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1 - INTRODUÇÃO  

 

            A Direção da APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, no 

cumprimento dos Estatutos e Regulamento Interno, apresentam o relatório de 

Atividades e Contas respeitante ao ano de 2015. 

           O relatório demonstra um conjunto de atividades da APEFP no sentido de 

promover a Ética, a Filosofia e os Direitos Humanos em Portugal. Este relatório 

patenteia também o empenho e esforço dos membros da Direção em levar por diante 

esta missão e de engrandecer a Instituição. 

          Relativamente ao ano de 2016, a APEFP, continuou a granjear prestígio e 

credibilidade com o desenvolvimento de diversas atividades para a comunidade 

académica e civil.  

          A Direção, na prossecução dos objetivos preconizados, levou a efeito durante este 

ano civil, atividades que são já uma referência nacional, a saber: III Edição do Prémio 

Nacional do Ensaio em Ética e Filosofia para os alunos do Ensino Secundário; 

Comemoração do Dia Mundial da Filosofia em diversos Agrupamentos de todo o País; 

atividades de promoção dos Direitos Humanos e da Campanha do Conselho da Europa “ 

Movimento Contra o Discurso do Ódio”; Workshops de promoção da ética e da 

filosofia para crianças e jovens como forma de inclusão social e cultural; Edição de 

Livro(s) como forma dos associados e especialistas publicarem os seus artigos e 

ensaios. 

          Uma das valências que tem contribuído para o grande crescimento da APEFP é o 

seu Centro de Formação acreditado para educadores e professores, que durante o ano de 

2015 ganhou uma dimensão nacional, tendo realizado Cursos de Formação em todo o 

país. Neste momento, o Centro de Formação da APEFP é um dos mais dinâmicos a 

nível nacional e possui as Formações mais procuradas pelos educadores e professores 

como é o caso do Curso “ Filosofia para Crianças e Jovens”. O Plano de Formação 

possui um conjunto de ações diversificado e para todos os grupos de docência sendo 

frequentado também por outros profissionais da educação. 

           A Associação, para além de atividades de índole educativa, tem tido uma 

preocupação social e cultural forte e como tal realiza diversos eventos associados, 

destacando-se os Cafés Filosóficos; os Colóquios, as Conferências e ainda a cooperação 

com outras entidades com as quais a APEFP tem protocolos estabelecidos. 

          O ano de 2015 trouxe ainda até à cidade de Braga, local da sede da Associação, 

alguns especialistas do Brasil, na área da ética e da filosofia, que dado a repercussão do 

trabalho da APEFP naquele país, vieram até nós estudar e observar o modelo para ser 

replicado no Brasil. A Direção da APEFP congratula-se por este interesse internacional 

no trabalho que a nossa Associação está a fazer em Portugal. 

         Durante o ano civil e em virtude do excelente trabalho que o CF da APEFP tem 

feito, o número de associados cresceu exponencialmente, tendo aumentado por esse 

facto as receitas obtidas.  

        Esta Direção considera portanto, que o trabalho Pro Bono dos membros dos corpos 

sociais tem sido exemplar e que se consegue estar numa causa de forma empenhada, 

não esmorecendo e dando dimensão nacional e internacional a uma Instituição. 
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2. ORGANOGRAMA 

 

 

COMISSÃO 
DE 

ÉTICA E DEONTOLOGIA 

DEPARTAMENTO 
  PRÁTICAS ÉTICAS E 

FILOSÓFICAS 

DEPARTAMENTO 
DE  

FORMAÇÃO 

DEPARTAMENTO 
COMUNICAÇÃO 

 E  

 IMAGEM 

GABINETE 

JURÍDICO 

DEPARTAMENTO 
FILOSOFIA 

COM 
CRIANÇAS 

DEPARTAMENTO 
DE 

EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO 
ESTUDOS  

E  
PUBLICAÇÕES 

 

3. ÓRGÃOS SOCIAIS: 

 

DIREÇÃO NACIONAL: 

Presidente: Bernardino Eugénio Teixeira Oliveira 

Licenciado em Filosofia 

 

Vice-Presidente: Manuel Araújo Barreira 

Licenciado em Filosofia 

 

Secretário: José António Alves Gonçalves 

Licenciado em Filosofia 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presidente: Nuno Durães 

Licenciado em Filosofia 

 

 

Secretário: Carlos Alberto Gomes Teixeira 

Licenciado em Humanidades 

 

Secretário: Maria da Conceição Cracel Viana 
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Licenciado em Filosofia 

 

CONSELHO FISCAL 

 

Presidente: Bruno Tiago Ferreira Rodrigues 

Licenciado em Administração Pública e TOC 

 

Secretária: Miguel Ângelo Coimbra 

Licenciado em Filosofia 

 

Secretário: Anselmo Pereira de Freitas 

Licenciado em Filosofia  

 

 

4 . ASSOCIADOS: 
 

No final de 2015 a Associação conta com o número total de 227 associados. 

Entraram 42 novos associados no ano de 2015. 

 

GRÁFICO DE Nº DE NOVOS ASSOCIADOS 
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5. ATIVIDADES DA APEFP 2015 

 

5.1. Prémios: 

 

5.1.1. Prémio Nacional do Ensaio 

em Ética e Filosofia Prática, 

destinado a todos os alunos do 

ensino secundário das escolas 

públicas e privadas de Portugal. 

Este Prémio foi divulgado por todo 

o País e pelas Direções Regionais 

de Educação e pelas escolas. 

 O Prémio foi entregue aos alunos 

vencedores no dia 3 de Julho do 

Auditório da Ideia Atlântico em 

Braga. Estiveram presentes os 

alunos vencedores e as entidades 

convidadas. 

 

 

 

5.2. Edição de Livros. 

 

A APEFP tem demonstrado 

capacidade para editar e 

produzir Livros com ensaios 

dos alunos vencedores e com 

ensaios de especialistas nas 

áreas da educação, da ética e 

da filosofia. “015 foi um ano 

exemplar na edição de Livros. 

A APEFP editou os seguintes 

Livros: 

- “ Racionalidades – ensaios 

sobre ética e filosofia “ 

- “ O Artesão da Felicidade” 

– Livro de Filosofia para 

Crianças 

- “ Manual de Planos de Sessão de Filosofia para Crianças e Jovens” – CF da 

APEFP 

 

 

5. 3. Workshops para escolas e Agrupamentos; Comemoração do Dia Mundial da 

Filosofia: 

 

A APEFP, ao longo de todo o ano de 2015 desenvolveu mais de 40 Workshops, em 

diversos Agrupamentos do país, para alunos dos ensinos básico e sencundáio uma 

panóplia de Workshops; oficinas e Palestras, a saber: 

 

- Workshop de Filosofia com Amor 
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- Workshop de Filosofia com Humor; 

- Workshop de Dilema éticos; 

- Workshops de Cidadania; 

Workshops de Filosofia para Crianças e 

Jovens. 

 

 

 

 

 

Na Comemoração do Dia Mundial da 

Filosofia realizou diversas palestras 

também em vários agrupamentos do país. 

Em colaboração com a Comissão nacional 

da UNESCO durante o mês de Novembro 

de 2015  

 

 

 

 

 

 

 
Workshops de Filosofia para Jovens 

 

5.4. Atividades no âmbito dos Direitos Humanos: 

 

A APEFP desenvolveu algumas atividades 

de índole social e de promoção dos Direitos 

Humanos. Estas atividades decorreram em 

escolas e Bibliotecas e os destinatários foram 

alunos, professores e toda a comunidade 

civil. A APEFP percorreu diversas 

localidades do país, tendo sido convidada 

para alguns eventos. 
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5.5. Formação de Professores 

 

O Centro de Formação da APEFP 

teve uma grande atividade em todo o 

país e tornou-se num dos Centros com 

maior atividade em Portugal. Foram 

dezenas os Cursos de Formação 

promovidos para educadores e 

professores e assim contribuindo para 

a melhoria da prática pedagógica dos 

docentes. O Centro de Formação 

permitiu à APEFP um crescimento 

exponencial quer em termos de 

expansão da sua atividade quer na 

angariação de novos associados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  Projetos de Filosofia para Crianças 

 

A APEFP é a Instituição que em Portugal 

tem elaborado e implementados os projetos 

de Filosofia para Crianças nas escolas. 

Através da cooperação com as escolas e os 

seus professores e com sessões de 

demonstração, em 2015, conseguiu-se 

implementar em dezenas de escolas a 

Filosofia para Crianças. Esta área é uma 

área que tem permitido o desenvolvimento 

cognitivo, social e afetivo das crianças e 

jovens. Daí a grande importância deste projeto da APEFP. 
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6. Colaborações: 

 

Campanha “ Movimento Contra o Discurso do Ódio 

 

- Realização de atividades promotoras da Campanha 

 
 

 
 

 

6.2 – Encontros com especialista do Brasil no âmbito da ética e da filosofia. 
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7. NÚMEROS DAS ATIVIDADES DA APEFP 
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8. ESPAÇOS UTILIZADOS PARA ATIVIDADES: 
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CONTAS 

As contas do ano de 2015 tiveram um aumento significativo de receitas em razão da 

atividade do Centro de Formação da APEFP. No entanto, as despesas tiveram também 
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um aumento significativo pelos alugueres e rendas necessárias para o exercício da 

atividade. 

 Este relatório reflete ainda as receitas que advêm das atividades estatutárias e das 

quotas.   

No que concerne ao exercício de 2015, a Direção manteve o saldo positivo e as contas 

equilibradas. Desde a sua fundação que a Filosofia da direção da APEFP é 

essencialmente manter a APEFP sempre com uma imagem credível e de transparência, 

o que se tem conseguido. 

 

 

   

BRAGA, 29 de Julho de 2016 

 

A Direção da APEFP 

P´lo Presidente da APEFP 

 
Eugénio Oliveira 

 


