito felizes…

6 Diener, E. & Ryan, K. (2011). National accounts of well-being for Public Policy. In S. I. Donalson, M. 
Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds.). Applied Positive Psychology: Improving everyday life, health, 
schools, work and society.(pp. 15-34).New York: Psychology Press.

A felicidade parece trazer ganhos à área profissional  
e do rendimento económico, implicando sucesso profissional  
e económico, coisa que foi já demonstrada em inúmeros 
estudos pelo mundo.

Há uma relação positiva entre satisfação profissional  
e satisfação com a vida.

Claro que poucos duvidarão que os que ganham mais sejam 
mais felizes. 

E lá voltamos à história do ovo ou da galinha…

Os dados mais recentes também indicam que as pessoas mais 
felizes conseguem ganhar mais dinheiro, independentemente 
da profissão que desempenham. São avaliadas pelos seus 
superiores como mais criativas, tendem a ser bons líderes, 
ajudando os colegas de trabalho e assim contribuindo  
para climas organizacionais positivos. Se dissermos que, ainda  
por cima, faltam menos por doença (já vamos ver como se liga 
a saúde com a felicidade nos portugueses) e roubam menos 
objetos dos seus locais de trabalho, percebemos várias razões 
para maior sucesso…

Há um conjunto de fatores pessoais que influenciam  
a satisfação: controlo pessoal, diversidade, salário, segurança  
no emprego, exigências da profissão…



Anda anda vamos ser bonitos
esquece todos os aflitos
a fazer da aparência
a mais suprema ciência
nós sabemos que não é assim
a beleza não é um fim
o seres belo é uma luz
que faz brilhar uma avestruz 
isto é garantido digo eu 
o Bem Parecido

O BEM PARECIDO
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Dos inquiridos, 57% das pessoas mais felizes mais dificilmente 
consideram a possibilidade de efetuar cirurgias para modificar 
o seu corpo (contra 45% dos mais infelizes).

OS MAIS FELIZES ESTÃO MAIS SATISFEITOS 
COM O SEU ASPETO FÍSICO?

As pessoas mais felizes estão claramente mais satisfeitas 
com o seu aspeto físico (47% vs 20%).

Henri Lacordaire

A felicidade e a opção por uma cirurgia plástica

Pouco felizesMuito felizes

sim

não

sim

nãoA felicidade e a satisfação com a aparência

Top 2

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 2
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A felicidade vem do ‘interior’ 
mas condiciona a auto 
perceção do ‘exterior’. 
Se quiser aumentar 
a sua felicidade tem de tratar 
das duas dimensões!

François La Rochefoucauld

Olhando para os resultados de toda a amostra, 
64% dos inquiridos considera que ainda que não esteja 
completamente satisfeito com o seu aspeto físico, isso é algo 
que não o/a afeta. 
18% da amostra total está satisfeita com o aspeto físico. 

Só 7% das pessoas mais felizes dizem que não estão 
completamente satisfeitas com o seu aspeto físico e que isso  
as afecta vs 36% das pessoas pouco felizes.
Entre os mais felizes, 27% diz-se satisfeito com a sua aparência 
sendo este valor de apenas 10% nos que se consideram 
menos felizes. 

A felicidade e a preocupação com a aparência física

Pouco felizesMuito felizes

Estou satisfeito com a minha aparência

Não estou completamente satisfeito,
mas não é algo que me afecte

Não estou completamente satisfeito
e afecta-me ligeiramente
Não estou completamente satisfeito
e afecta-me bastante

Ao que parece, as pessoas bonitas são mais felizes.

Uma das explicações prende-se com o facto dos mais bonitos 
ganharem mais e terem tendência a casar com pessoas 
também mais bonitas e que também ganham mais. 

Se pensarmos na beleza física como uma porta que ajuda 
a atingir o que se deseja na vida (persuadir, influenciar, 
conseguir entrevistas de emprego, encontros amorosos…) 
a beleza pode ser um bom passaporte.

No entanto, há estudos especialmente cuidadosos na análise 
destes resultados. 

Edward Deci, um grande investigador nestas áreas, descobriu 
num dos seus estudos, publicado em 2009 no Journal 
of Research in Personality, que as pessoas que tinham objetivos 
extrínsecos (dinheiro, fama, aparência física), quando 
comparadas com as que tinham objetivos intrínsecos (relações 
afetivas fortes, crescimento pessoal, saúde…) viviam mais 
ansiosas, inseguras e infelizes. 

Uma das explicações é que aquelas perdiam de vista 
o mais importante da vida, e sentiam-se como ratos numa roda 
sem parar, com pouco sentido de controlo sobre as suas vidas.



Bem-Estar me chamam
porque bem gosto de estar
é o que tem ser assim
a alegria não tem fim 
mexo-me corro caminho 
mas não descuido meu soninho 
conta-me uma história vou dormir 
e sonhar que a remar 
contigo vou fugir

O BEM-ESTAR
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OS COMPORTAMENTOS RELACIONADOS COM A SAÚDE 
SÃO INFLUENCIADOS PELA FELICIDADE?

Os mais felizes com a vida dizem que conseguem dormir 
o suficiente e se sentem descansados depois de dormir, 
contrariamente ao que acontece com os mais infelizes. 

Referem também que, se têm algum sintoma, por mais 
pequeno que seja, consultam logo um médico. 
Por seu lado, os que se consideram mais infelizes com a vida 
dizem preocupar-se com o seu estado de saúde mas não dão 
sinais de procurar ajuda médica.

A FELICIDADE ESTÁ RELACIONADA COM A PERCEÇÃO 
DE QUÃO SAUDÁVEIS AS PESSOAS SE SENTEM?

As pessoas que se consideram mais satisfeitas com a sua saúde 
são também as que se consideram mais felizes: 72% das mais 
felizes estão satisfeitas com o seu estado de saúde vs 32% 
dos que se consideram menos felizes.

A felicidade e a saúde em geral

Top 2

Pouco felizes

Muito felizes

Bottom 2

A felicidade e o cuidado com a saúde

Total

Preocupo-me com o 
meu estado de saúde
Consulto o médico ao mais
pequeno sintoma
Sinto-me descansado
depois de dormir

Durmo o suficiente

Muito felizes Pouco felizes

Nota: Escala 1-7
Desvio em relação à média

Os mais infelizes vivem 
preocupados 
com a sua saúde, 
mas os mais felizes, quando 
há sinais de possível doença, 
mais do que simplesmente se 
preocuparem, atuam 
no sentido do diagnóstico 
e possível tratamento…
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OS MAIS INFELIZES DIZEM TER SOFRIDO MAIS TRAGÉDIAS?

Felizmente, no grupo total de participantes há um total de 76% 
de pessoas que relatam que não viveram problemas graves 
ou trágicos nos últimos meses ou anos. 
No entanto, quando se comparam as percentagens dos mais 
e menos felizes, 84% dos primeiros referem não ter tido 
nenhuma tragédia na sua vida comparativamente com apenas 
62% dos que declaram ser menos felizes.

HÁ LIGAÇÃO ENTRE O NÚMERO E A DURAÇÃO 
DE DOENÇAS FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS E A FELICIDADE?

Os mais felizes dizem ter menos doenças, quer do foro físico 
quer do foro psicológico, quando comparados com os menos 
felizes. Estes últimos indicam de facto ter mais doenças, 
sendo a maioria delas físicas (36% vs 13% dos muito felizes). 
Os menos felizes consideram mais frequentemente 
que a doença interfere com a sua vida diária e relatam maior 
preocupação quando comparados com os mais felizes.

Ainda assim, a grande maioria das pessoas inquiridas (79%) 
relata não sofrer de nenhuma doença.

Carlos Drummond de Andrade

A felicidade e as doenças

Pouco felizesMuito felizes

Nenhuma doença

Alguma doença
(física/psicológica)

Doença física

Doença psicológica

A questão a que tiveram que responder neste caso deixa 
a dúvida sobre aspetos subjetivos e sobre causalidade. 
Assim, não é possível saber porque os dados não nos indicam, 
se é por estarem infelizes que algumas pessoas consideram ter 
problemas graves (que os mais felizes não valorizam ou não 
dramatizam tanto) ou se de facto a existência de uma tragédia 
efetiva desencadeou a infelicidade nas vidas dos que se dizem 
mais tristes. 

A felicidade e o sofrimento com as tragédias

Pouco felizesMuito felizes

Não sofri qualquer tragédia

Sim, nos últimos 6 meses
Sim, nos últimos 6-12 meses

Sim, nos últimos 13-24 meses
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A FREQUÊNCIA DE ATIVIDADE FÍSICA REALIZADA ESTÁ 
LIGADA COM O NÍVEL DE FELICIDADE?

As pessoas mais felizes referem realizar mais atividade física 
do que os que se sentem mais insatisfeitos com a sua 
existência. 
34% destes últimos declara não fazer nenhuma atividade física 
contra 15% dos mais felizes. Entre os mais felizes há muito 
mais gente a fazer atividade física moderada (28% contra 14% 
entre os menos felizes). 

É também entre os mais felizes que há mais pessoas a fazer 
atividade física intensa (9% vs 5%, nos que se dizem 
insatisfeitos com a vida).

A boa notícia é que 78% das pessoas entrevistadas referem 
fazer algum tipo de atividade física (seja leve, intensa 
ou moderada).

SÃO OS MAIS FELIZES MENOS OBESOS?

As pessoas insatisfeitas com a vida tendem a ter mais 
problemas de excesso de peso e obesidade do que os mais 
felizes (48% vs 36%).

Os dados mostram-nos que 56% das pessoas inquiridas estão 
dentro dos valores normais em termos de Índice de Massa 
Corporal (IMC) e que 42% do total da amostra é obeso 
ou tem excesso de peso. 

Mas enquanto há 31% de pessoas infelizes com excesso de peso 
e 17% com obesidade já declarada, nos mais felizes há 27% 
com excesso de peso e apenas 9% com obesidade. 
São também os mais felizes quem tem uma maior percentagem 
de pessoas com valores de peso esperados para a altura (62%, 
vs 50% dos infelizes) e um IMC dentro dos valores normais. 

Sublinhamos a boa notícia: 
78% de todas as pessoas 
inquiridas fazem algum tipo 
de atividade física (seja leve, 
moderada ou intensa). 
Sabia que dez mil passos 
por dia é um importante 
marcador entre saúde 
e doença?

A felicidade e o peso

Pouco felizesMuito felizes

Obesos

Acima do peso normal

Peso normal

Abaixo do peso normal

A felicidade e exercício físico

Pouco felizesMuito felizes

Exercício Intenso

Exercício moderado

Exercício Ligeiro

Não faço exercício
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físico, ocupando inteligentemente os tempos livres. 
Tendem ainda a ter menos doenças do estilo de vida, 
como as associadas ao consumo de álcool ou drogas7. 

A autoavaliação da saúde é muito forte na relação 
com a felicidade, tendo um efeito maior do que o casamento 
ou as mudanças profissionais. Mas se tivermos em conta 
a avaliação objetiva da saúde (quantas doenças tem, quais…
avaliadas por terceiros) a relação com a felicidade é muito 
menor. Uma das hipóteses para explicar este fenómeno – a 
diferença entre quão saudável eu me sinto, e quão saudável 
de facto estou – é que enviesamos positivamente a nossa 
perceção de saúde, quando nos sentimos felizes com a vida. 
Mas como não deixamos de nos cuidar, e procurar ajuda 
médica logo que precisamos, tal como os dados deste estudo 
mostram, podemos concluir que não corremos riscos com esta 
visão ensolarada da saúde pessoal.

7 Diener, E. & Ryan, K. (2011). National accounts of well-being for Public Policy. In S. I. Donalson, 
M. Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (Eds.). Applied Positive Psychology: Improving everyday life, health, 
schools, work and society.(pp. 15-34).New York: Psychology Press.

A relevância habitualmente dada pelas pessoas à saúde fez 
naturalmente com que se realizassem estudos para ver a sua 
ligação com a felicidade.

Numa investigação sobejamente citada, publicada em 2001 
por Danner, Snowdon e Friesen, a análise de autobiografias 
de freiras ao entrarem um convento, correlacionando 
a felicidade e a alegria das narrativas com a sua longevidade 
e percursos de saúde, mostrou que no grupo das freiras mais 
felizes à entrada, havia 79% que viviam até aos 85 anos, 
e 53% até aos 93 anos de idade. Das mais desanimadas, apenas 
54% viviam até aos 85 anos, e só 18% atingiam os 93 anos. 
Tendo em conta que as participantes deste estudo faziam parte 
de um grupo que viveu em condições muito controladas 
e semelhantes, e portanto o peso da variabilidade do ambiente 
era mínimo, os resultados são surpreendentes. 

Porque serão mais saudáveis os mais felizes? De novo, 
há caminhos que explicam, vindos da felicidade para a saúde, 
e da saúde para a felicidade. Uma das hipóteses tem a ver 
com melhores sistemas imunitários, e melhor saúde 
cardiovascular (menos bloqueamento de artérias e melhor 
saúde cardiovascular), e uma das explicações está aqui 
nos nossos dados: os mais felizes desenvolvem mais 
comportamentos pró-saúde, seja cuidando-se, colocando 
cintos de segurança quando viajam de automóvel, pondo 
protetores solares, comendo saudavelmente, fazendo exercício 



O tempo fez-se para se perder
com o que se gosta de fazer
em cinemas teatros vernissages
à mesa nos spas massages
o tempo fez-se para felizes nos fazer
e por isso cumprir sou o Lazeres

O LAZERES
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OS MAIS FELIZES ESTÃO MAIS SATISFEITOS
COM OS SEUS TEMPOS LIVRES?

A média de satisfação dos portugueses com a ocupação dos 
seus tempos livres está ligeiramente a baixo da média europeia.

HÁ DIFERENÇAS ENTRE FELIZES E INFELIZES NO TIPO 
DE ATIVIDADES COM QUE OCUPAM O DIA-A-DIA?

Os dados mostram uma consonância quase perfeita 
na distribuição de percentagens por tarefa entre os mais 
e menos felizes.
De facto, 34% do tempo é passado e dormir e em higiene 
pessoal; 35% a trabalhar ou estudar; cerca de 8% a comer 
e 6% em tarefas domésticas.
13% do dia é referido como sendo dedicado aos tempos livres, 
atividades de prazer ou desporto.

A felicidade e as actividades do quotidiano

Pouco felizesMuito felizes

Dormir/higiene pessoal

Trabalhar/estudar

Refeições
Tarefas domésticas
Obrigações diversas
Lazer/desporto

Este é um dos gráficos que mostra mais consistência 
e coincidência nos resultados, demonstrando que a distribuição 
de tarefas em nada interfere com a satisfação com a vida 
e que todas as pessoas dividem o seu dia a fazer 
mais ou menos as mesmas coisas.

A felicidade e a satisfação com os tempos livres

Pouco felizes

Muito felizes

Top 2 Bottom 2

Percentualmente, o grupo dos felizes declara estar três vezes 
mas satisfeito com a forma como ocupa os tempos livres 
do que o grupo dos pouco felizes (30% vs 10%).

PT EU

média Nota: Escala 1-7
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OS TEMPOS LIVRES PARTILHADOS 
DÃO MAIS FELICIDADE?

Entre os mais felizes há mais pessoas a dizer que passa 
os tempos livres em situações sociais em vez de sozinhos. 
Pelo contrário, mais de metade dos pouco felizes diz passar 
os tempos livres sozinho (52%). 

Estamos acima da média europeia no tempo de ócio passado 
em grupo vs sozinhos (53% vs 48% nos outros países 
da Europa estudados).

Essa satisfação nos mais felizes parece estar relacionada 
com o facto de poderem dedicar tempo a fazer aquilo que 
gostam (60% vs 25% nos menos felizes) e de terem mais tempo 
para si próprios (49% dos menos felizes diz não ter tempo 
para si contra apenas 16% dos mais felizes).

Quando comparados com os menos felizes, os mais felizes 
com a vida declaram ser mais capazes de desligar durante 
o tempo de ócio (54% vs 28%) e ter mais possibilidade 
de decidir, sem interferências de terceiros, aquilo que querem 
fazer (60% vs 37% entre os menos felizes).

O facto de os mais felizes considerarem que têm tempo 
para si mesmos, muito mais do que os infelizes (66% vs 38%), 
é o indicador com mais diferenciação entre felizes e infelizes.

A felicidade e a autonomia na escolha dos tempos livres

Tenho tempo 
para mim

Sou capaz de desligar 
no período de ócio

Decido o que fazer 
sem depender de ninguém

Dedico o tempo a fazer 
o que realmente gosto

Pouco felizesMuito felizes

Nota: Top 3 (Escala 1-7)

A felicidade e a companhia nos tempos livres

Pouco felizesMuito felizes

sozinho

acompanhado

sozinho

acompanhado
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Seguem-se as atividades práticas e corporais (62% dos tempos 
livres do total da amostra) onde se incluem, entre outros, 
as compras e o desporto e onde também não há diferenças 
entre o grupo dos mais felizes vs o grupo dos menos felizes 
no que se refere ao peso dado a este tipo de atividades 
nos seus tempos de ócio.

A FORMA COMO SE OCUPAM OS TEMPOS LIVRES 
ESTÁ RELACIONADA COM A FELICIDADE?

O que as pessoas fazem para ocupar os tempos livres 
é muito variado. 
No entanto, há uma forte incidência do consumo de produtos 
de media coincidente em ambos os grupos (cerca de 96%) 
e que surge claramente destacada como sendo o que 
as pessoas mais fazem durante os seus tempos livres. 
O destaque vai para ‘ver televisão’ (74%) e ‘navegar na internet’ 
(72%) seguido de ‘aceder às redes sociais’ (37%).

A felicidade e o consumo dos media

Consumo dos media

Ver TV

Ouvir radio

Aceder à internet

Aceder a redes sociais

Pouco felizesMuito felizes

A felicidade e as actividades físicas

Actividades físicas

Praticar desporto

Ir às compras

Pouco felizesMuito felizes



105

Muito próximas das anteriores, aparecem as atividades sociais 
relacionadas com falar e estar com amigos (51% dos tempos 
livres) e aqui sim existem diferenças na forma como o fazem 
os mais felizes vs os menos felizes. O grupo dos mais felizes 
valoriza mais a partilha presencial e privilegia o estar 
com amigos num bar ou restaurante (29% vs 19% menos felizes) 
ou recebê-los em casa (31% vs 18% nos menos felizes).

De destacar ainda que os menos felizes passam mais tempo 
dormir e a descansar no tempo livre que têm (55% vs 39%).

A felicidade e as actividades sociais

Actividades sociais

Estar com amigos em 
bares/restaurantes

Estar com amigos em casa

Pouco felizesMuito felizes

A felicidade e o ócio

Nenhuma actividade física
(dormir, descansar...)

Pouco felizesMuito felizes

Surgem depois as atividades culturais (55% dos tempos livres 
do total da amostra) como ler, ir ao cinema ou teatro e nas quais 
os valores são também coincidentes nos dois grupos.

A felicidade e as actividades culturais

Actividades culturais

Ler (livros, revistas, etc.)

Ir ao cinema/teatro

Ir a museus/exposições
na minha cidade

Pouco felizesMuito felizes
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 tem entre os 36 e os 45 anos
 é casado
 está muito satisfeito com a relação que tem com o parceiro 
 tem boas relações com os amigos e partilha com eles parte 
dos seus tempos livres

 está empregado
 avalia como sendo boa a relação que tem com os colegas  
e com o chefe

 considera-se satisfeito com o seu trabalho e o seu salário
 desenvolve uma atividade profissional de tipo intelectual
 tem pessoas sob a sua responsabilidade
 não está nem tem familiares diretos afetados pela crise 
financeira

 gosta da sua aparência física e o seu aspeto físico  
não o afeta

 é mais saudável e quando adoece procura o médico  
aos primeiros sintomas

 dorme tudo o que precisa e levanta-se a sentir-se 
repousado

 faz atividade física moderada
 avalia-se como bem-humorado
 tem um conjunto de valores que alimentam a sua vida, 
incluindo a dádiva, a partilha, a celebração de datas 
relevantes (natal, aniversários), a alegria, a gratidão,  
a expressão de afetos. Escolhe cuidar-se e cuidar  
dos outros…
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Uma nota final sobre os benefícios da felicidade: ser feliz não tem 
só vantagens para o próprio, tem ganhos ao nível social.

Mostram-nos os estudos que os que constroem diariamente 
a felicidade tendem a ser altruístas e não egoístas, atentos 
ao bem-comum, cooperativos, pacifistas, confiantes nos outros, 
mais tolerantes e democráticos e companhias agradáveis.
São também mais criativos e pró-ativos e, muitas vezes envolvem-
se em ações de voluntariado, sendo assim cidadãos dedicados ao 
coletivo e, em consequência, inspiração 
para outros. 

De novo, os dados dos estudos são fascinantes: ir uma vez por mês 
à reunião de um qualquer grupo a que se pertença (cultural, cívico, 
espiritual…), fazer voluntariado ou uma visita cultural uma vez por 
mês, ou ir de duas em duas semanas a algum ritual religioso - por 
exemplo à missa ou à reunião do coro - correspondem em 
felicidade ao equivalente a duplicar o salário8.

E como um só elemento social positivo pode elevar a excelência 
humana – pensemos em Luther King, Mandela, Madre Teresa ou 
Ghandi, ícones vitais de como um só pode fazer toda a diferença 
- a maior felicidade nos cidadãos, de um cidadão, que nestes 
exemplos dados se confirmou poder estar associada a práticas 
simples, poderá facilitar o desenvolvimento de uma sociedade mais 
coesa e justa, atenta de forma efetiva aos direitos humanos e aos 
valores da modernidade – liberdade, igualdade, fraternidade - com 
pessoas mais orgulhosas dos valores que defendem e praticam e, 
portanto, mais satisfeitas com a forma como escolhem viver 
a sua experiência de humanidade.

8 Donovan, N. & Halpern, D., (2002). Life satisfation: the state of knowledge and implications for government. 
Strategy Unit.

Ralph Emerson
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Entre muitas outras, guardamos da nossa juventude 
uma imagem de estranha rebeldia: ir a Espanha comprar 
garrafas de Coca-Cola. Durante esses longos anos antes 
da democracia, em que o governo vigente impedia a venda 
em Portugal desta bebida, a entrada no país vizinho, apesar  
de lá se viver uma experiência política ainda mais opressiva, 
permitia-nos o acesso a algo que no nosso país era proibido. 
Esse cruzar de fronteiras trazia em si um estranho sabor 
a irreverência e a anseio de liberdade…

Alguns anos antes Fernando Pessoa criou para a Coca-Cola 
o maravilhoso slogan “Primeiro Estranha-se, depois Entranha-se”, 
cruzando, assim, uma outra fronteira: a da genialidade literária 
como apresentação da bebida da garrafa mágica.

Vivemos hoje num momento em que novas fronteiras, 
cruzamentos entre mundos, se debatem e questionam, 
se abrem e se reinventam.

Algumas, como a que aqui nos reúne, são as que de muitas 
formas ligam as universidades às empresas, associam 
a investigação científica e o conhecimento às marcas que neles 
querem apostar e desaguando na experiencia dos momentos 
da vida diária das pessoas.

Há mais de um ano atrás, o nosso colega e amigo, Carmelo 
Vázquéz, professor catedrático da Universidad Complutense 
de Madrid, partilhou connosco que estava a fazer um estudo 
de grandes dimensões em parceria com a Coca-Cola. 
Pareceu-nos estranho, ao principio… mas sabem o que 
aconteceu? A ideia entranhou-se.

The opening paragraph of
A Tale of Two Cities, Charles Dickens
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Porque não? Se há de um lado meios e vontade, do outro 
conhecimento teórico e metodológico… porque não?

Recentemente, foi a nossa vez de decidir se, como académicos, 
nos fazia sentido aceitar o convite para integrarmos 
a comissão científica do Instituto da Felicidade, 
patrocinado pela Coca-Cola. Não foi uma decisão imediata, 
arbitrária ou impulsiva. 

Sabíamos – sabemos – que é uma decisão com consequências.
Ouvimos para isso a nossa eudaimonia, a boa voz interior 
(do Grego: eu= boa; daimon= voz interior). 

Porque não ter a Coca-Cola a apoiar os estudos científicos, 
a divulgar o conhecimento, a estimular a sabedoria e a educar 
a reflexão sobre a vida feliz? Sempre acreditámos e pugnámos 
por uma ciência útil e prática, que sirva a vida das pessoas 
e lhes suporte decisões mais informadas.

Então, reencontrámos a Drª Filomena Raínho, que há anos tinha 
passado pela Faculdade de Psicologia da Universidade 
de Lisboa onde lecionávamos, pessoa que é a alma do Instituto 
da Felicidade Coca-Cola. Foi ela quem nos desafiou. 

À frente deste Instituto não podia estar alguém que vivesse 
com mais coerência o objetivo que ele encerra. 
Ela é a personificação da confiança, respeito e admiração 
pelas pessoas, de uma vida cheia de propósito e compromisso, 
uma crente e esperançada em melhores futuros, investindo 
neste projeto com a serenidade de quem sabe que o caminho 
deste presente-futuro que agora fazemos é por aqui.

E por isso estamos juntos, sem preconceitos, abertos a estas 
novas parcerias, a estudar a natureza humana feliz. 
O lema é “Cooperar ou Fracassar”, lembrando-nos que estamos 
num tempo que contém uma oportunidade histórica: 
ou perdemos individualmente, ou ganhamos juntos. 
Há duvidas sobre a escolha?

Helena Águeda Marujo* & Luis Miguel Neto**
Professores Universitários
Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade Técnica de Lisboa*
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa**

17 de Outubro de 2011
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Objetivos do estudo:
Caracterizar a felicidade na população portuguesa, conhecendo o perfil do português mais feliz 
e os fatores associados à felicidade autoavaliada.

Universo do estudo:
Pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos residentes em Portugal 
Continental.

Amostra:
1033 entrevistas realizadas a uma amostra representativa com quotas relativas a idade e sexo.

Erro amostral associado:
Erro standard para a amostra total calculado sob as condições mais desfavoráveis de ± 3.2% 
para um nível de confiança de 95% e p=q=50%. 

Observações:
Em alguns gráficos o somatório não perfaz os 100% devido a arredondamentos.
As conclusões referidas no estudo resultam das diferenças estatisticamente significativas.

Método de recolha de dados:
Metodologia CAWI (Computer-Aided Web Interview) usando um questionário estruturado 
(25 minutos de duração aproximada). A recolha foi feita em Dezembro de 2010.
Os dados aqui analisados fizeram parte de um estudo que integrou mais seis países, 
além de Portugal: Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha e Suécia.

Entidade Responsável pela Investigação:
Millward Brown
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