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Contrary to past years, the year 2006 represented the 

beginning of a moderate growth phase in the Portuguese 
economic cycle.

ISQ turnover reached a significant growth level of 6,2%. Meriting 
distinction are our services rendered, which increased 10,5%.

As for the , it continued to grow in relation 
to 2005, now representing 31% of our turnover. It is predicted 
to continue to grow and consolidate in 2007. At this level, we 
would like to highlight:

 The prospect of continued and strong growth in 2007, 
already assured through the increase of services in Angola, 
Norway and Syria, through a contract signed in Algeria as 
well as new opportunities in Spain, as a result of ISQ 
participation in ASIGMA (Non-destructive Testing Company) 
combined with promotional efforts

 The start of participation in the ITER project  Construction 
of the Experimental Nuclear Fusion Plant in Cadarache  

 The participation in 36 R&D Projects, emphasising those 
relative to the development of the “Guided Waves” technique 
on other applications,namely on oil drilling rigs, as well as eolic 
wind turbines and the project coordinated by AIRBUS, which 
views the development of control systems and flux logistics, 
in which ISQ participates through IBERLOG

 Projects in the area of Civil Construction, in Angola, namely in 
the inspection and quality control of bridges and motorway and 
the quality control of the implementation of the underground 
fibre optics network in Luanda

international sector

•

•

•

•

O ano de 2006 representou para a economia portuguesa o início 

de uma fase ascendente, moderada, do ciclo económico, ao 
contrário do que se vinha a verificar nos últimos anos.

A actividade do ISQ atingiu um nível de crescimento significativo 
que se situou em 6,2%, sendo de realçar que a prestação de 
serviços apresentou um crescimento de 10,5% e que a 
componente subsídios à exploração  essencialmente formação para 
o exterior financiada  decresceu 32,1%.

A  continuou a crescer em relação a 
2005, representando já 31% da prestação de serviços global, 
prevendo-se que continue a crescer e a consolidar em 2007. 
Assim, é de destacar:

 O prenúncio de um continuado e forte crescimento em 2007, 
de resto já assegurado com o incremento das prestações de 
serviços em Angola, na Noruega e na Síria, com a assinatura 
de um contrato na Argélia e com as novas oportunidades em 
Espanha, em resultado da acção da participada ASIGMA e dos 
esforços promocionais desenvolvidos

 O início da colaboração no Projecto ITER Construção da 
Central de Fusão Nuclear Experimental em Candarache

A participação em 36 Projectos de I&D sendo de relevar os 
relativos ao desenvolvimento da técnica de “Guided Waves” 
a outras aplicações, nomeadamente em plataformas 
petrolíferas e em turbinas eólicas e também o projecto 
coordenado pela AIRBUS, que visa o desenvolvimento de 
sistemas de controlo e logística de fluxos, no qual o ISQ 
participa através da IBERLOG

Projectos na área da Construção Civil, em Angola, 
nomeadamente na inspecção e controlo de qualidade de pontes e 
corredores rodoviários e do controlo de qualidade da 
implementação da rede enterrada de fibra óptica em Luanda

componente internacional

•

•

•

• 
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•

•

national market

•

•

•

•

•

•

 Regarding the Environment, the ongoing technical 
assistance contract to the development of the Sonangol 
Laboratory in Luanda and the project approval for the study 
of oil residue management viability for Sonangol Logistics

 The activity growth in Spain, Norway and Syria, with the 
participation in the areas of NDT Technics and Mechanical 
Construction. In Spain, special reference is made to the 
Metrology Laboratory which established contracts for 
calibrations in important companies

As for the , the following merit distinction:

The accreditation of several activities which consolidate 
Buildings into one System of Quality

The participation in major shut-down Maintenance work for 
customers in the Thermoelectric Industry and in the Pulp 
and Paper Industry

The start of several inspections performed on GPL lines 
(Liquid Propane Gas), as well as for the Galp Refinery and  
REN Gasodutos (The National Electric Network) high tension
line, after the development of the advanced ultra-sound 
inspection technique Guided Waves

The conclusion of the systems development for automatic 
soldering control through ultra-sound on GNL Liquefied 
Natural Gas tanks, within the Phased Array project

The start of activity in Food Chemical Analysis, through the 
Heavy Metal research using ICP-MS

The cooperation with IEFP (Employment and Vocational 
Training Institute) in professional qualification, valorisation 
and certification of the Portuguese population

•

•

mercado nacional

•

•

•

•

•

•

 Na área do Ambiente manteve-se o contrato de assistência 
técnica ao desenvolvimento do Laboratório Central da 
Sonangol, em Luanda e a adjudicação do estudo de viabilidade 
de recuperação e tratamento de resíduos petrolíferos para a 
Sonangol Logística

 O crescimento das actividades em Espanha, na Noruega e
na Síria, com a participação das áreas de Técnicas de CND e 
Construção Mecânica. Ainda em Espanha, uma especial 
referência ao Laboratório de Metrologia com o estabelecimento 
de contratos para calibrações em importantes Empresas

Em relação ao , merece referência:

A acreditação das várias actividades que integram a área de 
Edificações num único Sistema de Qualidade

A participação em obras de Manutenção nas grandes 
paragens, para empresas dos sectores de Produção de 
Energia Termoeléctrica, das indústrias Papeleira, Química 
e Petroquímica

O início de diversos trabalhos de inspecção nas linhas de GPL, 
para a Refinaria da Galp e numa linha de alta pressão da REN 
Gasodutos, após o desenvolvimento da técnica de inspecção 
avançada de ultra-sons “Guided Waves”

A conclusão do desenvolvimento do sistema para controlo 
automático de soldaduras por ultra-sons de tanques de GNL  
Gás Natural Liquefeito, no âmbito do projecto “Phased Array”

O início da actividade de Análise Química de Alimentos, 
através da pesquisa de Metais Pesados por ICP-MS

A cooperação com o IEFP na qualificação, valorização e 
certificação profissional da população portuguesa, na área 
da Formação Profissional



•

internal organisation

•

• 

• 

ISQ Associate and Subsidiary companies

•

•

• 

The protocol signed with ISCTE Business School, with the 
objective of promoting specific training that grants double 
certification

In the scope of , we would like to highlight:

The implementation of the SAP Integrated Management 
System, the defining base for the rationalisation of processes 
and management control, which is believed to be in full 
operation by 2007

The start of expansion work on the Northern and Sines 
Branches, whose facilities no longer met the needs of those 
areas

The conclusion of the design plans for the future ISQ Business 
Incubator, predicted to begin construction work in the first 
semester of 2007

In what concerns  , the 
year 2006 was marked by:

The creation of ISQ Academy, an ISQ subsidiary company

The integration of ISQ Sociedade Capital de Risco, SA, 
(Venture Capital) in a new Corporation  ASK, SA, a company 
performing in the areas of corporate finance and private equity, 
in which ISQ holds a participation of 20% of the capital

The French company APAVE entered as partner of ISQ-Angola, 
now called ISQAPAVE (Angola) Tecnologias, Lda

06
 

•

organização interna

•

•

• 

Empresas Participadas

•

•

•

O protocolo assinado com o ISCTE, com o objectivo de 
promover formação específica que confira uma dupla 
certificação

No âmbito da  queremos salientar:

A implementação do Sistema Integrado de Gestão SAP, 
suporte determinante da racionalização de processos e do 
controlo de gestão, que se prevê esteja em pleno 
funcionamento no ano de 2007

O início das obras de ampliação das Delegações Norte e de 
Sines cujas instalações já não correspondiam às necessidades 
naquelas áreas

A conclusão do projecto do futuro edifício do ISQ  Centro de 
Incubação de Empresas, com início previsto de construção no 
primeiro semestre de 2007

Ao nível das , o ano de 2006 foi marcado 
por:

Criação do ISQ  Academia, empresa participada pelo ISQ

Integração da ISQ - Sociedade de Capital de Risco, SA, numa 
nova Sociedade  a ASK, SA, empresa que actua nas áreas de 
“corporate finance” e de “private equity”, na qual o ISQ 
participa  com 20% do capital

Entrada da empresa francesa APAVE no ISQ - Angola, que 
passou a denominar-se ISQ/APAVE (Angola)Tecnologias, Lda



The activities carried out by the R&D Division were mainly: 

The coordination of large scale research projects involving the 
participation of numerous partners on an international level

Seeking R&D activity patents

Seeking new Projects of strategic interest

The participation in Technological Platforms at the European 
level and in other groups in the sectorial scope, such as the 
Aeronautics sector

Projects meriting distinction:

NaturalHy - The obtained results will allow ISQ to be in the 
front line of production, distribution and use  of Hydrogen
as a future energy source at the European level

LEADOUT - A project in which ISQ acts as coordinator to 30 
partners of 10 European countries and which will allow for the 
rendering of services to the national electric and electronic 
industry and the participation in the implementation and 
control of the European Directive RoHS/RUSP (Restriction 
of the use of Hazardous Substances)

The participation in IBERLOG, an ISQ subsidised company, 
in the E-CAB project, coordinated by AIRBUS, aiming at the 
development of control and flux logistics systems (material 
and people) in airports and aircraft 

The participation in the OPCOM and LRUCM projects in the 
non-destructive inspection areas by means of Guided waves 
which foresees the use of this technique, already used by ISQ, 
on other industrial applications, namely on oil drilling rigs 
as well as on eolic wind turbines

•

•

•

•

•

• 

• 

• 
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As actividades desenvolvidas pela  Direcção de I&D foram 

essencialmente: 

A coordenação de projectos de investigação de grande 
dimensão envolvendo a participação de numerosos parceiros 
a nível internacional

A procura de patentes provenientes de actividades de I&D

A procura de novos Projectos de interesse estratégico

A participação em Plataformas Tecnológicas a nível europeu 
e em outros grupos de âmbito sectorial, por exemplo, 
no sector Aeronáutico

Merecem destaque:

NaturalHy - Os resultados alcançados permitirão ao ISQ estar 
na linha da frente a nível europeu na produção, distribuição 
e utilização do Hidrogénio como fonte energética do futuro 

LEADOUT - Projecto em que o ISQ actua como coordenador de 
30 parceiros de 10 países Europeus e que permitirá 
a prestação de serviços à indústria eléctrica e electrónica 
nacional e a participação na implementação e controlo da 
Directiva Europeia RoHS/RUSP (Restrição ao uso de 
Substâncias Perigosas)

Participação da IBERLOG, associação participada pelo ISQ, 
no projecto e-CAB, coordenado pela AIRBUS, que visa 
o desenvolvimento de sistemas de controlo e logística de fluxos 
(materiais e pessoas) em aeroportos e aeronaves

A participação nos projectos OPCOM e LRUCM na área da 
inspecção não destrutiva por Guided Waves que prevê o 
desenvolvimento desta técnica, já utilizada pelo ISQ, a outras 
aplicações industriais, nomeadamente em plataformas 
petrolíferas bem como em turbinas eólicas

•

•

•

• 

• 

•

•

•



•

•

•
 

•

• 

• 

• 

The FRIENDCOPTER project which granted ISQ the privileged 
participation in helicopter noise tests at the EUROCOPTER 
facilities in France, as well as at AGUSTA in Italy

In the scope of the INTERREG III Atlantic Rim project, 
the three projects ISQ was involved in were concluded

The conclusion of the DINEMAT project wich allowed 
the introduction of an innovative inspection system (verification 
of boiler pipes excluding any direct contact with steel) already 
successful in several national and international 
idustrial facilities

The participation in the EqIMG work group (Industrial 
Management Group-equipment), a developmental strategy 
for research projects in the aeronautics sector  

The CPSC participation (Customer and Product Support 
Committee) which ISQ is privileged to preside over, and whose 
activity focuses on the development of specifications related
to material management and product certification, throughout 
the aeronautics supply chain

Coordination of the National Materials Platform, whose 
objective is to join several national industries and identify 
national R&D needs for the area of materials

The participation in Technological Platforms has become 
extremely important to ISQ development, in partnership with 
several companies and European institutions of recognized 
credibility in the different scientific and technological realms
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•

•

• 

•

• 

• 

• 

O projecto FRIENDCOPTER que permitiu ao ISQ a participação 
privilegiada em testes de ruído em helicópteros nas instalações 
da EUROCOPTER, em França, bem com na AGUSTA, em Itália

No âmbito do programa INTERREG III Espaço Atlântico, 
concluíram-se os três projectos em que o ISQ esteve envolvido 

A conclusão do Projecto DINEMAT permitiu a introdução 
de um sistema de inspecção inovador (verificação do perfil de 
espessuras de tubos de caldeiras sem contacto directo 
com o aço) já utilizado com sucesso em várias instalações 
industriais nacionais e no estrangeiro

Participação no Grupo de trabalho EqIMG (Industrial 
Management Group-equipment)  que é estratégico para o 
desenvolvimento de projectos de investigação para o sector 
da aeronáutica  

Participação no Grupo CPSC (Customer and Product Support 
Committee) ao qual tem o privilégio de presidir, cuja actividade 
se foca no desenvolvimento de especificações relacionadas 
com a gestão de materiais e certificação de produtos, ao longo 
da cadeia de fornecedores na aeronáutica

A dinamização da Plataforma Nacional de Materiais, que tem 
como objectivos agregar várias indústrias nacionais e 
identificar as necessidades nacionais de I&D para a área 
dos materiais 

A participação nas Plataformas Tecnológicas tem vindo a 
revelar-se de extraordinária importância no desenvolvimento 
da actividade do ISQ, em parceria com várias empresas e 
instituições Europeias de grande credibilidade nos diferentes 
cenários científicos e tecnológicos



Fez-se um forte investimento na certificação de cursos, 

criando mais valor nos cursos existentes e consolidou-se 
o reconhecimento das Pós-Graduações, como resultado dos 
trabalhos de inovação pedagógica e temática. 

A actividade de Inovação (I&D) aumentou significativamente, 
permitindo a manutenção da cooperação com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional na estratégia de qualificação, 
valorização e certificação profissional da população portuguesa. 

A actividade de formação financiada decresceu tendo-se, no 
entanto, realizado acções de formação, sobretudo tecnológica, 
no âmbito dos Programas Operacionais Nacionais. 

Na vertente de Formação IntraEmpresas destacam-se 
os projectos de Formação de Inspectores para a Galp Energia, 
de Operadores de ETAR para a Força Aérea Portuguesa e de 
Atendimento e Serviço ao Cliente para o Ministério do Trabalho 
e Solidariedade Social e ainda a realização de um ciclo de 
Seminários na área dos Sistemas Integrados de Gestão: 
Qualidade, Ambiente e Segurança, para a Meci.

A large investment was made in course certification, valorising 

the already existent courses and consolidating Post-Graduate 
acquaintance, as a result of educational and thematic innovative 
work. 

Innovation (R&D) activity increased significantly, which 
maintained cooperation with the IEFP regarding professional 
qualification, valorisation and certification of the Portuguese 
population. 

Financed training decreased. However, training programmes, 
above all in the technological area, were carried out in the scope 
of the National Operational Programmes. 

Regarding IntraCompany Training, distinction goes to 
Professional Training programmes for Inspectors of Galp Energia, 
Workers of the Portuguese Air Force Sewage Treatment Station 
and for Customer Service Employees of the Ministry of Labour 
and Social Solidarity. Also worth mentioning are the Seminars 
carried out in the area of Integrated Management Systems: 
Quality, Environment and Safety, for Meci. 
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In the scope of Quality Control, the following should be 

mentioned:

Construction work carried out at the Dolce Vita Tejo shopping 
centre in Amadora for Amorim Group

Reinforcement and repair work on metallic and pre-stressed 
concrete bridges

Construction of the new cement factory for CNE (National 
Package Centre) in Setúbal

Continuation of management work on shop implementation 
and facility maintenance projects of the Freeport Outlet, 
in Alcochete

Technical Inspections on repair work of several bridges 
of the A1 and A3 motorways

Continuation of inspections for condominium 
administrations of housing buildings

Elaboration of specific techniques for reinforcement and 
repair projects of several buildings under the administration 
of EDP - Valor and other entities

At the international level, the following were the most 
significant:

Quality Control in anticorrosive protection projects in Syria, 
in the implementation of the underground Fibre Optic network 
in Luanda and the new Sonangol fuel Laboratory

•

•

• 

•

•

•

•

• 
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No âmbito do Controlo de Qualidade merecem referência 

os trabalhos desenvolvidos:

Empreitada de construção do complexo comercial do Grupo 
Amorim, Dolce Vita Tejo, na Amadora

Obras de reforço e reabilitação de Pontes metálicas e de 
betão armado pré-esforçado 

Construção da nova fábrica de cimentos da CNE - Cimentos 
Nacionais e Estrangeiros, em Setúbal

Continuação dos trabalhos de gestão dos projectos de 
implementação de lojistas e de manutenção de instalações do 
complexo Outlet Freeport, em Alcochete

As Inspecções Técnicas nos projectos de reabilitação de várias 
Pontes nos corredores da A1 e da A3

Continuação das inspecções para administrações de 
condomínios de edifícios habitacionais

Elaboração de especificações técnicas para projectos de 
reforço e de reabilitação de vários edifícios sob 
administração da EDP - Valor e de outras entidades

No contexto internacional, os trabalhos mais significativos 
foram:

Controlo de Qualidade de protecção anticorrosiva em projectos 
na Síria, na implementação da rede enterrada de Fibra óptica, 
em Luanda e na construção do novo Laboratório de 
combustíveis da Sonangol

•

•

•

•

•

• 

•

• 



• 

• 

•

Bridge inspections of several highways in Angola as well as 
technical assistance and quality control of construction of new 
bridges and existing bridge repair work

Assistance in the elaboration of bridge reinforcement 
and repair projects in Angola, in partnership with Armando 
Rito Lda., namely in the construction of the new bridge Ponte 
da Catumbela, in Benguela

The start of collaboration with the electrical production 
company of Mozambique - Hidroeléctrica de Cahora Bassa
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• 

•

• 

Inspecção de pontes em vários corredores rodoviários 
em Angola e acompanhamento técnico e controlo de 
qualidade da construção de novas pontes e reabilitação 
de pontes existentes

 Apoio no programa de elaboração dos projectos de reforço e 
reabilitação de pontes em Angola, em parceria com a Armando 
Rito Lda., nomeadamente no projecto para a construção da 
nova Ponte da Catumbela, em Benguela

Início da colaboração com a empresa de produção de 
electricidade  de Moçambique - Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa



On an international level, services rendered represented a 

significant part of the global activity sector, having been 
responsible for about 60% of our billing, namely with the work 
carried out in Syria, Norway and Spain, where the collaboration 
with EIKOS (Technical Assistance and Project Management 
Services) merits distinction in the areas of construction 
inspection and equipment expediting. 

We would also like to mention, in the area of Construction, the 
inspections performed on:

The construction of a new geothermic plant in the Azores, 
the extension and modernisation work of the Repsol polymer 
factory in Sines, and three new shopping centres for Grupo 
Jerónimo Martins - Feira Nova

The pipeline network repair work at the Oil Terminal in Leixões

The shut-downs for DOW, CELBI, Portucel Viana, Petrogal 
Refinery in Leça and for Repsol in Sines

Inspections were started in the licensing processes for ESP's 
(Under Pressure Equipment) in the Portucel Viana do Castelo 
factories and the Petrogal Refinery in Leça da Palmeira.

In the area of Work Site Safety mention is made of:

Safety Coordination for the construction of:
- the Dolce Vita Tejo Shopping Centre for Amorim Imobiliária
- the Red Line extension on the Lisbon Metro System
- Carrefour in Paços de Ferreira

Safety Inspections were performed on Large Scale Repairs and 
Shut-downs of Industrial Units for Grupo EDP (Thermal Plants), 
Celbi, Portugen, Grupo CUF (ADP and Sopac), Cimpor Loulé and 
Portucel Setúbal. An annual contract was also signed with 
Port'Ambiente to assist in factory shut-downs

•

•

•

•

• 
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A prestação de serviços a nível internacional representou uma 

parte importante da actividade global do sector, tendo sido 
responsável por cerca de 60% da facturação, nomeadamente 
com os trabalhos realizados na Síria, Noruega e Espanha, onde 
merece destaque a colaboração com a EIKOS na inspecção de 
construção e “expediting” de equipamentos. 

Queremos realçar, na área da Construção, as inspecções 
realizadas:

Nas obras da construção de uma nova central geotérmica nos 
Açores, de ampliação e modernização da fábrica de polímeros 
da Repsol em Sines, na construção de 3 centros comercias do 
grupo Jerónimo Martins - Feira Nova

Na reabilitação de circuitos de tubagem do Terminal 
Petrolífero de Leixões

Nas paragens da DOW, CELBI, Portucel Viana, Refinaria da 
Petrogal, em Leça e na Repsol em Sines

Deu-se início às inspecções nos processos de licenciamento de 
ESP's (Equipamentos sob Pressão) nas fábricas da Portucel 
Viana do Castelo e da refinaria da Petrogal em Leça da Palmeira.

Na área da Segurança de Estaleiros salientamos:

Coordenação de Segurança das obras de construção:
- do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, para a Amorim Imobiliária
- do Prolongamento da Linha Vermelha do Metropolitano 

de Lisboa
- do Carrefour de Paços de Ferreira

Realização de Inspecções de Segurança em Grandes 
Reparações e Paragens de unidades industriais para o Grupo 
EDP ( Centrais Térmicas), Celbi, Portugen, Grupo CUF (ADP e 
Sopac), Cimpor Loulé e Portucel Setúbal, sendo de realçar o 
estabelecimento de um contrato anual com a Port'Ambiente 
para apoio às paragens fabris

•

•

•

• 

•



Regarding the Environment, a study was carried out on the 

recovery and treatment viability of oil residue for Sonangol 
Logística and technical assistance continued for the Sonangol 
Laboratory in Luanda.

There was a significant internal growth (about 40%) of the 
environmental studies, of which, the services rendered to 
Amorim Imobiliária, Unicer, Renova, Renault, Águas do Oeste, 
CNE e API Parks deserve mentioning.

We also highlight the TRESOR research Project within the scope 
of contaminated oil treatment, and the development of innovative 
software for life cycle analysis. 

As for Noise & Vibration, special attention goes to such tests 
as well as the elaboration of the studies and participation in the 
Nascent research projects, regarding the acoustic 
characteristics of several steel samples, and FriendCopter, 
regarding the construction of a helicopter with a lesser noise 
impact. 

Multiple energy audits and plans for the rationalisation of energy 
consumption were carried out for such customers as ANIPC, 
Sopac, Gelgurte and Pioneer. Consulting services were started in 
the area of rational energy use and the good utilization of solar 
energy for EDIA (Development and Infrastructures of Alqueva).

There were also the Perch (Production of Electricity with RES & 
CHP for Homeowners) and the E-Tream (e-learning for training 
Energy Agencies in mobility management and alternative fuels) 
Research Projects regarding the use of renewable energy and 
mini cogeneration plants in housing buildings, as well as training 
through e-learning in energy efficiency. 

In the Sports Equipment area, we highlight the continued 
accreditation attributed by IPAC  Portuguese Accreditation 
Institute for inspections performed on sports equipment and 
playgrounds.
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Em relação ao Ambiente, merecem referência o estudo de 

viabilidade de recuperação e tratamento de resíduos petrolíferos 
para a Sonangol Logística e a continuação da assistência técnica 
ao Laboratório Central da Sonangol em Luanda. 

No plano interno assistiu-se a um crescimento significativo 
(cerca de 40%) da actividade dos estudos de ambiente, sendo
de salientar os serviços prestados na obra da Amorim 
Imobiliária, para a Unicer, Renova, Renault, Águas do Oeste, 
CNE e API Parques.

É ainda de salientar a realização do projecto de investigação 
TRESOR, no âmbito do tratamento dos solos contaminados,
e o desenvolvimento de software inovador referente à análise 
do ciclo de vida. 

Quanto ao Ruído e Vibrações merece destaque o aumento da 
realização de ensaios de ruído e vibrações e da elaboração de 
estudos e a participação nos projectos de investigação Nascent, 
sobre as características acústicas de várias amostras de aço, 
e FriendCopter, sobre a concepção de um helicóptero com um 
menor impacto sonoro. 

Realizaram-se múltiplas auditorias energéticas e planos de 
racionalização do consumo de energia para clientes como 
a ANIPC, a Sopac, a Gelgurte ou a Pioneer e deu-se início ao 
trabalho de consultoria na área da utilização racional de energia 
e aproveitamento da energia solar para a EDIA.

Merece ainda referência o trabalho relativo aos Projectos de 
Investigação Perch e E-Tream sobre utilização de energias 
renováveis e de mini centrais de cogeração em habitações 
residenciais, e a formação via e-learning em eficiência 
energética. 

Relativamente aos Equipamentos Desportivos ressaltam a 
continuação da acreditação atribuída pelo IPAC para a realização 
de inspecções de equipamentos desportivos e a realização de 
inspecções a parques infantis.



The accreditation of the many Edification activities in one 

Quality System constituted the realisation of a fundamental 
objective, given that it allowed for not only an effective and 
efficient quality management, but a transversal participation in 
all areas it consists of, bringing them together and creating a 
strong team spirit according to the defined reorganisation 
principles.

As for Electricity:

The Certiel contract was continued for 5th category project 
analysis

Work for EDP was cemented in the technical verifications area

ITED  Telecommunications Infrastructures in Buildings 
continues its growth in a slower yet more secure way,
becoming an area with very interesting potential

In the Gas area, the following should be mentioned:

The continuation of the activity for all natural gas distributors 
both at the Distribution and the Utilization Networks level

The intensifying activity in the propane market, thanks to the 
multi-skilled technicians

Consulting, inspection and Cathodic protection work carried 
out in Cape Vert

Inspections for EPAL  Water Networks  continued in the scope 
of the modernisation of its distribution network and work for 
Águas do Oeste was significantly increased.

•

•

•

•

•

•
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A acreditação das várias actividades das Edificações num único 

Sistema de Qualidade constituiu a concretização de um objectivo 
fundamental, dado que permitiu não apenas uma efectiva e eficaz 
gestão de qualidade, como uma participação transversal de 
todas as áreas que a compõem, aproximando-as e criando um 
espírito de equipa forte, de acordo com os princípios definidos 
no âmbito da reorganização.

Na área da Electricidade:

Teve continuidade o contrato com a Certiel, para a realização 
de análise de projecto e inspecções de 5ª categoria

Solidificou-se a actividade desenvolvida para a EDP, no campo 
das verificações técnicas

O ITED - Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios  
continua o seu crescimento de forma algo lenta mas segura, 
perfilando-se como uma área de potencial interessante

Na área do Gás, merecem referência:

A continuidade da actividade em todas as distribuidoras 
nacionais de gás natural, quer a nível das Redes de 
Distribuição, quer nas Redes de Utilização

Uma cada vez mais intensa actividade no mercado do propano, 
por via da polivalência assegurada pelos técnicos

Os primeiros trabalhos realizados em Cabo Verde, ao nível 
da consultoria, inspecção e protecção catódica

Prosseguiu a actividade de Inspecção para a EPAL Redes de Água 
no âmbito da modernização da sua rede de distribuição e houve 
um reforço significativo da actividade nas Águas do Oeste.

•

•

•

•

•

• 



Participation in large scale shut-downs continued for 

customers in the Thermoelectric Energy Production, Paper and 
Chemical and Petrochemical industries. 

Several inspections through Guided Waves, an ultrasound 
technique that makes it possible to inspect coated pipes 
providing a profile of the loss in thickness in those pipes, were 
performed on the Galp refinery GPL lines in Leça da Palmeira, as 
well as on a REN Gasodutos high tension line.

Control work was done using digitalised radiography on coated 
pipes at Repsol Sines, APA and the Sines Refinery.

The system development for automatic welding control through 
ultrasound on GNL Liquefied Natural Gas tanks was concluded. 
We are now awaiting the approval of this technique in order to 
be able to offer services to various GNL construction and 
extension projects of Enagás in Huelva, Cartagena and 
Barcelona.

In the field of international activity, the most significant 
projects were:

The participation in two projects in Norway, several Jet lines 
Tests in Cape Vert and the participation at the LNG plant
in the Adriatic Sea

The continuation and conclusion of the extension project at the 
Thermoelectric Power Plant in Al Nassiria, Syria

TOFD tests in Brazil

Tests carried out for Tecnatom at the Asco 2 and Terragona 
nuclear plants in Spain

•

•

•

•
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Deu-se continuidade à participação nas grandes paragens, 

para Clientes dos sectores das indústrias de Produção de 
Energia Termoeléctrica, Indústria Papeleira, Química 
e Petroquímica.
 
Deu-se início a diversos trabalhos de inspecção por “Guided 
waves”, técnica de ultra-sons que permite inspeccionar tubagem 
revestida e fornecer uma indicação da perda de espessura 
e agressões mecânicas, nas linhas de GPL da refinaria da Galp, 
em Leça da Palmeira, bem como numa linha de alta pressão da 
REN Gasodutos.

Prosseguiu o trabalho de controlo, por radiografia digitalizada, de 
tubagens revestidas, na Repsol Sines, APS e Refinaria de Sines.

Foi terminado o desenvolvimento do sistema para controlo 
automático de soldaduras por ultra-sons de tanques de GNL  
Gás Natural Liquefeito, aguardando-se a homologação desta 
técnica, por forma a propor serviços para os diversos projectos 
de construção e ampliação dos terminais de GNL da Enagás em 
Huelva, Cartagena e Barcelona.

Na actividade desenvolvida no estrangeiro é de realçar:

A participação em dois projectos na Noruega, diversos Ensaios 
em linhas de Jet, em Cabo Verde, e a participação no terminal 
de LNG do Adriático

Continuação e finalização do projecto de ampliação da 
Termoeléctrica de Al Nasserieh, na Síria

A realização de ensaios TOFD no Brasil

A realização de ensaios em Espanha para a Tecnatom, 
nas centrais nucleares de Asco 2 e de Terragona

•

•

• 

•



There was a global expansion within this field of activity with 

particular reference to the Safety Centre.

At the Safety Centre, intensive training was given to its 
collaborators, specific computer equipment was acquired 
and developed and partnerships with community bodies 
were established

The service to large Industrial Companies and Official Entities 
by the Electricity department was consolidated

 Within the Lifts Inspections field, special mention is made 
of the partnership established with a chain of condominium 
administration companies

In the Machines and Work Equipment sector, protocols and 
partnerships with Institutions and Companies as well as the 
communitarian participation in the training of new Notified 
Organisms in Bulgaria merit distinction

Within the Under Pressure Equipment Department, we would 
like to highlight the multi-skilled technicians, a strong 
investment made in the Valves Laboratory, the start of activity 
in the Transportable Equipment Under Pressure Directive 
as well as the increase in international activity regarding 
quality analysis of the manufacturing and assembly of pipes 
under pressure for the Urban Solid Waste Incinerator in Paris  
ISSEANE project

• 

•

•

•

• 
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Assistiu-se a uma expansão global desta área de actividade, com 

destaque particular para o Centro de Segurança, sendo de referir:

No Centro de Segurança, a formação intensiva dos seus 
colaboradores, a aquisição e desenvolvimento de ferramentas 
informáticas específicas e o estabelecimento de parcerias com 
entidades comunitárias

A consolidação da actividade do Departamento de Electricidade 
na prestação de serviços a grandes Empresas Industriais e 
Organismos Oficiais

 Na actividade de Inspecção a Elevadores merece 
referência a parceria estabelecida com uma cadeia de 
empresas de gestão de condomínios

No sector de Máquinas e Equipamentos de Trabalho, 
salienta-se a criação de protocolos e parcerias com 
Instituições e Empresas e ainda a participação, a nível 
Comunitário, na formação de novos Organismos Notificados, 
na Bulgária

No Departamento Equipamentos sob Pressão salienta-se 
a polivalência dos seus técnicos, um forte investimento no 
Laboratório de Válvulas, o início da actividade na Directiva dos 
Equipamentos sob Pressão Transportáveis, assim como 
o acréscimo de actividade internacional, na avaliação da 
qualidade no fabrico e montagem de tubagem sob pressão 
destinada à Central de Incineração de Resíduos Sólidos 
Urbanos de Paris - projecto ISSEANE

•

•

•

•

• 



There was a 12% increase in the global activities of the 

Laboratories. 
In the Chemical and Environment Laboratories the growth was 
more significant  23%. In order to keep up and due to the future 
predicted growth, extension work and a better layout of the 
facilities are underway. 

The Food Chemical Analysis activity was initiated through the 
research of Heavy Metals using ICP-MS.

As to the Automobile Components Reliability Testing Laboratory, 
activity was consolidated and the contract with KEMA (Energy 
Consultant & Specialist in Testing and Certification) for electric 
cables and gear testing has been renewed.

Recognition has been awarded by SCM - Metrology Consulting 
Service for Metrology Verification of Scales and Time Measuring 
Devices for all municipalities of the Algarve, with the exception 
of Loulé, Albufeira and Monchique.

Calibrations were carried out for 16 Spanish companies and 
calibration contracts were signed with the Bosch Factories in 
Madrid, Treto and Buelna as well as with Visteon Cádiz.
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Prosseguiu o aumento global da actividade dos Laboratórios, 

na ordem dos 12%. 
No Laboratório de Química e Ambiente verificou-se o maior 
aumento  23%. Para lhe fazer face e para o crescimento que se 
prevê no futuro, iniciaram-se as obras de ampliação e melhoria 
de “layout” das instalações. 

Deu-se início à actividade de Análise Química de Alimentos 
através da pesquisa de Metais Pesados por ICP-MS.

Foi consolidada a actividade do Laboratório de Ensaios de 
Fiabilidade de Componentes Automóvel e renovou-se o contrato 
com o cliente KEMA, para ensaios de cabos e aparelhagem 
eléctrica.

Fomos reconhecidos como SCM - Serviço Concelhio de Metrologia 
para Verificação Metrológica de Balanças e Contadores de Tempo 
para todos os Concelhos do Algarve,com excepção de Loulé, 
Albufeira e Monchique.

Foram efectuadas calibrações para 16 empresas Espanholas e 
estabelecidos contratos de calibração com as Fábricas da Bosch 
em Madrid, Treto e Buelna e com a Visteon Cádiz.



Structural Integrity - Distinction is made of the Paper Pulp, 

Fertilizers, Petrochemical and Oil Sectors including 
the implementation of a management system of the critical 
network integrity at the Luanda Refinery. 

Condition and Remnant Life Assessment continued for EDP, 
Portugen and the Thermoelectric Plant in Pego, as well as 
integrity assessment and failure analysis for Repsol, Air Liquide, 
Petrogal - Sines and Porto, Portucel, Soporcel and the Repsol 
General Shut-down.

Inspections were also carried out on pipelines with Pig systems, 
for SAAGA, Azores.

Risk Based Inspections, RBI - The contract for the 
implementation of an RBI system was established for Petrobrás, 
and proposals were made for IBR system implementation in two 
other Petrobrás facilities - FAFEN (Fertilizers) in Camaçari 
and RLAM Landulpho Alves Refinery, both in Bahía.

LabMAT Laboratory of Materials - There was an expansion 
for a wider range of services namely in the microbiological 
corrosion and water analysis areas. 

High Temperature Testing / Experimental 
Stress Analysis - The increase of the experimental stress 
analysis and components monitoring for steel and concrete 
structures was maintained.

• 
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Integridade Estrutural - Destacam-se as intervenções nos 

Sectores da Celulose e Pasta de Papel, Adubos, Petroquímica 
e Petróleo incluindo o início da implementação de um sistema de 
gestão da integridade dos circuitos críticos na Refinaria de 
Luanda.

Prosseguiram as actividades de Avaliação de Condição e Vida 
Restante para a EDP, Portugen e Central Termoeléctrica do Pego 
e as avaliações de integridade e análises de falha para a Repsol, 
Air Liquide, Petrogal - Sines e Porto, Portucel, Soporcel 
e na Paragem Geral da Repsol.

De referir ainda a realização de inspecção de linhas de tubagem, 
com sistemas “Pig”, para a SAAGA, Açores.

Inspecção Baseada no Risco, IBR/RBI - De salientar o contrato 
de implementação de um sistema IBR, para a Petrobrás, 
e as propostas para implementação de sistemas IBR, para duas 
outras Instalações da Petrobrás - FAFEN (Fertilizantes) em 
Camaçari e RLAM Refinaria Landulpho Alves, ambas na Baía.

LabMAT  Laboratório de Materiais - De destacar 
o desenvolvimento de uma maior diversidade de serviços, 
nomeadamente na área da corrosão microbiológica e nas 
análises de águas. 

Ensaios a Alta Temperatura / Análise Experimental 
de Tensões - Manteve-se o aumento de actividade na área 
experimental de tensões e monitorização de componentes, 
com o desenvolvimento de monitorizações  de estruturas 
metálicas e de betão.

•



Maintenance - Decision support Software development under 
the scope of the R&D project SITEM  Engineering and 
Maintenance Management Integrated Systems for Industrial 
Equipment and Installations was concluded.

Contracts for the implementation of organisation and maintenance 
management systems were established with Valor Ambiente-Meia 
Serra, Madeira Division.

Activity in the Distribution Sector was started with work for the 
Coimbra Shopping Centre and for units of the Jumbo Chain.
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Manutenção - Concluiu-se o desenvolvimento de software 
de apoio à decisão no âmbito do projecto de I&D, SITEM 
Sistema Integrado de Engenharia e Gestão da Manutenção 
de Instalações e Equipamentos Industriais. 

Prosseguiu-se a realização de contratos de implementação de 
sistemas de organização e gestão da manutenção, tendo-se 
iniciado o contrato com a Valor Ambiente Unidade da Meia Serra,  
Madeira.

Início de actividade para o Sector da Distribuição, com trabalhos 
para o Coimbra Shopping e para unidades da Cadeia Jumbo.



The services in this area are characterised by a greater ISQ 

competencies integration and an increase in technological 
content. Our main customers are CPPE, CERTIF, REPSOL, 
BANCO POPULAR, PETROGAL, ARSOPI, TURBOGÁS, SANTA 
CASA DA MESERICÓRDIA and CONDURIL.

Services were carried out in the following fields:

Structural, under pressure recipients and pipe analysis 
consultancy

Prototype evaluation, production and installation of furniture 
and signalling

Evaluation of the state of equipment and repair/alteration 
solutions analysis

Project Analysis, inspection and testing of launching gantries 
and moveable scaffolding systems

Pre-tensioning control of flares cables

Condition Evaluation of suspended platform systems 
in Portugal and Spain

Study and regulation of high temperature pipe supports 
in Portugal and Brazil

Project analysis of Light Posts and High Voltage Posts

Structural Collapse cause determination

•

•

• 

•

•

•

•

•

•
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Os serviços prestados caracterizaram-se por uma maior 

integração das competências do ISQ e por um aumento do 
conteúdo tecnológico. Os principais clientes foram a CPPE, 
CERTIF, REPSOL, BANCO POPULAR, PETROGAL, ARSOPI, 
TURBOGÁS, SANTA CASA DA MESERICÓRDIA e CONDURIL.

Foram prestados serviços nas seguintes áreas:

Consultoria no âmbito da análise de estruturas, recipientes 
sob pressão e tubagens

Avaliação de protótipos, inspecção de fabrico e instalação 
de sinalética e mobiliário

Avaliação do estado de equipamentos e análise de soluções 
de reparação/alteração

Análise de projecto, inspecção e ensaios de cimbres 
auto-lançáveis e carros de avanço

Controlo do pré - tensionamento dos cabos de “flares” espiadas

Avaliação de condição de sistemas de plataformas suspensas 
em Portugal e Espanha

Estudo e regulação da suportagem de tubagens de alta 
temperatura em Portugal e Brasil

Análise do Projecto de Colunas de Iluminação e Postes 
de Alta Tensão

A determinação das causas de colapso de estruturas

•

•

•

• 

•  

•

•

•

• 



In general terms LABET presented a growth of 34%.

The construction of the second test tunnel for ATP Inspections 
and Certification in Castelo Branco was concluded.

ISQ, through LABET, continued to integrate the Portuguese 
delegation which represents Portugal in the United Nation's WPII 
Subcommittee, where ATP alterations are discussed 
and approved. The head of LABET, Telmo Nobre, was once again 
unanimously re-elected as Chairman of this subcommittee 
of the United Nations Transport Division.
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Em termos globais o LABET apresentou um crescimento de 34%.

Concluiu-se a construção do segundo túnel de ensaios para 
as Inspecções e Certificações ATP, em Castelo Branco.

O ISQ, através do LABET, continuou a integrar a delegação 
portuguesa que participa e representa Portugal na Subcomissão 
WP11 da ONU, onde são discutidas e aprovadas as alterações 
ao ATP, tendo o seu Responsável Técnico, Eng.º Telmo Nobre, 
sido novamente reeleito por unanimidade para Presidente desta 
Subcomissão da Divisão de Transportes das Nações Unidas.



Worth mention in the year 2007:

New investment projects were approved under the framework 
of PRIME (Incentives Programme for the Modernisation 
of Economic Activities), seven of which relative to the 
metrology laboratories, non-destructive control, safety 
valves and noise

Support was given to the investment projects in course at the 
Castelo Branco and Sines Branches, which shall be concluded 
during the 1st semester of 2007

Assistance was given to ISQ  Business Incubator, through 
project support in the licensing and execution of its future 
main branch

A protocol was established with ISCTE Business School, with 
the objective of promoting specific training which will grant 
double certification with the attribution of credits that allow 
the trainees to evolve as well as their qualifications

Consultancy and auditing services were carried out in the 
ambit of food safety in conjunction with the already existing 
Quality Management Systems. These services were carried out 
under the NP EN ISO 22.000 regulations and applied, for 
example, to a hotel in Ponta Delgada  Azores, under the 
existing NORMA-AÇORES (Society of Studies and Support to 
Regional Development) protocol

Support was also given to the various accreditations and 
certifications of several areas of activity, by managing the 
Internal Quality Auditing Programme

•

•

•

•

•

• 
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É de salientar no ano de 2007:

Aprovados nove projectos de investimento ao abrigo do 
programa PRIME, sete dos quais relativos aos laboratórios 
de metrologia, controlo não destrutivo, válvulas de 
segurança e ruído

Acompanhados os projectos de investimento em execução nas 
Delegações de Castelo Branco e de Sines, os quais serão 
concluídos no decorrer do 1º semestre de 2007

Apoio ao ISQ - Centro de Incubação de Empresas, no que 
se refere ao acompanhamento do projecto de licenciamento e
execução do futuro edifício sede desta participada

Foi, ainda, promovido um protocolo com o ISCTE, com o objectivo 
de promover formação específica que confira desde já a dupla 
certificação com atribuição de créditos que permita a evolução 
dos formandos e a sua qualificação

Foram efectuadas acções de consultoria e auditoria no âmbito da 
segurança alimentar, em conjugação com  os já normais Sistemas 
de Gestão da Qualidade. Estas acções desenvolveram-se no 
âmbito da recente norma NP EN ISO 22.000 e aplicadas por 
exemplo, num hotel situado em Ponta Delgada  Açores, no âmbito 
do protocolo existente com a NORMA-AÇORES

Apoiaram-se, ainda, as diversas acreditações e certificações 
das várias áreas de actividade, fazendo a gestão do Programa 
de Auditoria da Qualidade interna

 

•

•

•

•

•

• 



Emphasis is made on the following technical 

assistance projects: 

Activities with an advanced degree of specialisation in robotic 
welding cells, with the objective of process optimisation 
and quality and productivity improvement

Studies on the operational welding potential of special steels

A study on the welding process capacity for the elaboration 
of an international work log book in the automobile industry

Welding equipment and process monitoring

Welding quality and welding and cutting technology consulting   

As to R&D:

The development of a prototype for hauling components in the 
aeronautics industry, based on the integration of robotics, 
laser welding and adaptive control

The development of welding methods on highly resistant steel 
for eolic applications off-shore

The start of a prototype development for superficial treatment 
by laser of processing and mold industry components 

The conclusion of two prototypes for high intensity welding 
equipment to be integrated in the new production process 
(K-TIG  Keyhole-Tungsten Inert Gas) especially oriented to SME's

•

•

•

•

•

•

•

•

• 
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Na área da assistência técnica salienta-se a realização de:

Trabalhos, com elevado grau de especialização, em células de 
soldadura robotizadas, com o objectivo de optimizar processos 
e melhorar desempenho e qualidade

Estudos de soldabilidade operatória de aços especiais

Estudo da capacidade de processo de soldadura para 
elaboração de caderno de encargos internacional, na indústria 
automóvel

Monitorização de equipamentos e processos de soldadura

Consultoria sobre qualidade em soldadura e tecnologias de 
corte e de soldadura   

No âmbito da actividade em I&D, destaca-se:

Desenvolvimento de protótipo para reparação de componentes 
alares na indústria aeronáutica, baseado na integração de 
robótica, soldadura laser e controlo adaptativo

Desenvolvimento de metodologias de soldadura em aços de 
elevada resistência para aplicações eólicas em off-shore

Início de desenvolvimento de protótipo para tratamento 
superficial, por laser, de componentes para a indústria do 
processamento e dos moldes

Conclusão de dois protótipos de equipamento de soldadura 
com elevada intensidade a ser integrado em novo processo 
produtivo (K-TIG) especialmente orientado para as PME

•

•

•

•

•

•

•

•

• 



Coordination of the CERN contract for Quality Control of the 

new Particle Accelerator (LHC  Large Haldron Collider) was 
continued.

In the scope of market studies and activity development, we 
highlight:

A market survey of the Algarve region with the purpose 
of understanding the potential the region might hold for ISQ 
as well as to identify ultimate development possibilities 
and opportunities

A survey of the already existing activity in Large Scale Shopping 
Areas, Hotel Chains and Large Office Buildings,  with a view to 
creating integrated services of ISQ's diverse capabilities, namely 
in the exploitation phase of these areas.

As a result, a structured offer was presented for consultancy 
services to large customers for assistance in Building Energy 
Certification  DL's 78, 79 and 80 of 2006

•

•
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Foi dada continuidade à execução do Contrato com o CERN 

relativo ao Controlo de Qualidade para o novo Acelerador de 
Partículas (LHC  Large Hadron Collider).

No âmbito dos estudos de mercado e desenvolvimento de 
actividades salientamos:

O levantamento do mercado da região do Algarve com vista a 
ter uma visão estruturada do  potencial que a região pode 
apresentar para o ISQ  e identificar eventuais possibilidades 
de desenvolvimento e oportunidades a aproveitar

O levantamento do potencial da actual oferta na Área das 
Grandes Superfícies, Cadeias Hoteleiras e Grandes Edifícios de 
Escritórios,  com vista à concepção de serviços integradores  
das diversas capacidades do ISQ, nomeadamente na fase de 
exploração destas unidades.

Neste âmbito foi dado início à apresentação de uma oferta 
estruturada de consultoria a grandes clientes para apoio à 
Certificação Energética de Edifícios  DL's 78, 79 e 80 
de 2006

•

•



IIt is worth mention:

The launching of the “Safety” activity with the start 
of an evaluation project of a large national infrastructure in the 
Transportation area, having also collaborated with APNCF 
Portuguese Association for Railway Standardisation 
and Certification, crucial to ISQ's involvement in the TGV project

At the international level, the start of collaboration in the ITER 
project  Construction of the Experimental Nuclear Fusion Plant 
in Cadarache  through the implementation of the project 
quality system

Significant international project activity continued as well as 
the participation in the “Sectorial Studies on the Exposure 
of Chemical Agents and Electromagnetic Fields within the 
Profession in the Metalwork Industry”, having presented 
information at the Metalwork Industry World Conference

• 

•

• 
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Salienta-se:

O lançamento da actividade de “Security” com o início de um 
projecto de avaliação de uma grande infra-estrutura nacional 
na área de Transportes, sendo também de referir a colaboração 
com a APNCF  Associação Portuguesa para a Normalização e 
Certificação Ferroviária, actividade importante para o 
envolvimento do ISQ no projecto ferroviário de Alta Velocidade

No âmbito internacional, destacamos o início da colaboração 
no projecto ITER  Construção da Central de Fusão Nuclear 
Experimental em Candarache - na implementação do sistema 
de qualidade do projecto

Manteve-se uma actividade significativa em projectos 
internacionais e  na participação nos “Estudos Sectoriais 
de Exposição Profissional a Agentes Químicos e a Campos 
Electromagnéticos na Indústria da Fundição”, 
com a apresentação de comunicações no Congresso 
Mundial da Fundição

• 

•

• 



Worldwide
ASIGMA (ESPANHA)
IDQ Institute for Development and Quality (MACAU)
IEC Innovation and Engineering Centre (CHINA)
ISQAPAVETechnologies, Lda. (ANGOLA)
ISQ Brasil (BRAZIL)

Nationwide
CNE (National Package Centre)
GTPME, S.A. (Management consulting)
IBERLOG (Association for the Development of Logistics and 
Organization)
IETS (Technological consulting)
ISQ Academia (Professional training centre)
INTEGRIDADE (Industrial maintenance and repair service)
ISQ Centro de Incubação de Empresas (Business Incubator)
ISQ Internacional (Technical inspections)
ISQ Sociedade de Capital de Risco, (Venture Capital)
LABIAGRO (Agro-product and microbiological testing)
LASINDUSTRIA (Laser and water-jet services)
NTM (Conditions monitoring and vibration analysis)
REFLECTIR (Cognitive development services)
SAF (Multimedia and content producers)
S.O. (Occupational health services)
SQS Portugal (Software Quality Systems)
TAGUSPARK (Science and Technology Park)

 - 
 - 

 - 
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De âmbito internacional
ASIGMA (ESPANHA)
IDQ - Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade (MACAU)
IEC - Innovation and Engineering Centre (CHINA)
ISQAPAVE (Angola) Tecnologias, Lda.
ISQ - Brasil

De âmbito nacional
CNE - Centro Nacional de Embalagem
GTPME, S.A. - Gestão e Tecnologia para a Modernização 
Empresarial, S.A.
IBERLOG
IETS - Consultores em Inovação, Estratégia e Tecnologia, Lda.
ISQ Academia - Centro de Formação e Desenvolvimento de 
Competências, SA.
INTEGRIDADE - Serviços de Manutenção e Integridade 
Estrutural, Lda.
ISQ Centro de Incubação de Empresas , Lda.
ISQ Internacional, Inspecções Técnicas , Lda.
ISQ Sociedade de Capital de Risco, SA.
LABIAGRO - Laboratório Químico Agro Alimentar 
e Microbiológico, Lda.
LASINDUSTRIA - Tecnologia Laser, S.A.
NTM - Engenharia e Tecnologia em Manutenção, Lda.
REFLECTIR - Desenvolvimento Cognitivo, Lda.
SAF - Sistemas Avançados de Formação, S.A.
S.O. - Intervenção em Saúde Ocupacional, S.A.
SQS - Portugal  Software Quality Systems, Lda.
TAGUSPARK, S.A.



(Euros) 2006 2005

Imobilizado/ Fixed assets

Investimentos financeiros/ Financial assets

Circulante/ Current assets

A C T I V O /Assets Activo Bruto Amortiz. Ajustamentos Activo Líquido Activo Líquido
Gross Assets Amortiz. Adjustments Net Assets Net Asset

    Imobilizações incorpóreas/Intangible fixed assets
    Despesas de instalação

Despesas de investigação e desenvolvimento/
Propriedade industrial e outros direitos/
Trespasses/
 Imobilizações em curso/

23.843.766,15  17.343.907,30  6.499.858,85  6.825.745,16

    Imobilizações corpóreas/ Tangible fixed assets
    Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções/
Equipamento básico/
Equipamento de transporte/
Ferramentas e utensílios/
Equipamento administrativo/
Outras imobilizações corpóreas/
Imobilizações em curso/

 

    Partes de capital em empresas do grupo
 Empréstimos a empresas do grupo/
Partes de capital em empresas associadas/
 Empréstimos a empresas associadas/
 Títulos e outras aplicações financeiras/
Outros empréstimos concedidos/

    Existências/ Inventories
    Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
   Mercadorias/

   

/Startup expenses 1.732.754,12  1.715.289,33  17.464,79  40.741,87
    R&D expenses 19.873.894,68  15.069.817,03  4.804.077,65  4.003.334,90
    Ind. patents & other rights 558.800,94  558.800,94  0,00 6.116,76
    Leases 23.992,18 0,00 23.992,18 23.992,18
   Fixed assets in progress 1.654.324,23 0,00 1.654.324,23 2.751.559,45

/Land & natural resources 4.128.944,77 0,00 4.128.944,77 4.128.944,77
    Buildings & other constructions 25.471.982,77 4.972.687,61 20.499.295,16  18.546.072,52
    Basic equipment 30.661.348,76 23.612.095,71  7.049.253,05  7.281.824,51
    Transportation equipment 1.841.894,40 1.612.943,86  228.950,54  188.584,32
    Plant & machinery 626.385,78 585.877,14  40.508,64  60.361,14
    Office equipment 8.905.580,03  7.471.302,44  1.434.277,59  1.519.913,68
    Other tangible fixed assets 395.140,45  292.055,80  103.084,65  96.084,49
    Fixed assets in progress 3.654.974,76 0,00 3.654.974,76  4.094.750,77

/Holdings in subsidiaries 1.635.338,94 112.500,00  1.522.838,94  1.448.664,72
   Loans to subsidiaries 1.221.580,39  75.000,00  1.146.580,39  1.172.122,10
    Holdings in associates 722.965,82  3.117,49  719.848,33   538.456,64
   Loans to associates 716.934,08 0,00 716.934,08   197.474,44
   Securities and other financial investments 1.114.783,03 0,00 1.114.783,03  759.783,63
    Other loans 163.000,00 0,00 163.000,00  152.700,00

/Raw mats., by-prods. & inputs 14.656,10 0,00   14.656,10  9.904,30
 Goods 31.757,33 0,00 31.757,33    27.256,00

75.686.251,72  38.546.962,56  37.139.289,16     35.916.536,20

 5.574.602,26  190.617,49  5.383.984,77   4.269.201,53

46.413,43  0,00 46.413,43  37.160,30
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(Euros) 2006 2005

S

A C T I V O /Assets Activo Bruto Amortiz. Ajustamentos Activo Líquido Activo Líquido
Gross Assets Amortiz. Adjustments Net Assets Net Asset

    Clientes c/c 
Clientes - títulos a receber/
Clientes - cobrança duvidosa/
Adiantamentos a fornecedores/
 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado/
Estado e outros entes públicos/
Outros devedores/

    Depósitos bancários
Caixa/

546.912,35 0,00 546.912,35 308.961,64

    Acréscimos de proveitos/
Custos diferidos/
Activos por Impostos Diferidos /

       
    Total de Amortizações/Total Amortizations 55.890.869,86
          
    Total de Ajustamentos/Total Provisions 1.333.229,72

    Total do Activo/Total Assets

Dívidas de terceiros - Curto prazo/ hort-term receivables

Depósitos bancários e caixa/Cash & bank deposits

Acréscimos e diferimentos/Accruals & deferrals

/Customers - current accounts 14.627.799,32 0,00 14.627.799,32   14.237.946,02
    Clients - bills receivable 0,00 0,00 0,00 0,00
    Clients - doubtful debts 1.142.612,23 1.142.612,23 0,00     0,00
    Advances to suppliers 410.359,71 0,00 410.359,71         109.134,74
   Advances to fixed assets supliers 11.686,02 0,00 11.686,02              2.213,07
    State & other public bodies 184.176,24 0,00   184.176,24        201.079,33
    Other accounts receivable 8.944.110,75 0,00 8.944.110,75  7.700.812,67

/Bank deposits 538.430,04 0,00 538.430,04  299.629,94
    Cash 8.482,31 0,00 8.482,31  9.331,70

Accrued income 5.279.146,23 0,00   5.279.146,23 4.886.865,93
    Deferred costs 387.620,11 0,00 387.620,11  481.019,61
    Deferred tax assets 41.940,54 0,00 41.940,54 44.311,21

25.320.744,27 1.142.612,23 24.178.132,04 22.251.185,83

5.708.706,88 0,00   5.708.706,88 5.412.196,75

136.727.397,06  57.224.099,58  79.503.297,48  75.020.987,41
          



(Euros) 2006  2005

Capital Próprio/ Shareholders' Equity

Passivo/ Liabilities

Dívidas a terceiros - médio e longo prazo/Medium & long term liabilities

Dívidas a terceiros - curto prazo/Short termliabilities

    

Acréscimos e diferimentos/Accruals & deferrals

C A P I T A L   P R Ó P R I O   E   P A S S I V O/Shareholders' Equity & Liabilities

Ajustam. de partes de capital em filiais e assoc.

Reservas de reavaliação/R
Reservas /
Outras reservas/
Fundos associativos/

Resultado líquido do exercício
Total do Capital Próprio/Total Shareholders' Equity

    Provisões
 Outras provisões

0,00 37.435,21

   Dívidas a instituições de crédito
   Fornecedores de imobilizado c/c 

10.653.765,99

    Dívidas a instituições de crédito
    Fornecedores c/c 

Fornecedores - Facturas em conferência 
    Adiantamentos de clientes
    Fornecedores de imobilizado c/c 
    Estado e outros entes públicos
    Outros credores

    Acréscimos de custos
    Proveitos diferidos
    Passivos por Impostos Diferidos 

Total do Passivo/Total Liabilities

Total do Capital Próprio e do Passivo/Total Shareholder's Equity & Liabilities

/Shareholdings adjust. in subsidiaries 
and assoc. companies -882.423,90 -594.082,91

  evaluation reserves 5.697.919,47  5.695.313,50
 Reserves

Other reserves 1.174.678,51  1.174.678,51
   Association Funds 25.028.399,60  24.478.389,13

/Net results for the year 981.786,28  736.616,44

/Provisions 
/Other provisions 0,00 37.435,21

/Bank loans 10.653.765,99  6.660.000,00
/Fixed assets suppliers - current accounts 0,00 0,00

/Bank loans 3.137.063,97  2.915.589,91
/Suppliers - current accounts 1.907.561,46 2.509.751,57

/Invoices pending approval 3.843,75  5.178,92
/Advanced from customers

/Fixed assets suppliers - current accounts 1.317.286,16  1.531.126,16
/State &  other public bodies 1.497.684,88 1.470.526,07

/Other accounts payable 2.100.916,12  2.277.707,73

/Accrued costs 5.545.432,26 4.981.547,29 
/Deferred income 21.236.556,02 21.035.777,00

/Deferred tax liabilities 90.810,26  93.416,23

31.018.573,68 30.754.298,23

32.000.359,96 31.490.914,67

 6.660.000,00

 

9.976.372,99  10.721.897,01

26.872.798,54  26.110.740,52

47.502.937,52  43.530.072,74

79.503.297,48  75.020.987,41

  

  

  

12.016,65  12.016,65
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(Euros) 2 0 0 6 2 0 0 5

C U S T O S    E    P E R D A S  / Costs

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas    

  Mercadorias

 Matérias/

Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal

Remunerações    
Encargos Sociais

  Pensões

  Outros

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo

Ajustamentos de divídas a receber

Impostos/

Outros custos operacionais/

(A)

Perdas em empresas do grupo e associadas

Juros e custos similares

  Relativos a empresas do grupo

  Outros

(C)

                                                             

/Costs of goods sold and Inputs

/Goods 4.768,67  6.032,17  

 Materials 14.498,89  19.267,56  54.727,15  60.759,32

/Supplies and external 

services 15.634.985,09  14.978.718,88

/Payroll costs

/Salaries & wages 19.241.928,10  17.551.331,02
/Social Security charges

/Pensions

/Others 4.946.223,50  24.188.151,60  4.493.601,38  22.044.932,40

/ 

Amortizations of tangible and intangible fixed assets 6.127.843,22 6.023.856,70

/Receivable debts 

adjustments 149.511,38  6.277.354,60  145.126,30  6.168.983,00

Taxes 18.610,20 18.020,18

Other operating costs & losses 607.458,88  626.069,08 1.044.887,97  1.062.908,15 

/Costs & losses 

from subsidiary and associate companies 309.755,89  330.681,41

/Interest & similar expenses

/Subsidiary companies

/Others 764.480,90  764.480,90 288.086,35  288.086,35

46.745.827,93  44.316.301,75

47.820.064,72  44.935.069,51
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(Euros) 2 0 0 6   2 0 0 5

C U S T O S    E    P E R D A S  / Costs

Custos e perdas extraordinárias

(E)

Imposto sobre o rendimento do exercício

(G)

Resultado líquido do exercício

P R O V E I T O  E  G A N H O S/ Income

                                                             

/Extraordinary costs & losses 2.331.712,50  2.844.311,44

/Income tax 344.345,15  290.397,12

/Net profit for the year

2.637.473,47  2.002.204,02

50.151.777,22  47.779.380,95

50.496.122,37  48.069.778,07  

51.477.908,65  48.806.394,51

Vendas
Mercadorias

Prestações de serviços

Variação da produção

Trabalhos para a própria empresa
Proveitos suplementares
Subsídios à exploração/
Outros proveitos e ganhos operacionais/

Reversôes de amortização e ajustamentos/

(B) 46.047.066,11  42.675.120,18

981.786,28  736.616,44

/Sales
/Goods 6.841,70  7.429,21

/Services rendered 39.723.214,37  39.730.056,07  35.956.129,07  35.963.558,28

/Variance of finished goods and works 
in progress

/In-house works
/Supplementary income 33.461,00 29.284,00

Operating subsidies 2.748.928,02 4.046.910,87
Other operating 

income & profits 577.575,87 592.337,39
Amortization 

and adjustment returns  319.571,68 3.679.536,57 40.825,62 4.709.357,88

  



(Euros) 2 0 0 6 2 0 0 5

Resumo/Summary

 

                                                             C U S T O S    E    P E R D A S  / Costs

Resultados operacionais/Operating results: (B)-(A)  (2)

Resultados financeiros/Financial results: (D-B)-(C-A)

Resultados correntes/Current results: (D)-(C)  (2)

Resultado antes de impostos/Income before taxes: (F)-(E) 

Resultado líquido do exercício/Net profit for the year: (F)-(G)

Ganhos em empresas do grupo e associadas

Rendimentos de participações de capital

Rendimentos de títul. negoc. e de outras aplicações financeiras

  Relativos a empresas do grupo
Outros
Outros juros e proveitos similares

  Relativos a empresas do grupo
  Outros

(D) 46.410.601,44 43.194.963,76

Proveitos e ganhos extraordinários
 (1)

 
(F) 51.477.908,65  48.806.394,51

/Income  
from subsidiary and associated companies 155.949,52  251.005,75

/Income from 
shareholdings 4.147,50 1.500,00

/ 
Income from securities and other financial investments

/From subsidiary companies
/Others 5,85  

/Other iinterest & similar 
income

/From subsidiary companies 147.954,81
/Others 55.483,50 363.535,33  267.331,98 519.843,58

/Extraordinary 
income & profits 5.067.307,21 5.611.430,75

  

-698.761,82 -1.641.181,57 

-710.701,46 -98.924,18

-1.409.463,28 -1.740.105,75

1.326.131,43  1.027.013,56

981.786,28  736.616,44

(1) Inclui, em 2005, 3,304,388,09 
Euros, e em 2006, 3,191,141,75 
Euros, relativos a Amortizações do 
Imobilizado Subsidiado. 

(2) Dado que na conta Proveitos 
e Ganhos extraordinarios 
é contabilizada a quota parte das 
Amortizações relativa ao Imobilizado 
Subsidiado, (3,191,141,75 Euros 
em 2006 e 3,304,388,09 Euros 
em 2005) dever-se-ão reajustar 
os resultados registados, da forma 
que segue: 

* Resultados Operacionais

2.492.379,93 1.663.206,52

* Resultados Correntes

1.781.678,47 1.564.282,34

/Includes,
 in 2005, 3,304,388,09€, and 
in 2006, 3,191,141,75€, concerning 
the subsidised fixed assets depriciation. 

/Since the quota of the 
Subsidized Fixed Assets Depriciation 
(3,191,141,75€ in 2006 and 
3,304,388,09€ in 2005) Account 
"extraordinary income and profits", 
the recorded results should be 
readjusted, in the following way:

/ 
Operating Results

/
Current Results 

 

Ano/Year 2006 Ano/Year 2005

Ano/Year 2006 Ano/Year 2005
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José Maria Dias Miranda

Presidente / President

Carlos Magro Borges de Araújo

Jacinto Maia Rito José Francisco de Oliveira Santos

Manuel Correia Alves da Cruz



CONTACTOS INTERNACIONAIS
AGENTES:

CHINA
Pequim 

Apartado 708 - Tai Ti Hotel  A$, Shang Yuan Cun,
Hai Dian, Beijing 1000 44 • China

Tel.: + 86 10 6223 2174 • Fax: + 86 10 6223 2174
E-Mail: xwzhang@midwest.com.cn

Contact: Dr. Xiang Wu Zhang

CUBA
Havana

Oficina de Cooperación CESOLCA
Ave 51 No 23611 entre 240 y 236 • La Lisa,

Ciudad de la Habana
Fax: (537) 36561

E-Mail: cesolca@enet.cu

FRANÇA
Technoparc, 30, Rue Auguste Piccard, Pays-de-Gex

F-01636 Saint-Genis-Pouilly • França
Tel.: + 33450283410 • Fax + 33450283410

E-Mail: Ajcinternational@wanadoo.fr
Contact: Sr. Américo Costa

IRÂO
Teherão

TUBI TAK  Consulting Engeneering & Inspection
Nº 11, Darya All, Hamedan All., North Karegar St., Tehran • IRAN

Tel: + 98 21 66422334 • Fax: +98 21 664428758
E-mail: sharifi@tubi-tak.com

MÉXICO
México D.F.

ISTUC 
Norte 92, nº 4726, Deleg.Gustavo A. Madero

07890 México D.F.
Tel.: + 52 5 7510470 • Fax: + 52 5 7510470

E-Mail: istucsc@prodigy.net.mx
Contact: Engº Daniel Rojas 

NORUEGA
Stavenger 

SPEC
Oktanten, Luramyrveien 23 • N-4313 Sandnes

Telf.: + 47 51 96 22 88 • Fax: + 47 51 96 22 99
E-mail: hl@spec.no

Contact: Sr. Helge Laland

TURQUIA
Ankara

MTE  Engeneering  Consulting & Quality Services
Turan Günes Bulvari, 5. Cadde,

No : 4/11Çankaya, Ankara, 06450 • Turquia
Tel.: 00 90 312 4423017 • Fax: 00 90 312 4423018

E-Mail: info@mte.com.tr
Contact: Sr. Ahmet Ustuner

 SEDE:

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33 
 Taguspark - Oeiras • 2741 - 120 Porto Salvo

PORTUGAL

DELEGAÇÕES:

Delegação Norte
Vila Nova de Gaia

R. do Mirante, nº 258 • 4415 - 491 Grijó • Portugal
Tel.: +351 22 747 19 50 • Fax: +351 22 745 57 78

E-Mail:info@isq.pt

Castelo Branco
Zona Ind. de Castelo Branco

Apart.1112 • 6000 - 997 Castelo Branco • Portugal
Tel.: +351 272 322 336 • Fax: +351 272 322 335

E-Mail:info@isq.pt
Contact: Eng.º Telmo Nobre

Sines
Zona Industrial II, Apart. 265
7520-903 Sines • Portugal

Tel.: +351 269 632 858 • Fax: +351 269 635 616
E-Mail:info@isq.pt

Contact: Eng.º Reis Góis

Ponta Delgada
Normaçores - Rua Manuel Augusto Amaral, nº8,1º 

9504-552 Ponta Delgada • Portugal 
Tel.: +351 296209650 • Fax.: +351 296209651

Email: jdraposo@isq.pt
Contact: Sr. Eng.º José Duarte Raposo

ESCRITÓRIOS:

Braga
Av. Alfredo Barros, 80, 4715-350 Fraião, Braga • Portugal

Tel.: +351 253 258 159 • Fax.: +351 253 258 377
E-Mail:isq.braga@isq.pt

Loulé
R. Dr. Francisco Sá Carneiro, Bloco 1, r/c, Loja B

8100-578 Loulé  Portugal
Tel.: +351 289 411 993 • Fax: +351 289 411 994

Viseu
Edf. Expobeiras, Parque Industrial de Coimbrões,

3500-618 Viseu • Portugal
Tel.: + 351 232 470 910 • Fax: + 351 232 410 201

E-Mail: isq.viseu@clix.pt

FILIAIS:

ANGOLA
Luanda (Sede)

ISQAPAVE (Angola)  Tecnologias, Lda
Rua Kwamme N'Krumah nº 31 A, 5tº D,

Maianga, Luanda • Angola
Telefone/Fax :+244 228 742 262 • Telef.: +244 228 742 263

Email: marcal.isqapave@nexus.ao
Contact: Eng.º Carlos Marçal

BRASIL
Belo Horizonte

ISQ Brasil 
Alameda do Ingá, nº840, sala 910 • Vale do Sereno, 

CEP 34000-000 • Nova Lima (MG) • Brasil
Tel: +55 31 3263 3263 • Fax: +55 31 3263 3264

E-Mail: isq@isqbrasil.com.br
Contact: Eng.º Gonçalo Pimentel

CHINA
Macau

IDQ - Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade 
Av. da Praia Grande, 619, Building Com.

Si Toi, 13th Floor  • Macau
Tel. /Fax: + 853 356162

E-Mail: cmccosta@gmail.com idq@macau.ctm.net
Contact: Engº Carlos Costa

ESPANHA
Cartagena  Provincia de Murcia

Asigma  Asesoria Servicios de Ingenieria Y Gestion Medioambiental, S.A.L.
Av. da Venecia, n.º 21  Bajo

30319 Polig. Res. Sta Ana - Cartagena (Murcia)
Tel.: +34 968 50 10 10  • Fax +34 968 50 10 26

E-Mail: asigma@infonegocio.com
Contact: Sr. António Soto

SUCURSAIS:

ANGOLA
LUANDA 

Rua Comandante Setona, n.º 267/269
Luanda Angola 





Sede
Tel.: Fax:

Delegações/Escritórios:

: 
    

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, Taguspark • 2780 - 920 Oeiras • Portugal
           +351 21 422 81 00 • +351 21 422 81 20

  Braga, Castelo Branco, Loulé, Porto (Grijó), Sines, Vila Real, Viseu 

www.isq.pt 


