
Melhor Hotelaria com Segurança e Saúde

O nosso projecto, vocacionado para este sector, tem 
por objecvo promover e implementar uma cultura de 
Segurança e Saúde no Trabalho, o que implica o envol-
vimento pela gestão de topo e por todos os trabalhado-
res, de forma a efecvar a eliminação das causas con-
tribuidoras dos acidentes de trabalho e constuir-se 
como um invesmento na qualidade e bem-estar de 
todos.

Em qualquer sector económico, nomeadamente na res-
tauração e hotelaria, ainda existe um número conside-
rável de pessoas que não se apercebe da importância 
dos riscos profissionais e que até os considera ineren-
tes ao exercício da profissão! Logo que exista um 
seguro para o caso de “um azar” não se pensa mais no 
assunto, deixando que a sorte faça o resto….

É neste sendo que a C.C.M.T. se direcciona para a Hotelaria com o objevo do melhor acompanhamento na 
Prestação de Serviços com o Projeto Melhor Hotelaria com Segurança e Saúde no Trabalho.

APOSTANDO NAS BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO VAI MELHORAR SIGNIFICATIVA-
MENTE A QUALIDADE DO SERVIÇO E A PRODUTIVIDADE DA SUA EMPRESA! 

Existe ainda a noção de que no sector dos servi-
ços os acidentes e doenças profissionais são pra-
camente inexistentes. Todavia, embora com 
menos visibilidade, existem riscos muito concre-
tos no sector que, não sendo eliminados ou con-
trolados, podem ter consequências graves para 
os trabalhadores e para as empresas. 

Legalmente, e para além do que o Código do Tra-
balho espula no domínio da Segurança e Saúde 
no trabalho (SST) para todas as acvidades, a ho-
telaria é ainda enquadrada por legislação especí-
fica. Essa legislação obriga, nomeadamente, cada 
empregador a organizar as acvidades de SST, 
idenficar e avaliar os riscos e promover as medi-
das adequadas de prevenção. 
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