


Criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972.
O Dia Mundial do Ambiente é celebrado a 5 de junho, sendo o 
principal veículo das Nações Unidas para incentivar a consciência 
mundial e ação para o meio ambiente.

INTRODUÇÃO

“Apesar das decisões individuais parecerem pequenas face às ameaças e 
tendências mundiais, quando biliões de pessoas juntam forças com um 

objetivo comum, podemos fazer uma diferença tremenda.” 
 Ex-Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon.



Todos os anos, as comemorações oficiais do Dia Mundial 
do Ambiente são organizadas por um país diferente. 
O país anfitrião de 2021 é o Paquistão, com o tema 
A Restauração do Meio Ambiente.

 
Algumas iniciativas ambientais do Paquistão são:
• Expandir e restaurar as florestas do país por meio de um 
programa de plantação de “10 bilhões de árvores”, ao longo 
dos próximos 5 anos. Através deste projeto, o Paquistão está 
também a contribuir para o Desafio de Bonn, um esforço 
global vinculado à Década das Nações Unidas para o Restauro 
dos Ecossistemas (2021-2030); 
• Lançamento do Fundo de Restauração do Ecossistema para 
apoiar soluções baseadas na natureza para as mudanças 
climáticas e facilitar a transição para iniciativas 
ambientalmente resilientes e ecologicamente direcionadas, 
cobrindo o florestamento e a conservação da biodiversidade.

ORGANIZAÇÃO
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A Qualiwork presta serviços de conslutoria, auditoria e formação desde 2004. Certificada 
pela NP EN ISO 9001 no seguinte âmbito: “Prestação de serviços de Consultoria, Formação e 
Auditoria no âmbito de normas de referência nacionais e internacionais a Entidades Públicas 
e Privadas (Qualidade, ISO 20000 Gestão de Serviços, Segurança da Informação, Ambiente, 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, 

Gestão de Formção DGERT, entre outros); Consultoria em mapeamento de processos”.
A Qualiwork é entidade formadora certificada pela DGERT, o que permite aos seus clientes 
usufruir de diversas vantagens, sendo a mais notória o facto das formações frequentadas 

serem isentas de IVA e os certificados emitidos aos formandos estarem enquadrados nesta 
certificação.  

Para mais informação detalhada sobre estes serviços deverá entrar em contacto com :

O presente documento contitui um resumo e interpretação livre por parte da QualWork, Lda.
Esta QWTips é propriedade da QualiWork, Lda. Apenas pode ser utilizada em ações internas 
à entidade cliente recetora da mesma, não podendo ser reproduzido para outras situações 

salvo concordância expressa da QualiWork, Lda.



A mudança tem de acontecer!
 Os pequenos passos que dermos agora farão a 

diferença para o modo de subsistência das gerações futuras. 


