Atividades
- Filocafé - Ciclo de Palestras da APEFP
- Congresso Nacional da APEFP
- Curso de Formação de
Consultores/Assessores e
Filosóficos – certificação para gabinetes
- Curso em Supervisor em Ética Organizacional
- Cursos de: “Filosofia para Crianças”

Associados
1. Podem ser sócios da Associação todas as
pessoas singulares, nacionais ou estrangeiras,
que possam contribuir para a prossecução dos
objectivos da Associação bem como pessoas
colectivas quer sejam empresas ou outras
instituições.
2. Os sócios podem ser: Efectivos, Beneméritos
e Honorários.
a) Efectivos são os sócios que contribuem com a
quota mensal estabelecida;

- Workshop de Clubes/Gabinetes de Ética
- Workshop de Filosofia com Humor
- Workshop de Filosofia com Amor
- Curso de Ética para PME
- Oficinas de Filosofia e Pensamento Crítico
- Edição do Livro: “Temas de Hoje, Temas de Sempre”
- etc.

APEFP- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA E FILOSOFIA
PRÁTICA
www.apefp.blogspot.com
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b) Beneméritos são os sócios que contribuem
para a Associação com importantes donativos ou à
mesma prestem relevantes serviços;
c) Honorários são os sócios que, por curriculum
académico ou profissional relevante ou por importantes
serviços prestados à comunidade, se tornem dignos de
tal honra.
3. – São considerados sócios efectivos - fundadores
as pessoas que assinaram os primeiros Estatutos.
4. – Os sócios beneméritos e honorários estão
isentos de quotas e de quaisquer outros encargos
associativos.
- A Quota é em forma de anuidade ( ano civil ) e cujo
valor é de 20 Euros.

Organograma da APEFP

- Órgãos Sociais:
Direcção Nacional:
Presidente : Eugénio Oliveira
Vice-Presidente: Manuel Barreira
Secretário: José António Gonçalves
Mesa da Assembleia-Geral:
Presidente: Amadeu Gonçalves
Secretário : Carlos Teixeira
Secretário: Anselmo Freitas
Conselho Fiscal:
Presidente: Nuno Augusto Durães
Secretário: Maria da Conceição Cracel
Secretário: Rogério Pereira
Departamentos:
Departamento de Práticas Éticas e Filosóficas
Coordenadores: Manuel Barreira; José António,
Nuno Durães; Diana Maia
Depº de Comunicação: Rita Cunha
Consultoria de Imagem: Paula Pereira
Departamento de Formação
Coordenador: Bruno Rodrigues
Departamento de Educação:
Coordenadores: Carlos Louro e Carlos Teixeira
Departamento de Filosofia para Crianças:
Coordenadores: Alexandre Lemos; Joana Sousa
Conceição Cracel
Departamento Filosofia e Artes
Miguel Coimbra
Gabinete Jurídico
Isabel Guimarães
Departamento de Estudos e Publicações de
Ética e Filosofia Prática
Coordenador: Amadeu Gonçalves e Anselmo Freitas
Departamento de Ética Médica:
Coordenadora: Dra. Helena Sarmento
Comissão de Ética e Deontologia:
Presidente: Prof. Doutor. Costa Pinto
Vice-Presidente : Dra. Helena Sarmento

O projecto da APEFP
FINALIDADES
A APEFP- Associação Portuguesa de Ética e Filosofia
Prática, nasceu em Outubro de 2008 e surgiu como
um
projecto
sustentado
e
alicerçado
no
conhecimento dos membros da Direcção na área do
associativismo e da filosofia prática. É um projecto
pensado em promover em Portugal, tal como
acontece noutros países europeus, a filosofia prática
e a ética organizacional.
A Direcção da APEFP pretende que este projecto seja
uma mais valia a nível nacional e nesse sentido vai
desenvolver um conjunto de acções que divulguem a
Associação e os seus propósitos de tornar a
sociedade mais conhecedora da utilidade da ética e
da Filosofia prática quer para a formação cívica do
ser humano quer para a sua formação cultural.
A Direcção da APEFP tem como objectivo inicial fazer
crescer o número de sócios para assim se constituir
como uma Associação forte e que possa ter uma voz
activa na sociedade civil em diversas dimensões, por
isso, o projecto é de todos aqueles que com a sua
vontade e disponibilidade possam participar nele.
A Direcção acredita que é um projecto que “ tem
pernas para andar” pois o dinamismo dos elementos
que compõem os órgãos sociais e os departamentos
da APEFP assim nos leva a crer .

A APEFP é uma associação de cariz cultural e científico,
sem fins lucrativos e tem como fim a divulgação,
promoção, desenvolvimento, formação, investigação e
estudo na área da Ética e da Filosofia Prática.
a. Fomentar a investigação na área da Ética e
Filosofia Prática.
b. Desenvolver projectos nas práticas Éticas e
Filosóficas. e a troca constante de ideias,
experiências e projectos nesta área; como sejam
o desenvolvimento e a realização de : Cafés
Filosóficos; Clubes de Ética; Filosofia para
Crianças; Assessoria e Consultoria Ética e
Filosófica;
Ética
Empresarial;
Deontologia
Profissional; Coaching Filosófico; etc.
c. Promover troca de experiências com outras
instituições e fomentar contactos preferenciais
com
universidades,
empresas
e
outros
organismos, públicos ou privados, e com
associações
congéneres,
nacionais
e
internacionais;
d. Promover
junto
das
entidades
políticas
competentes projectos de promoção da Ética
prática e da Filosofia prática.
e. Promover actividades tais como cursos, estágios,
seminários, colóquios, congressos, conferências,
encontros e exposições;
f. Promover e patrocinar a edição de publicações
conforme aos objectivos da Associação e que
contribuam para um melhor esclarecimento
público sobre a importância da Ética e da
Filosofia Prática.
g. Dialogar com as empresas de modo a
desenvolver e aperfeiçoar modelos de negócio
baseados na deontologia profissional.
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