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“ Não basta ter bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem”  

R. Descartes 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

APEFP 

PREÂMBULO 

No mundo actual das profissões reveste-se de particular relevância a ética pessoal e profissional de todos 

quantos colaboram numa instituição, respeitando, mediante uma adequada conduta, a deontologia da sua 

actividade.   

A APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, sendo uma Associação cuja finalidade 

estatutária é promover a prática da ética não poderia deixar de se pautar por princípios éticos claramente 

definidos e exigindo a todos os seus colaboradores o cumprimento escrupuloso do seu código 

deontológico enquanto participantes na vida associativa. O código deontológico da APEFP pretende que 

o padrão de conduta seja irrepreensível e consentâneo com os valores éticos aceites humanamente e 

assim constitua um benefício para a sua credibilidade, responsabilidade e seriedade enquanto instituição. 

A APEFP como uma instituição sem fins lucrativos e que tem a missão de promover a cidadania, deve 

possuir uma responsabilidade maior do que qualquer outra instituição em Portugal em matéria de defesa 

dos valores que promovam a ética. Este código pretende constituir-se, na sua globalidade, como uma 

referência da excelência da instituição na sua missão cultural, científica e social. 
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CAPÍTULO I 
Âmbito e Finalidade  

Artigo 1º 
Âmbito 

1. O presente Código estabelece um conjunto de regras de conduta a observar pelos membros dos 

órgãos sociais, sócios e  por todos os colaboradores desta Associação, no desempenho de funções ao 
serviço da Associação. 

2. Consideram-se colaboradores, para efeitos do presente Código, os que tenham com a Associação 

uma relação de cooperação ou outra equiparável, desde que a actividade ou serviços prestados se 
revistam de um carácter de estabilidade ou permanência. (Ex. Formadores; Coordenadores 
Departamentos, etc.) 

3. A observância das regras previstas no presente Código não impede, nem dispensa, a consideração e 

respeito por regras de conduta específicas, emitidas nos Estatutos e Regulamento Interno da APEFP 
bem como outros códigos legais. 

4. Cabe à Comissão de Ética e deontologia da APEFP zelar pelo cumprimento das normas explícitas 

neste Código. 

Artigo 2º 
Finalidade  

1. Nortear a actividade da Associação de acordo com rigorosos princípios deontológicos e sentido de 

responsabilidade social, visando a afirmação de uma imagem institucional de rigor, competência e 
idoneidade. 

2. Constituir um padrão e referencial de conduta a observar pelos membros dos órgãos sociais, sócios e 

colaboradores no relacionamento interno e externo. 

3. Contribuir para promover, no mais estrito respeito pela lei e pelas boas práticas, a realização dos 

superiores objectivos instituídos no Regulamento Interno da Associação, em consonância com os 
interesses dos seus Associados, colaboradores e outros parceiros institucionais. 

CAPÍTULO II 
Princípios Gerais 

Artigo 3º. 
Princípios Fundamentais 

Os destinatários do presente Código devem desenvolver a sua actividade, ao serviço da Associação, no 
respeito pelos seguintes princípios: 

-   Legalidade - agindo sempre em conformidade com a lei e os regulamentos emanados da Direcção e 

Assembleia Geral, com especial ênfase na observância das regras de funcionamento da instituição e 
descritas no seu Regulamento Interno. 

- Boa Fé - Todos os que actuam em nome da APEFP, devem ter um comportamento dentro de um 
quadro de confiança, leal e com adequado sentido de cooperação nas actividades. 

  - Eficiência - procurando cumprir as missões e executar as funções ou tarefas que lhes caibam, com 
zelo, rigor e qualidade e com a consciência da excelência do serviço. 

- Verdade e Transparência - estabelecendo relações na base destes valores e assegurando, 
designadamente, uma informação clara e fidedigna; 

-  Imparcialidade e Igualdade – garantir um tratamento igual, sem discriminação, quer numa perspectiva 
formal quer material  das pessoas que se relacionem com a Associação ( Sócios; Formandos; 
instituições, colaboradores) no exercício de funções associativas. 

- Integridade - agindo, em todas as circunstâncias, com rectidão e honestidade, no respeito pelo primado 
dos superiores objectivos da Associação, abstendo-se de aceitar de terceiro qualquer compensação, 
favor ou vantagem por acto praticado ao serviço desta. 
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Artigo 4º 
Dever de Sigilo 

1. Os destinatários do presente Código estão obrigados a guardar rigoroso sigilo sobre todos os factos 

e/ou informações respeitantes à vida e actividades da Associação, dos seus Associados, dos seus 
colaboradores e de terceiros, cujo conhecimento lhes advenha do desempenho das respectivas funções. 

2. O dever de sigilo deve manter-se para além da eventual cessação de funções na Associação. 

Artigo 5º 
Responsabilidade social 

No exercício da sua actividade a Associação e os seus colaboradores deverão respeitar de modo pleno 
os valores da pessoa humana e da sua dignidade, dedicando adequada atenção aos temas da 
responsabilidade social das organizações, da cidadania empresarial, da inovação, da valorização e 
aperfeiçoamento das pessoas.   

  
CAPÍTULO III 

Funcionamento interno 
Artigo 6º 

Documentos escritos 

1. Os destinatários do presente Código devem ter presente que todos os documentos produzidos no 

interior da Associação podem vir a ser tornados públicos. 

2. Todas as comunicações escritas, incluindo agendas, actas de reuniões, documentos de trabalho, 

tomadas de posição, bem como outros documentos relacionados com a actividade da Associação, 
qualquer que seja o respectivo suporte, devem ser redigidos de forma clara e facilmente inteligível, 
reduzindo ao mínimo as dúvidas de interpretação. 

 
Artigo 7º 

Relações com e entre colaboradores 
As relações entre a Associação e todos os colaboradores, e de estes entre si, deverão desenvolver-se: 

- num quadro de permanente cumprimento dos deveres de respeito mútuo, de solidariedade, de lealdade 
e de observância das instruções emanadas pelos órgãos sociais. 

- num ambiente de plena afirmação dos princípios do rigor, da discrição, da responsabilidade, da 
colaboração, da confiança, do primado da competência, da não discriminação e da valorização das 
pessoas. 

     
CAPÍTULO IV 

Relações externas 
Artigo 8º 

Relações com Associados 

1. No relacionamento com os Associados os colaboradores da Associação, destinatários do presente 

Código, deverão ter em conta, em particular, os princípios da imparcialidade e da igualdade de 
tratamento, respondendo a todas as solicitações com prontidão, cortesia, rigor e apropriada abertura. 

Artigo 9º 
Relações com as Autoridades 

1. No relacionamento com todas as Autoridades, para além do estrito cumprimento de todas as normas 

legais e regulamentares, os destinatários do presente Código devem agir com especial diligência, 
prontidão, correcção e veiculando, de forma clara, rigorosa e fidedigna, as posições institucionais 
definidas sobre as matérias em relação às quais o contacto ocorra. 

2. A Associação adoptará uma permanente atitude de cooperação com todas as Autoridades, 

disponibilizando-se para participar em todos os estudos e reflexões que tenham em vista contribuir para a 
melhoria da cidadania. 
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Artigo 10º 
Relações com a comunicação social 

1. Face à necessidade de idoneidade institucional, os contactos com os meios de comunicação social só 

podem ser estabelecidos pela Direcção. Qualquer outro elemento dos órgãos sociais, colaborador ou 
sócio só poderá prestar informações ou publicar notícias na comunicação social com o consentimento 
prévio da Direcção.  

2. No seu relacionamento com a comunicação social, a Associação respeitará de forma rigorosa os 

princípios da verdade e da transparência, devidamente articulados com o princípio da legalidade e o 
dever de sigilo, quando devam prevalecer.  

 Artigo 11º 
Relações com outras Instituições, nacionais ou estrangeiras 

No quadro do relacionamento institucional que lhe cumpra manter com quaisquer outras entidades ou 
organizações, nacionais ou estrangeiras, a Associação adoptará uma postura de participação, de partilha 
de experiências e de cooperação, apoiando as iniciativas tendentes à valorização da APEFP. 

                                        CAPÍTULO V 
Disposições finais 

Artigo 12º 
Cumprimento e revisões 

1. A Associação assegurará a necessária divulgação e explicitação das regras contidas no presente 

código de conduta, de modo a alcançar a garantia de que o seu conteúdo é perfeitamente interiorizado e 
assumido pelos seus destinatários como um conjunto de normas que a todos vinculam. 

2. O presente código é um documento aberto, pelo que, sempre que as situações o exigirem a Comissão 

de Ética e Deontologia da APEFP avaliará a necessidade de revisão ou aperfeiçoamento do presente 
código. 

Artigo 13º 
Entrada em vigor  

1. O presente código de conduta entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2009. 

 

 

 
Braga, 5 Dezembro de 2008 
 

 O Presidente da Direcção da APEFP                   O Presidente da Comissão de Ética da APEFP 
____________________________                _____________________________________  
 ( Eugénio Oliveira,  Dr.)                                                                   ( José Rui Costa Pinto, Prof. Doutor ) 

 

 
  

 


