
  
 

 

 

O Bureau Veritas lança selo Global Safe Site, uma certificação que vai facilitar 
a reabertura de Hotelaria, Restauração e Comércio após o COVID-19 

 

 
Lisboa, 23 de abril de 2020. O Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeção e certificação, lança o 'Global 

Safe Site', uma certificação para garantir a conformidade com as novas medidas de segurança provenientes da 

pandemia COVID-19, para as atividades no sector de hotelaria, Restauração e Comércio. 

 

Esta certificação abrange as três principais áreas de atuação do sector: Pessoas, Processos e Instalações. 

 

A operação consiste em identificar as diferentes variáveis a serem analisadas em cada caso e avaliar a 

desinfeção, segurança e higiene de acordo com a legislação vigente, além de realizar testes em diferentes 

superfícies para determinar a presença de COVID-19. 

 

 

A certificação do Bureau Veritas, Global Safe Site é aplicada a estabelecimentos que respeitem todos os requisitos 

estabelecidos, garantindo o acompanhamento dos protocolos de desinfeção e limpeza e a implementação de 

medidas de segurança que sejam pertinentes. 

 

 

Formação contínua 

 

Paralelamente, o Bureau Veritas Formação disponibiliza uma série de cursos online para colaboradores nas 

novas medidas de segurança e higiene, de acordo com a legislação e com as várias recomendações das 

autoridades sanitárias autorizadas (OMS, Ministério Saúde, entre outras). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacto: 

Bureau Veritas – Departamento de Marketing 

217 100 914 / 938 020 163 

comercial@bureauveritas.com 

www.bureauveritas.pt 

formacao.bureauveritas.pt 

 

 
 
 

Sobre Bureau Veritas 

O Bureau Veritas é líder mundial em testes, inspeção e certificação de laboratório. O grupo, criado em 1828, tem quase 78.000 
colaboradores e com uma rede internacional de mais de 1.400 escritórios e laboratórios. O Bureau Veritas ajuda os clientes a melhorar o 
seu desempenho através de serviços e soluções inovadoras, com a missão de garantir que os seus ativos, produtos, infraestruturas e 
processos cumprem os padrões e regulamentos de qualidade, saúde e segurança, proteção ambiental e responsabilidade social. O 
Bureau Veritas faz parte da bolsa Euronext Paris e pertence ao índice Next 20. 
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