
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 Não farei qualquer afirmação pública que seja falsa ou enganosa sobre a minha atividade de Coach, nem 
farei declarações falsas em quaisquer documentos escritos relacionadas com a profissão de Coach; 
 

 Reconhecerei e honrarei os esforços e as contribuições dos outros e não os atribuirei a mim mesmo; 

 

 Lutarei para reconhecer problemas pessoais que possam dificultar, entrar em conflito ou interferir no meu 

desempenho como Coach ou nos meus relacionamentos profissionais de Coaching, mesmo que tal implique 

a suspensão ou conclusão do(s) meu(s) relacionamento(s) de Coaching; 

 

 Manterei, guardarei e eliminarei quaisquer registos feitos durante o meu trabalho como Coach, de forma a 

promover a confidencialidade, segurança e privacidade, e em conformidade com quaisquer acordos aplicáveis; 

 

 Procurarei evitar conflitos de interesse, ou mesmo, potenciais conflitos de interesse e divulgarei 

abertamente quaisquer destes conflitos; 

 

 Não obterei qualquer vantagem ou proveito pessoal, profissional ou monetário do relacionamento de 

Coaching, exceto pela forma de remuneração presente no respetivo acordo ou contrato; 

 

 Não farei declarações enganosas ou falsas sobre o que o meu cliente ou responsável receberam do processo 

de Coaching ou de mim como Coach; 

 

 Não darei aos meus possíveis clientes ou responsáveis, informações ou sugestões que eu acredite serem 

enganosas ou falsas; 

 

 Terei acordos ou contratos claros com os meus clientes e responsáveis. Honrarei todos os acordos ou 

contratos feitos no contexto de relacionamentos profissionais de Coaching; 

 

 Explicarei cuidadosamente e lutarei para garantir que, antes do encontro inicial, o meu cliente e o 

responsável compreendam a natureza do Coaching e os limites da confidencialidade, dos acordos financeiros 

e quaisquer outros termos do acordo ou contrato de Coaching; 

 

 Respeitarei o direito do cliente em terminar o relacionamento de Coaching em qualquer momento durante o 

processo, sujeito ao que foi estabelecido no acordo ou contrato. Estarei alerta às indicações de que o cliente 

possa não estar a ser beneficiado pelo nosso relacionamento de Coaching; 

 

 Encorajarei o cliente ou o responsável a fazer uma troca caso eu acredite que eles seriam mais beneficiados 

por outro Coach ou por outro recurso; 

 

 Irei sugerir ao meu cliente que procure os serviços de outros profissionais, sempre que considere necessário 

ou apropriado; 

 

 Manterei os mais estritos níveis de confidencialidade com todas as informações do cliente e do responsável; 

 

 Estabelecerei um acordo claro sobre como a informação do Coaching será trocada entre os intervenientes; 

 

 Como Coach profissional, reconheço e concordo em cumprir as minhas obrigações éticas para com os meus 

clientes, responsáveis, colegas e público em gera. 


