
Consultoria e Formação, em Entidades Públicas e Privadas, de 
Sistemas de Gestão de:

 Qualidade e IT Service Management
 Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI)
 Ambiente
 Higiene e Segurança no Trabalho
 Higiene e Segurança Alimentar 
 Integrados
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A Qualiwork é uma consultora experiente e líder em serviços 
de Consultoria Ambiental. Garantimos soluções inovadoras 

para clientes nas mais variadas áreas, desde a Indústria até à 
Educação, ajudando-os a entender e gerir os seus impactes 

ambientais no mundo à sua volta.

Quem somos



Um dos objectivos da Qualiwork para o ano de 2010, era a aposta forte na 
vertente Ambiental, aproveitando o facto de 2010 ser o Ano Internacional 
da Biodiversidade e a necessidade crescente das Organizações aliarem a 

sua prestação de serviços a um cuidado no desenvolvimento de boas 
práticas ambientais.

O Desenvolvimento Sustentável, não pode advir apenas de uma 
Responsabilidade Social conscienciosa, mas deverá ter em conta também os 

factores ambientais que concernem os negócios de cada um.

Ambiente & 
Qualiwork



Com este objectivo em mente, uma das metas mais recentemente atingidas 
foi a de nos tornarmos Associados da APEMETA.

Metas 
atingidas

A APEMETA, Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias
Ambientais, é uma associação empresarial do sector ambiental, privada e
sem fins lucrativos.

Permite aos seus Associados o acesso a informação técnica especializada e
formação profissional.



Qualiwork & 
APEMETA

Vantagens competitivas da Associação à APEMETA

Formação 
Profissional das sua 

Equipa de 
Colaboradores

Acesso a Seminários 
Técnicos

Acesso a informação 
Jurídica Ambiental

Acesso a Informação 
especializada em 

Ambiente, através de 
Estudos e 

Publicações



Distinção

O que torna a Qualiwork diferente?

 Uma grande focalização nas necessidades do Cliente

 A nossa procura constante de uma qualidade consistente nos colaboradores 
da Equipa, garantindo a sua qualificação elevada e experiência técnica.

 Preocupação com os outputs de negócio dos nossos clientes, sendo 
conselheiros e não apenas consultores.

 Uma perspectiva global derivada do conhecimento de várias áreas de 
negócio.



Serviços

A Qualiwork desenvolve os seguintes serviços Ambientais:

 Consultoria na Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental

 Formação em Auditorias e Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental

 Auditorias Ambientais e Diagnósticos Ambientais

 Auditorias de Conformidade Legal

 Actualização e Interpretação Legislativa periódica

 Pacote Verde (sensibilização para a Gestão do Ambiente)



O que
fazemos

Consultoria

• Apoio na 
implementação de 

Sistemas de 
Gestão Ambiental 

à medida das 
necessidades do 

Cliente com focus
na Norma ISO 
14001:2004 e 

Legislação 
aplicável à 
actividade

Formação

• Formação 
efectuada por 
uma Equipa 
especializada

• Formação em 
Metodologia para 
Auditorias 
Internas

• Formação em 
Implementação 
de SGA

• Formação em 
Conceitos 

Auditorias / 
Diagnósticos

• Realização de 
Auditorias 
Internas , com 
apoio de Equipa 
especializada

• Realização de 
Diagnósticos 
Ambientais 
iniciais, para 
verificação do 
estado actual da 
Organização

Conformidade 
Legal

• Identificação dos 
requisitos legais 
aplicáveis à 
actividade da 
Organização

• Desenvolvimento 
das Listas de 
Verificação

• Realização da 
Auditoria de 
Conformidade 
Legal

Apoio na 
Legislação

• Identificação dos 
Requisitos Legais 
Ambientais 
aplicáveis à 
actividade da 
Organização , 
com análise das 
actividades 
necessárias para 
cumprimentos

• Apoio periódico 
no envio da 
Legislação 
Ambiental 
actualizada

Pacote Verde

• Pacote de 
consultoria para 
sensibilização 
ambiental:

• 1 - Diagnóstico 
Inicial

• 2 - Relatório 
Final e Proposta 
de Acções 

• 3 - Organização 
de acção de 
sensibilização 
Ambiental

• 4 – Elaboração 
de Política 
Ambiental



Áreas de 
Experiência

Energia

Educação

Serviços

Trabalho Temporário

Saúde

Engenharia

Indústria

Tecnologias de Informação

TI SAMSUNG



Parceiros

Projectos de Qualidade em IPSS

Projectos Consultoria

Higiene, Segurança e 
Medicina no trabalho

Projectos Financiamento QREN



SÓNIA VIEIRA 917 842 136   sonia.vieira@qualiwork.pt
PEDRO SANTANA     917 843 174   pedro.santana@qualiwork.pt
SÓNIA PAINHAS      917 840 772   sonia.painhas@qualiwork.pt

Internet: www.qualiwork.pt
geral@qualiwork.pt

Contactos
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