Politica de protecção de crianças do Hotel Quinta Alegre

De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (CDC), que
descreve o direito humano fundamental das crianças (definido como uma pessoa com menos
de 18 anos), aqui no Hotel Quinta Alegre temos consciência e somos responsáveis por proteger
activamente as crianças de qualquer forma de abuso que pode incluir negligência, abuso físico,
sexual ou emocional, fome, maus-tratos ou exploração de qualquer forma.

É nossa responsabilidade proteger as crianças de todos os itens acima, pois elas têm os
mesmos direitos que os adultos.
Nossos funcionários da gerência e da equipa estão cientes de que a questão da proteção
infantil é de extrema importância. Eles estão alerta, receptivos e treinados para lidar com
qualquer situação que possa surgir nas instalações para a proteção de crianças como tais. Além
disso, como é um estabelecimento familiar, o Hotel Quinta Alegre promove laços estreitos e
colaboração com a autoridade nacional de proteção à criança, na qual os funcionários são
instruídos e treinados sobre como estar alerta e como agir em situações que eles identificam
como abuso ou suspeitam disso.

Se esse caso surgir, existem procedimentos para gerenciar qualquer situação em que o bemestar de uma criança possa estar em risco. Por indicação de responsabilidade, o Sr. Robert
Kusch (CO) será o ponto final de contato, que, em colaboração com nossa equipa, gerenciará
esse caso, notificando as organizações locais de aplicação da lei, autoridade e proteção à
criança a agirem de acordo e proibindo sua aplicação em instalações.
Crianças e menores são membros vulneráveis da nossa sociedade. Infelizmente, ainda são
muitas vezes vítimas de exploração sexual. Protegê-los é nossa responsabilidade coletiva.
Seja um viajante responsável. Se você é testemunha de qualquer comportamento no local ou
externamente, que viole o direito humano de qualquer menor, por favor, aja com
responsabilidade e notifique a recepção onde nossa equipa treinada cuidará do assunto de
acordo. Suas e nossas ações contam coletivamente para interromper o abuso infantil e
proteger nossos membros mais jovens da sociedade.
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Código de conduta:
Os critérios do Código de Conduta que o Hotel Quinta Alegre compromete-se a implementarem a
proteção das crianças:
1. Estabelecer procedimentos claros para interromper a exploração sexual de crianças.
2. Formar pessoal nos direitos da criança, prevenindo a exploração sexual e notificando casos
suspeitos.
3. Aplicar a política de rejeição e tolerância zero com relação à exploração de crianças.
4. Fornecer aos turistas informações sobre os direitos da criança e como denunciar casos suspeitos
de exploração de crianças.
5. Apoiar, cooperar e ajudar organizações na luta contra a exploração sexual de crianças.

Atenciosamente
Em nome de toda a equipa do Hotel Quinta Alegre

…………………………………………………………………….…..

Mr. Robert Kusch
Signatory Member of the Hotel Quinta Alegre
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