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OCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÉTICA E FILOSOFIA PRÁTICA 

 

1 - INTRODUÇÃO  

 

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

cumprimento dos Estatutos e Regulamento Interno, apresentam para apreciação, 

discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2016.  
Apesar da conjuntura económica atual, é da Direção a responsabilidade de encontrar a 

forma de continuar com a dinâmica de promover a Cidadania, a Ética e a Filosofia em 

Portugal. Sendo uma associação com uma vertente educativa e cultural muito forte 

vamos continuar a proporcionar, aos educadores, professores, estudantes e comunidade 

civil uma panóplia de atividades de relevo nacional como sejam as definidas neste 

Plano: Desenvolvimento do plano de Formação da APEFP; Workshops destinados a 

professores e alunos de todos os ciclos de ensino; atividades de Promoção dos Direitos 

Humanos nomeadamente as atividades associadas à Campanha do Conselho da Europa 

“ Movimento Contra o Discurso do Ódio”; Comemoração do Dia Mundial da Filosofia 

em parceira com a Comissão Nacional da UNESCO; edição de novos Livros  e 

promoção de mais uma Edição do Prémio Nacional do Ensaio em Ética e Filosofia 

Prática. 

        A APEFP para além destas suas atividades tradicionais que são já uma marca 

substantiva do trabalho da APEFP tem também a preocupação de promover o desporto e 

in casu continuará a projetar atividades, neste âmbito, junto dos jovens e educadores, a 

saber: atividades de Snagolfe; Golfe; Minigolfe; Triatlo e Atletismo. Assim, os 

colaboradores da APEFP  terão a missão que rem Formação quer am provas de 

promover os valores da ética desportiva. 

        Uma das missões que esta Direção terá a cabo durante 2016 é o de continuar a 

angariar associados para o projeto que está numa onda de grande crescimento.   

        A apresentação deste Plano de atividade e orçamento vai de encontro à execução 

de um conjunto de projetos com base no artigo terceiro do regulamento interno, a saber: 

Artigo Terceiro 

(Finalidades) 

A Associação é uma associação de cariz educativa, cultural e científico, sem fins 

lucrativos e tem como fim a divulgação, promoção, desenvolvimento, formação, 

investigação e estudo na área da Cidadania, da Ética, Filosofia Prática e a promoção dos 

valores democráticos. 

 

 

2. ATIVIDADES/PROJETOS DA APEFP PARA 2016:  
 

1. Levar a efeito campanha de angariação de associados com a promoção de atividades 

sociais e culturais.  

 

2. Continuar a levar a efeito,por todo o país, os Cursos de Formação do plano de 

Formação do centro de Formação da APEFP. Em 2015 o CF da APEFP  atingiu uma 

dimensão nacional sendo um dos mais dinâmicos de Portugal. Assim, o CF da APEFP 

terá um crescimento no número de Cursos a realizer durante o ano de 2016. Os convites 

têm surgido de diversos Agrupamentos escolares, pelo que, a previsão é de um aumento 

significativo no número de Curso e no número de edicadores e professores que os 

frequentarão. 
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3. Continuidade no desenvolvimento de parcerias com outros Centros de Formação para 

além dos protocolos já estabelecidos. A APEFP tem já um rede muito importante de 

parceiros ( Centros de Formação de Agrupamentos escolares e outras Insituições), pelo 

que, continuará a apostar na cooperação entre entidades. 

 

4. Editar o terceiro Livro da APEFP subordinado ao Tema “ Emocionalidades – ensaios 

sobre educação, ética e filosofia”. Depois do sucesso das edições anteriores, o livro 

contemplará os ensaios dos alunos vencdores da III Edição do prémio Nacional do 

Ensaio em Ética e Filosofia bem como de prestigiados especialistas nas áreas da 

educação, da ética e da filosofia. 
 

5. Entrega dos Prémios da III Edição do PRÉMIO NACIONAL DO ENSAIO EM ÉTICA E 

FILOSOFIA destinado a alunos dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário de 

todas as escolas públicas e privadas de Portugal. Projeto com atribuição de prémios que 

serão entregues nas escolas dos resptivos alunos vencedores, durante o mês de Junho de 

2016. 

 

6. Realização de um CONGRESSO NACIONAL EM IGUALDADE DE GÉNERO, com 

diversos especialistas na área e que esta Direção pretende realizar na cidade Braga durante o  

mês de Novembro 2016. Para este efeito a APEFP procurará a cooperação da CIG e IPDJ; 

Cruz Vermelha e outras Instituições. 

    
 

7. Realização, no âmbito do Movimento Contra o Discurso do Ódio das seguintes atividades 

a decorrer em Braga: 

- Realização no auditório do IPDJ Workshop de sensibilização da Campanha – Abril 2016 

- Formação de logo humano da Campanha com os alunos de todos os Agrupamentos da 

cidade de Braga – Maio 2016 – Av. Central. 

 

8. Prosseguimento da realização dos Workshops e Cursos para todos crianças e jovens 

estudantes interessados e que têm tido um sucesso durante os anos anteriores, a saber: 

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

Filosofia para Crianças; Workshop de Ética Organizacional; Workshop de Dilemas 

Éticos.  
 

9. Continuidade dos Cursos de CONSULTORIA FILOSÓFICA de nível Iniciante em todo 

o País e em datas a agendar. Depois do sucesso que tem sido o desenvolvimento desta área 

continuaremos a promover estes cursos.  
 

10. Desenvolvimento de protocolos com empresas para estágios em consultoria filosófica 

que devem envolver os Formandos com Licenciatura em Filosofia bem como a 

especialização de Consultoria Filosófica ministrada pela APEFP.  
 

11. Promoção de Cafés Filosóficos em diversos espaços (Bibliotecas, Museus, cafés, 

etc.) destinados especialmente aos jovens que gostam de discutir temas/problemas do seu 

quotidiano. Debates informais sobre a justiça; a liberdade; a felicidade, a verdade; a 

responsabilidade; a ética e cidadania, etc. Depois do sucesso de alguns Cafés Filosóficos 

levados a cabo no ano anterior, continuaremos na mesma senda de levar a filosofia a outros 

espaços que não apenas a escola.  
 

 

12. Dar continuidade à cooperação com diversos órgãos de comunicação social na 
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abordagem de diversas temáticas sempre que formos solicitados, tal como passado o temos 

feito. Pretendemos ter um papel dinâmico sempre que seja necessário e dar a conhecer 

através destes órgãos o nosso desiderato.  
 

13. Levar por diante o Projeto para o ensino secundário da TURMA MAIS ÉTICA e para 

o qual a APEFP já tem o regulamento e que colocou em prática no passado na Associação 

escola Superior de Biotecnologia do Porto. Para este efeito deveremos solicitar também 

colaboração das entidades oficiais e tentar que as escolas adiram ao projeto. 
 

14. Continuar a estar presentes nas diversas escolas do País quando solicitados para as 

palestras de filosofia prática e/ou sobre ética tal como dezenas de vezes já o fizemos no 

passado. Atender essencialmente ao pedido dos associados.  
 

15. Desenvolver o projeto de FILOSOFIA PARA CRIANÇAS E JOVENS com 

proposta curricular para a DGE e divulgar junto dos agrupamentos escolares para sua 

aplicação. Temos a intenção de através de várias ações de divulgação dar a conhecer das 

vantagens deste programa para as crianças, particularmente no desenvolvimento das suas 

competências cognitivas e socias. Por isso, iremos desenvolver mais um Curso de Filosofia 

para Crianças para professores e continuaremos a prosseguir com as sessões de 

Filosofia para Crianças em algumas escolas do 1º Ciclo. 
 

16. Uma das grandes novidades para o presente ano de 2016 será a presença futura da 

associação em algumas feiras sociais e culturais como por exemplo: feira do livro de Braga 

e/ou outras; Feira Romana de Braga; Feira Medieval da Famalicão ou outras. Este será um 

meio importante de divulgação das atividades da associação. Necessitaremos de 

voluntários, pelo que, tentaremos envolver os associados nestas atividades.  
 

17. Participar em candidaturas a projetos europeus para assim se obter financiamento para 

atividades da associação sempre que haja oportunidades e possibilidades. (ex. Erasmus+; 

Cidadania Ativa, Igualdade de Género, etc).  
 

 

3. Orçamento  

 
        Este orçamento é um plano que reflete objetivos que pretendemos serem 

exequíveis. É um documento conservador não prevendo as receitas que possamos obter 

por patrocínios ou outros apoios. Tem sido nossa filosofia ao longo do últimos anos 

gerir a associação apenas com as receitas que consegue obter via quotização e inscrições 

nos Workshops/Cursos ou Colóquios que a associação tem realizado. Por este facto, o 

orçamento será rigoroso tal com tem sido sempre a sua gestão no que concerne às 

despesas.   

        Dado estarmos a atravessar uma época de dificuldades e porque a maioria dos 

nossos associados são professores, a previsão é a de que apenas 50% dos sócios vão 

pagar as respetivas quotas deste ano civil.  
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RECEITAS/PREVISÃO 
 

 

 

RUBRICA 

 

PREVISÃO 

 

1. Quotizações dos sócios 

 

   2.200,00 euros 

 

2. Inscrições em 

Workshops/Colóquio/Cursos 

 

   9. 800,00 euros 

  

3.  Inscrições de novos associados 

 

    600,00 euros 

4. Apoios/patrocínios               - 

Total das receitas     12.600,00 euros 

 

 

            DESPESAS/PREVISÃO 

 

 

RUBRICA 

 

PREVISÃO 

 

1. Material gráfico de divulgação de 

atividades, fotocópias 

 

            700,00 euros 

 

2. CTT- envio de correio para 

associados 

 

            300,00 euros 

3. Aluguer de espaços; rendas 

escritório, 

 

         2.500,00 euros 

4. Papel e material administrativo 

 

         1.200,00 euros 

5. Deslocações de dirigentes e 

especialistas  às escolas para 

Conferências e palestras 

               

         1.200,00 euros 

6. Edição de 150 Livros/Publicação da 

APEFP 

         1.100,00 euros 

7. Outras despesas        500,00 euros 

 

Total das despesas 

     

      7.500,00 euros 

 

BRAGA, 8 de março de 2016 

 

A Direção da APEFP 

 
Eugénio Oliveira 


