
A ASP – Associação Portuguesa de Profissionais 
de Secretariado e Assessoria, está neste mo-
mento em articulação com a APEE – Associação 
Portuguesa de Ética Empresarial a reescrever o 
Código Deontológico dos Profissionais de Secre-
tariado e Assessoria, para o efeito foi criado um 
Comité Técnico Executivo que se comprometeu 
a elaborar o referido Código.
Retomamos hoje alguns tópicos associados ao 
tema, que nos permitem também alguma re-
flexão sobre este importante documento a ser 
produzido.
Em avaliação os argumentos de sempre, liga-
dos a esta e a outras funções na dinâmica em-
presarial, como os princípios humanos, ao nível 
do carácter de cada pessoa: a dignidade, a in-
tegridade e o sigilo profissional.
Naturalmente sabemos que o Profissional de 
Secretariado e Assessoria deverá pautar o seu 
comportamento, no desempenho das suas 
funções, sempre com honra e dignidade.
Nesta sequência comportamental, a questão 
da integridade não é de somenos importância, 
já que devemos sempre atuar no exercício das 
nossas funções com base no princípio da leal-
dade, cumplicidade e boa-fé.
Nunca podemos perder de vista a necessária 
observação rigorosa da “obrigatória” confiden-
cialidade que deve envolver toda a informação 
a que o Profissional de Secretariado e Assesso-
ria, todos os dias, e pelos mais diferentes meios 
tem acesso de forma integral.
A confidencialidade é o nome do meio de qual-
quer Profissional de Secretariado e Assessoria.
Este conceito está naturalmente relacionado 
com o sigilo profissional, que é para nós pro-
fissionais um dever, mas é também um direito 
que suporta o exercício destas funções.

Quem trabalha na área sabe que é frequente a 
partilha de confidências e ou mesmo informa-
ção de foro pessoal, por parte da chefia com 
quem trabalhamos, e esta partilha acontece 
porque confiam em nós, e isso também é sigilo 
profissional.
A forma como tratamos toda a informação, e o 
nosso desempenho cauteloso e reservado, re-
flete de modo distinto a discrição e a reserva 
que colocamos no exercício destas funções.
Não devemos esquecer que o sigilo profissional 
é um profundo aliado da lealdade para com as 
nossas chefias, devendo sempre este profissio-
nal ajustar-se à confiança que o seu dirigente 
deposita em si.
Mas a ética deontológica dos Profissionais de 
Secretariado também se aplica no seu com-
portamento para com os seus pares e outros 
colegas. Pelo que, a discrição é sem qualquer 
dúvida um componente muito particular nas 
relações entre colegas.
A palavra-chave aqui é salvaguardar o sigi-
lo profissional, destacando a importância da 
discrição como valor relevante nos relaciona-
mentos interpessoais.
O sigilo e a discrição, a par, serão sempre óti-
mos recursos a utilizar por estes profissionais, 
estão mesmo vinculados ao que é o compor-
tamento profissional destes profissionais.
Poder-se-á mesmo afirmar que qualquer Profis-
sional de Secretariado e Assessoria é facilitador 
do funcionamento e da gestão da empresa e 
se dispõe a colaborar com os colegas, quando 
se lhe solicita a colaboração, num claro sentido 
de cumprimento do trabalho de equipa e do su-
cesso da empresa.
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