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    007 was a year of development for ISQ. We surpassed 

52 million euros in volume of sales activity, which 

represents a 23% increase compared to the previous year.

ISQ's growth strategy is focused in three areas: 

Internationalization, synergies amongst different areas and 

creation of or investment in new companies.

The international component now represents 38% of 

revenues. In order to achieve this growth, activity is being 

developed in the areas of Civil Construction, Mechanical 

Construction, Structural Integrity and Maintenance, 

Sustainable Development and Non-Destructive Testing in 

the international market, namely in the following countries: 

Angola, Saudi Arabia, Algeria, Brazil, China, Cuba, Spain, 

French Guiana, Iran, Mexico, Norway and Turkey.

The recent acquisition of ownership in two Spanish 

companies started to bear fruit in ISQ's strategic 

framework for involvement in the Spanish market.

Synergies amongst different ISQ areas allowed for the 

development of new service offerings, in which the 

     ano 2007 foi um ano de desenvolvimento para o ISQ. 

Ultrapassámos os 52 milhões de euros no volume de 

actividade, o que representa um acréscimo de 23% 

comparativamente ao ano anterior.

A estratégia de crescimento do ISQ assenta em três 

vectores: internacionalização, sinergias entre as diversas 

áreas de actuação, e criação ou investimento em novas 

empresas.

A componente internacional representa já 38% do volume 

de facturação. Para este crescimento foi decisiva a 

actividade desenvolvida nas áreas de Construção Civil, 

Construção Mecânica, Manutenção e Integridade 

Estrutural, Desenvolvimento Sustentável e Ensaios Não 

Destrutivos no mercado internacional, nomeadamente 

nos seguintes países: Angola, Arábia Saudita, Argélia, 

Brasil, China, Cuba, Espanha, Guiana Francesa, Irão, 

México, Noruega e Turquia.

A recente aquisição de capital em duas empresas 

espanholas começou a dar os seus frutos, no quadro da 

estratégia de intervenção do ISQ no mercado espanhol.

As sinergias entre as diversas áreas do ISQ permitiu 

desenvolver novas ofertas de serviços, em que a 

Calibração de Termógrafos, o projecto SAVE – Serviço de

O
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Calibration of Thermographs, the SAVE project - Real 

Estate Evaluation Service, and integrated Proposals 

related to Energy Efficiency of Buildings have assumed 

particular importance.

ISQ's third strategic axis of growth is related to 

investment in new businesses and companies, in some 

cases representing spin-offs of our activity, and in others 

simply a response to new opportunities or benchmarking of 

our own activities. 

In this context, it is important to point out that Grupo 

ISQ's revenue grew to 69.5 million euros, excluding inter-

company billing within this group. 

With respect to Human Resources, ISQ recorded a 4% 

increase in its workforce since the year 2006. As of the 

end of 2007, ISQ had 835 employees, nearly half of whom 

hold a degree in higher education.  

Finally, it should be noted that construction began on the 

ISQ Incubator building, with the project overseen by the 

Architect Siza Vieira. 

The building will be unveiled in 2008. 

Avaliação de Imóveis, e as Propostas integradas relativas 

à Eficiência Energética de Edifícios assumem particular 

destaque.

O terceiro eixo estratégico do crescimento do ISQ está 

relacionado com o investimento em novos negócios e 

empresas que, em alguns casos, representam spin-offs 

da nossa actividade, e noutros apenas a sequência de 

novas oportunidades ou do benchmarking de actividades 

próprias.

Neste contexto, é fundamental referir que o volume de 

negócios do Grupo ISQ excluindo a facturação inter 

empresas deste grupo, ascendeu a cerca de 69,5 

milhões de euros. 

Em termos de Recursos Humanos, o ISQ registou um 

aumento de 4% no número de colaboradores face ao ano 

2006. No final de 2007, o ISQ contava com 835 

colaboradores, sendo que cerca de metade possuem 

formação superior. 

Finalmente, importa salientar que foi neste ano que teve 

início a construção do edifício do ISQ-Incubadora, cujo 

projecto é da autoria do Arquitecto Siza Vieira. 

O edifício será inaugurado no ano 2008. 

05
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Construção Civil 

Civil Construction 

     

     reforço da presença no Mercado de Angola e início 

da actividade em Moçambique foi o principal destaque 

do ano 2007 na área da Construção Civil. A actividade 

em Angola, assegurada pela presença neste mercado nos 

últimos anos, resultou na criação de novas áreas de 

actuação tais como a recuperação de edifícios públicos 

e monumentos.  

Surgiram, ainda, novas oportunidades no Mercado 

Nacional criadas pela necessidade de reabilitação de 

Edifícios e Pontes. 

Neste contexto, destacam-se os seguintes serviços:

Protecções Anticorrosivas: intervenção em obras de 

reabilitação promovidas tanto pelo EP - Pontes do Fão,  

Santarém, Barra e Chamusca, como pela EDP - 

condutas da Central da Venda Nova. No mercado 

internacional é de referir a construção do Condomínio 

de Luxo em Luanda, promovida pela Lunha 

•

Empreendimentos. Em Moçambique, para a Barragem 

de Cahora Bassa, foi efectuada a inspecção de linhas de 

transporte de alta tensão;

 

Controlo de Qualidade e Gestão de Obras: continuação 

da colaboração com os clientes Carrefour, Freeport, 

Chamartin e Manvia. De salientar também o início da 

colaboração com a SIMARSUL no ramo das ETAR's.                                     

No mercado internacional destacam-se a fiscalização na 

instalação da rede de fibra óptica em várias províncias de 

Angola para o cliente Mercury, e fiscalização da 

construção e reabilitação de diversas pontes para o 

cliente INEA, com especial destaque para a construção da 

nova Ponte da Catumbela;

Inspecção de Pontes, Reabilitação Estrutural e Geotecnia: 

inspecção e caracterização da Ponte de Constância e 

inspecção e ensaios em diversas pontes para o projecto de 

alargamento das auto-estradas A1 e A4. Salienta-se, ainda, 

um incremento da actividade na área de inspecção e 

diagnóstico de edifícios industriais, comerciais e habitacionais. 

No mercado internacional, regista-se a continuação da 

colaboração com o cliente INEA, na assessoria técnica a 

diversas obras de arte do território angolano, com um forte 

impacto nos estudos e projectos, quer para a construção, 

quer para a reabilitação de pontes e estradas.

•

•

O

Chamartin and Manvia. Also noteworthy is the initiation 

of collaboration with SIMARSUL [Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais da Península de 

Setúbal, S.A., a Portuguese sanitation company] on 

the WWTP [Wastewater Treatment Plant] line.  On the 

international market, supervision of the installation of 

fiber optics networks in various provinces of Angola for 

Mercury is of particular importance, as is oversight of 

the construction and repair of various bridges for INEA 

[Angola National Highways Institute], with special 

emphasis on the construction of the new Catumbela 

bridge;

• Inspection of Bridges, Structural and Geotechnical 

Repair: Inspection and characterization of the 

Constância Bridge and testing of various bridges for 

the project which involves extension of the A1 and A4 

highways. An increase in activity in the realm of 

inspection and diagnostics of industrial, commercial and 

residential buildings should also be noted. On the 

international market, continuation of the collaboration 

with client INEA has occurred in the form of technical 

assistance and various works of art in Angola, with a 

strong impact on studies and projects, both in terms of 

construction and repair of bridges and highways.

   he strengthening of our presence in the Angola Market 

and the beginning of activity in Mozambique was the main 

highlight of 2007 in the Civil Construction area. 

Strengthened by our presence in this market in recent 

years, activity in Angola led to the creation of new 

performance areas such as the restoration of public 

buildings and monuments.  

New opportunities, created by the need for the repair of 

Buildings and Bridges, also emerged in the National 

Market. 

In this context, the following services are highlighted:

• Anticorrosive Protection: Involvement in rehabilitation 

projects promoted both by EP - Bridges of Fão, 

Santarém, Barra and Chamusca and by EDP - 

conducted by the New Sales Center.  On the 

international market, the construction of the Luxury 

Condominium project in Luanda, developed by Lunha 

Empreendimentos, is noteworthy. In Mozambique, the 

inspection of high-voltage transmission lines was 

conducted for Barragem de Cahora Bassa;

• Quality Control and Project Management: continuation 

of collaboration with clients Carrefour, Freeport, 

T  
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Mechanical 
Construction

Construção 
Mecânica

     prossecução da participação na ESQS-Base de 

Kourou com reforço do número de colaboradores 
envolvidos, assim como a continuação da colaboração 

com a SONAMET-Angola na área de formação em 
ambiente industrial (segurança em estaleiros) foram 
determinantes nos resultados obtidos neste ano, 
juntamente com o início de projectos de dimensão 
relevante. 

São de referir os projectos da Central de Cogeração de 
Sines, da Central de ciclo combinado de Lares - Figueira 
da Foz e a modernização e aumento de capacidade da 
CELBI e central de Biomassa (área da segurança em 
estaleiros).

Paralelamente ao desenvolvimento dos projectos 
referidos, deu-se início à actividade sistemática de 
verificação de Linhas de Vida (equipamento onde se fixa 

o EPI - Equipamento de Protecção Individual Anti-queda).

A

     

  he pursuit of participation in the ESQS-Kourou 
Base with emphasis on the increase in the number 
of employees involved, as well as the continuation 
of collaboration with SONAMET - Angola in the 
realm of industrial environmental training (site 
safety), were decisive in the results we achieved 
this year. 

The Sines Cogeneration Center and Lares - 
Figueira da Foz combined cycle projects and the 
modernization and increase of CELBI's [Celulose 
Beira Industrial S.A.] capacity and Biomass center 
(in the realm of site safety) are also noteworthy.

In conjunction with the development of the two 
abovementioned projects, systematic activity for 
Life Lines (Individual Protection Sleeve equipment) 
testing began.

T
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Sustainable 
Development

     actividade de Desenvolvimento Sustentável foi 

pautada pelo aumento significativo do volume de 

negócios alicerçado no Ruído, pelos Estudos de 

Ambiente e Energia e pela actividade desenvolvida no 

mercado de Angola.

São de mencionar como principais projectos no ano 

2007:

Ambiente: parecer técnico para a Agência Portuguesa 

do Ambiente sobre aterros sanitários, o estudo de 

viabilidade de uma unidade de tratamento de slops 

para a Sonangol Logística e a assistência técnica ao 

desenvolvimento do laboratório central da Sonangol;

Energia: merece referência o elevado número de 

auditorias energéticas realizadas para clientes como a 

Sonae Sierra;

Ruído: aumento no número de ensaios realizados 

principalmente no ruído ambiente para clientes como a 

ANA.

Em 2007 a aposta em áreas inovadoras foi efectuada na 

Micro-geração, Construção Sustentável, Certificação da 

Sustentabilidade dos Biocombustíveis, Mercado do 

Carbono, e Eco-design.

•

•

•

Desenvolvimento
Sustentável 

A 

    ustainable Development activity was driven by the 

significant increase in business related to Noise, 

Environmental and Energy Studies and by activity 

undertaken in the Angolan market.

The following key projects in 2007 are identified:

Environment: technical report on sanitary landfills for 

the Portuguese Environmental Agency [Agência 

Portuguesa do Ambiente ], the viability study of a unit 

of treatment of waste for Sonagol Logistics and 

technical assistance in the development of the 

Sonangol laboratory center;

Energy: The high volume of energy audits performed for 

clients such as Sonae Sierra bears mention;

Noise: Increase in number of environmental noise tests 

performed for clients such as ANA [Aeroportos de 

Portugal SA ].

In 2007, our commitment to innovative fields focused 

upon Micro-generation, Sustainable Construction, 

Biofuels Sustainability Certification, Carbon Markets and 

Eco-design.

•

•

•

S
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 esenvolveram-se novas actividades nomeadamente o 

projecto SAVE - Serviço de Avaliação de Imóveis; as 

Propostas integradas envolvendo as direcções de 

Construção Civil e Edificações; e a informatização dos 

processos de suporte às inspecções de Gás.

Entre os principais projectos desenvolvidos ao longo de 

2007, são de referir:

Gás: continuação das actividades de inspecção para as 

principais distribuidoras de Gás Natural e de Propano 

nacionais;

NIIET - Núcleo de Inspecções de Instalações Eléctricas 

e de Telecomunicações: continuação do contrato com a 

CERTIEL e diversificação de actividade com a EDP. 

Solidificação da actividade nas telecomunicações;

Certificação Energética: desenvolvimento de toda a 

estrutura para a actividade de fiscalização ao serviço 

da ADENE;

Águas: continuação da actividade na EPAL e Águas do 

Oeste;

Diversificação: várias intervenções ao nível da 

protecção catódica.

•

•

•

•

•

D

• Diversification: several initiatives in the realm of 

cathodic protection.

    ew activities were begun, namely the SAVE (Serviço de 

Avaliação de Imóveis - Real Estate Analysis Service) 

project; integrated Proposals involving Civil Construction 

and Buildings departments; and reporting on support 

services related to Gas inspections.

The following are among the primary projects developed 

throughout 2007:

Gas: continuation of inspection activities for the 

country's main National Gas and Propane distributors;

NIIET - Núcleo de Inspecções de Instalações Eléctricas 

e de Telecomunicações / Inspection Body for Electrical 

Installations and Telecommunciations]: Continuation of 

the contract with CERTIEL [Associação Certificadora de 

Instalações Eléctricas / Electrical Installation 

Certification Association] and diversification of activity 

with EDP [Energias de Portugal]. Advancement of 

telecommunications activity;

Energy Certification: development of the entire 

structure for supervision of the ADENE [Agência para a 

Energia] service;

Water: continuation of activity with EPAL [Empresa 

Pública das Águas Livres] and Águas do Oeste;

•

•

•

•

Buildings

 
Edificações 

N
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Non-Destructive 
Testing

Ensaios Não
Destrutivos 

    

    dding to large-scale projects developed in Portugal, 

NDT activity has enormous reach on the international 

market. This effort, therefore, allows for the initiation of 

sale of services of guided waves in the Galp de Leça 

refinery, the CEPSA [Compañía Española de Petróleos, 

S.A.] refinery in Cadiz and in Braksen Brazil, in addition to 

the sale of digital radiography services at Galp Sines and 

APS [Administração do Porto de Sines, S.A/ Sines Port 

Administration].

The exponential increase in the sale of services in the 

area of new NDT techniques and Versatility of NDT 

techniques in the realm of NDT certifications is the main 

highlight in this area, allowing for the possibility to 

develop new activities. 

In this context, the inspection service for phased array 

welding for LNG tanks and wind towers, the provisioning 

of inspection services for boiler exchanger pipes in 

recovery utilizing the EMAT [Electro Magnetic Acoustic 

Transducer] technique.  

Noteworthy projects developed in 2007 include:

AIBEL Norway - Conventional NDT Techniques;

Sonatrach Algeria - Conventional NDT techniques;

Aramco Saudi Arabia - Special NDT ToFD [Time of flight 

diffraction] technique;

Galp Leça and CEPSA Cadiz - Special guided waves NDT 

technique. 

•

•

•

•

A

serviços de ondas guiadas na refinaria da Galp de Leça, na 

refinaria da CEPSA em Cadiz e na Brasken Brasil, sendo, 

ainda, de mencionar a venda de serviços de radiografia 

digital na Galp Sines e APS.

O aumento exponencial da venda de serviços na área das 

novas técnicas de CND e a Polivalência dos técnicos de 

CND no âmbito das certificações END é o principal 

destaque nesta área, tendo possibilitado o desenvolvimento 

de novas actividades. Neste contexto, são de referir o 

serviço de inspecção de soldaduras por phased array para 

tanques de LNG e torres eólicas; a prestação de serviços 

de inspecção de tubos de permutadores pela técnica Tscan 

(ondas guiadas); e o serviço de inspecção de tubos de 

caldeiras de recuperação pela técnica EMAT. 

Os projectos de referência desenvolvidos em 2007 são:

AIBEL Noruega – Técnicas convencionais de CND;

Sonatrach Argélia - Técnicas convencionais de CND;

Aramco Arábia Saudita – Técnica especial de CND ToFD;

Galp Leça e CEPSA Cadiz – Técnica especial de CND 

ondas guiadas. 

•

•

•

•

.

  

     actividade dos END teve uma enorme projecção no 

mercado internacional, acrescendo aos projectos de 

dimensão significativa desenvolvidos em Portugal. O 

esforço efectuado permitiu, assim, iniciar a venda de 

A
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Formação

     actividade de Formação é um dos pilares de actuação 
do ISQ enquanto veículo de transferência de 
conhecimento e, simultaneamente, de valorização dos 
Recursos Humanos. É, deste modo, a resposta a um dos 
principais aspectos da missão do ISQ. 

Nesta perspectiva, os projectos mais relevantes 

desenvolvidos ao longo do ano transacto são:

Centro de Novas Oportunidades (CNO) na Delegação 

Norte - Formação Norte que incorporou em 2007 a 

validação e certificação de competências a nível 

secundário;

Passaporte de Segurança - Formação e Certificação de 

Competências básicas em Segurança;

Bsapiens, Equal - Coaching e Gestão do Conhecimento, 

incluindo gestão das idades/trabalhadores mais velhos. 

Foi identificado como um projecto de boas práticas 

a nível Europeu;

EDP - Plano de formação de 650 horas em Segurança, 

Ambiente e Manutenção.

•

•

•

•

Contudo, o principal destaque deste ano é o projecto 

desenvolvido com a Câmara Municipal de Lisboa - 

Direcção Municipal de Projectos e Obras: um programa 

de formação–acção com formador/consultor para 

mudança organizacional dos processos de análise e 

revisão de projectos de obras municipais.

No que concerne à implementação de projectos 

inovadores e de intervenção em novos mercados, é 

indispensável mencionar a concepção e desenvolvimento 

de uma acção nas áreas dos comportamentos e 

comunicação para a AFID - Associação Nacional das 

Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente, assim 

como a Pós-graduação em Gestão da Qualidade nas 

Obras Públicas a decorrer na Argélia.

A actividade de e-Learning, desenvolvida pela empresa 

participada ISQ e-Learning, registou um crescimento de 

cerca de 50% do volume de negócios, especialmente nos 

sectores da banca, seguros e energia.

A

   raining is one of the pillars of activity at ISQ as a 

vehicle of knowledge transfer, and, in turn, the valuation 

of Human Resources. And in this manner, there is a 

response to two key aspects of the ISQ mission. 

From this perspective, the most relevant projects 

developed throughout the past year are the following:

New Opportunities Center (CNO - Centro de Novas 

Oportunidades) in the North Delegation - FNO which in 

2007 established the validation and certification of 

competencies at the secondary level;

Safety Passport - Training and Certification of basic 

Safety Competencies;

Bsapiens, Equal - Coaching and Knowledge 

Management, including management of older employees. 

Was identified for Europe as a best-practices project;

EDP - 650-hour training plan in Safety, the Environment 

and Maintenance.

However, the main highlight of this year is the project 

developed with the Lisbon Municipal Chamber - Municipal 

Division of Projects and Works: a training-action program 

•

•

•

•

with an organizational change trainer/consultant 

pertaining to analytical processes and review of municipal 

works projects.

With respect to the implementation of innovative 

projects and entry into new markets, it is essential to 

mention the design and development of activity in new 

areas of behaviors and communication for AFID - 

Associação Nacional das Famílias [National Association of 

Families) for Training of the Disabled, as well as a Post-

Graduate Program in Public Works Quality Management 

underway in Algeria.

The e-learning activity developed by the ISQ subsidiary, 

e-Learning, recorded growth of close to 50% in its sales 

volume, especially in the banking, insurance and energy 

sectors.

T
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Industry

Indústria 

    s principais projectos desenvolvidos pela Indústria são 

nas seguintes áreas:

Segurança contra Incêndio: Safety Projects para a 

Sonae Sierra, e Plano de Emergência Interno para o 

Parque Industrial de Estarreja;

Directiva ATEX - projecto abrangendo todas as 

instalações da Portucel;

Higiene Industrial – avaliação da exposição a Sílica 

Cristalina e Poeiras em todas as cimenteiras - Secil, 

Cimpor e CMP;

Inspecção por CND, método alternativo, para 

legalização de ESPs de amoníaco (inspecções de frio);

Inspecções técnicas e de segurança no projecto CERN. 

Em termos de novas estratégias de actuação, a Indústria 

dedicou-se especialmente a Auditoria ao Sistema de 

Medição e Telemetria da Sanest; Inspecção a Sistemas de 

Transporte de Pessoas por Cabo; Acreditação do Labvolume 

(metrologia de tanques de armazenagem); e Assessoria 

Técnica ao licenciamento de grandes empreendimentos 

industriais.

•

•

•

•

•

O

   he main projects developed by Industry are in the 

following areas:

Fire Safety: Safety Projects for Sonae Sierra, and 

Internal Emergency Plan for the Estarreja Industrial 

Park;

ATEX Directive - project covering all Portucel [Empresa 

Produtora de Pasta e Papel SA] facilities;

Industrial Hygiene - evaluation of Crystalline Silica and 

Dust demonstration at all cement makers - Secil, 

Cimpor and CMP;

NDT inspection, alternative method, for legalization of 

ammoniacal Under Pressure Equipment (cold 

inspection);

Technical and safety inspections for the CERN 

[European Organization for Nuclear Research] project. 

In terms of new performance strategies, the Industry is 

especially decided to the Auditing of the Sanest 

Measurement and Telemetry System; Inspection of 

Passenger Transport by Trolley; Labvolume Accreditation 

(metrology of storage tanks); Technical Assistance in the 

licensing of large industrial projects.

•

•

•

•

•

T
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     ano 2007 foi bastante significativo para a área dos 
Laboratórios por dois motivos principais: ao nível da 
Metrologia Legal, o Reconhecimento como Organismo 
Concelhio de Metrologia de Instrumentos de pesagem 

e contadores de tempo para os concelhos do Algarve, 

assim como o Reconhecimento enquanto Organismo de 

Verificação Metrológica de contadores de abastecimento 

automóvel de GPL; e, por outro lado, a remodelação e 

modernização do Laboratório de Química e Ambiente.

A contínua aposta na evolução tecnológica e na aquisição 

dos conhecimentos mais avançados proporcionou o 

desenvolvimento de áreas inovadoras:

Técnicas e procedimentos de calibração de 

equipamentos de Audiometria; 

Serviço LABMETRO “ON LINE”, disponibilizando aos 

clientes via WEB, em tempo real, o estados dos 

equipamentos bem como os certificados de calibração 

utilizando assinaturas digitais;

Ensaios de fiabilidade de componentes Automóvel.

Os vários Laboratórios acreditados do ISQ participaram, 

para além da sua actividade regular de calibração e 

•

•

•

ensaios, em diversos projectos com dimensão 

significativa. Merecem particular destaque os ensaios de 

fiabilidade para aprovação de novos modelos de antenas 

automóvel para a AUDI e GM; e os contratos de 

calibração de equipamentos em Espanha: nas fábricas de 

Madrid, Buelna, Treto e Santander da BOSCH e na fábrica 

de Cadis da VISTEON.

O

   he year 2007 was rather significant in the 

Laboratories area for two main reasons: In the context 

Legal Metrology. Recognition was received as a Council of 

Metrology Organization for weighing and counting 

instruments as well as from the Metrological Verification 

Organization of GPL automobile supply counters; and, on 

the other hand, the remodeling and modernization of the 

Chemical and Environmental Laboratory.

The ongoing commitment to technological evolution and 

acquisition of the most advanced knowledge contributed 

to the development of innovative fields:

Calibration techniques and procedures for Sound 

Measurement equipment; 

LABMETRO “ON LINE” Service providing the status of 

equipment as well as calibration certificates utilizing 

digital signatures in real time to customers on the 

INTERNET;

Reliability testing on Automobile components.

In addition to their regular calibration and testing activity, 

ISQ's many accredited Laboratories participated in 

several large scale projects. 

•

•

•

Particular attention is warranted for reliability testing in 

the approval of new automobile antenna models for AUDI 

and GM, and calibration agreements for equipment in 

Spain: at BOSCH's factories in Madrid, Buelna, Treto and 

Santander and at VISTEON's Cadis factory.

T

Laboratories

 
Laboratórios 



14

Maintenance and 
Structural Integrity

     Manutenção e Integridade Estrutural é uma das áreas 

de actividade tradicionais do ISQ, tendo um papel 

predominante na componente internacional. 

Neste contexto, é de indicar como sua principal estratégia 

a consolidação da actividade em mercados externos, 

nomeadamente, Angola, Argélia e Brasil.

Manutenção 
e Integridade Estrutural 

A

Podemos indicar como projectos de referência durante o 

ano de 2007: 

Renovação do contrato de Gestão de Vida de 

Equipamentos e Tubagem pela Galp, Refinaria de Leça; 

Projecto de inspecção de Unidades de liquefacção de 

gás natural, para a Sonatrach (Argélia); 

Implementação de projecto de RBI (Risk Based 

Inspection) em 6 unidades na Refinaria da Petrobrás na 

Baía (Brasil); 

Participação no grupo de trabalho de RBI da API 

(American Petroleuem Institute).

Os principais destaques no ano decorrido são a participação 

no projecto de avaliação de condição das fábricas de 

liquefacção de Gás Natural, na Sonatrach - Argélia, sendo 

que este projecto se iniciou em 2007, prolongando-se até 

2009; por outro lado, o Projecto de RBI na RLAM, Refinaria 

da Petrobrás, na Baía - Brasil é o contrato de maior relevo 

no que diz respeito a inspecção em refinarias no mercado 

internacional.

•

•

•

•

 tructural Maintenance and Integrity is one of ISQ's 

traditional areas of activity, which plays a predominant role 

at the international level. 

In this context, it bears mentioning that a key strategy 

entails the consolidation of activity in foreign markets, 

namely Angola, Algeria and Brazil.

We can cite the following noteworthy projects from 2007:

 

Renewal of the contract for Management of the Life of 

Equipment and Piping for Galp's Leça Refinery; 

Inspection project for LNG Units at Sonatrach (Algeria);

 

Implementation of Risk Based Inspection (RBI) project in 

6 units at the Petrobras Refinery in Bahia (Brazil); 

Participation in the RBI work group of API (American 

Petroleum Institute).

The main highlights of the past year include participation in 

the project which evaluated the condition of LNG factories 

at Sonatrach - Algeria, which began in 2007, and was 

extended through 2009; on the other hand, the RLAM RBI 

Project at Petrobras' Bahia, Brazil, refinery and the 

noteworthy contract with respect to refineries on the 

international market.

•

•

•

•

S
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     área de Cálculo efectuou uma reorganização interna 

decorrente de transferência de actividades motivada 

pela criação de uma empresa participada do ISQ, 

a ISQ - Engenharia.

Neste contexto, desenvolveu como projectos mais 

relevantes: 

Ensaios de vagão cisterna Metalsines para Angola;

Avaliação e inspecção para legalização de sistemas de 

tubagens da Administração do Porto de Sines;

Apoio à inspecção e avaliação por cálculo de 206 

equipamentos sob pressão da Sonatrach na Argélia;

Verificação por cálculo por MEF- Método dos Elementos 

Finitos não linear em geometria de estruturas de 

suporte de transportadores;

Execução de 95 exames CE de projecto de ESPs

(Equipamentos sobre Pressão).  

A simulação e ensaios de tamponamento / colisão de 

vagões e os ensaios de Estacas de Marina são alguns dos 

exemplos de novas áreas de actividade.

•

•

•

•

•

A

  he Calculation division performed and internal 

reorganization resulting from the transfer of activities 

resulting form the creation of ISQ Engenharia (ISQ 

Engineering), an ISQ subsidiary.

In this context, the following key projects were developed: 

Testing of Metalsines [Companhia de Vagões de Sines] 

tankers for Angola;Evaluation and inspection for 

legalization of piping systems for the Sines Port 

Administration;

Support for inspection and evaluation of calculation for 

206 pieces of under-pressure equipment for Sonatrach 

in Algeria;

Verification by non-linear MEF – Finite Elements Method 

calculation on the geometry of shippers' support 

structures;

Performance of 95 CE examinations in the Under-

Pressure Equipment project.  

Simulation and testing of closure / impact of tankers and 

testing of Marina Moorings are examples of new areas of 

activity. 

•

•

•

•

T

Calculation

 
Cálculo
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Thermodynamic 
Tests

 
Ensaios 

Termodinâmicos

 

   sta área de actividade do ISQ registou um crescimento 

significativo face ao ano anterior, quer no mercado 

nacional quer no internacional e, de um modo muito 

especial, à abertura de novas áreas de actividade.

   his unit of ISQ's activities recorded significant growth 

last year, both at the national and international level, 

especially in opening new areas of activity.

Also of note are innovative units of activity such as 

Thermograph Calibration, development in partnership with 

ISQ Laboratories, and the establishment of contacts 

related to the structuring of projects with the 

International Aerospace Industry.

Because of their particular importance, the following 

projects are highlighted:

Supervision and consulting of assembly of the AVAC 

system of the Fundação Museu do Oriente in Lisbon, 

and in Sonangol - Luanda;

Establishment of contacts at the ESA (European Space 

Agency) and its partnerships, originating an order from 

Alesia Space for the performance of TPF panel testing 

on the future European Space Shuttle;

ISQ Integration of the CT56 Sub-Commission 4, where 

the NP-1524 -  Cold Boxes is to be reviewed; 

Consolidation and increase in ATP certification activity.

•

•

•

•

E

T

São, assim, de referir como áreas de actividade 

inovadoras a Calibração de Termógrafos, desenvolvida em 

parceria com os Laboratórios do ISQ; e o 

estabelecimento de contactos tendente à estruturação 

de projectos junto da Indústria Internacional 

Aeroespacial.

Destacamos, pelo seu significado, os seguintes 

projectos:

Fiscalização e consultoria de montagem ao sistema 

AVAC da Fundação Museu do Oriente - Lisboa, e da 

Sonangol -Luanda;

Estabelecimento de contactos ao nível da Agência 

Espacial Europeia (ESA) e seus parceiros, originando 

uma encomenda da Alesia Space para a realização de 

testes aos painéis TPF do futuro Space Shuttle 

europeu;

Integração do ISQ na Sub Comissão 4 da CT56, onde se 

está a rever e modernizar a NP-1524 - Caixas 

Frigoríficas;

Consolidação e aumento da actividade de certificação 

ATP.

•

•

•

•
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Neste sector, o desenvolvimento de actividades 

inovadoras traduziu-se na participação no projecto-

piloto nacional da aplicação das normas relativas a 

sistemas de gestão de inovação e desenvolvimento em 

Portugal, promovido pela COTEC; e na integração de 

vários sistemas de gestão (Ambiente, 

Qualidade/Segurança alimentar, Responsabilidade Social 

e Segurança e Saúde no Trabalho).

     área de Sistemas de Gestão e Auditoria teve como 

principais projectos em 2007: 

Cooperação com a EDP - Distribuição no modelo de 

Diagnóstico Ambiental e sua aplicação para o ano 

seguinte;

Apoio ao Sistema integrado de Gestão do Ambiente, 

da Qualidade e da Segurança e Saúde no Trabalho da 

REN - Rede Eléctrica e sua preparação para o 

Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria 

(EMAS);

Desenvolvimento do modelo para o Diagnóstico 

Ambiental da EDP–Distribuição;

Desenvolvimento de Sistemas integrados de Gestão 

do Ambiente, da Qualidade, da Segurança Alimentar e 

da Segurança e Saúde no Trabalho em Hotéis nos 

Açores em cooperação com a Norma Açores;

Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Inovação 

da MARTIFER (uma das dez empresas participantes 

no projecto-piloto) e sua integração nos sistemas de 

gestão do Ambiente, Qualidade e Segurança e Saúde. 

•

•

•

•

•

In this sector, the development of innovative activities 

translated into participation in the national pilot project 

for the application of rules related to innovation and 

development management systems in Portugal, 

sponsored by COTEC; and in the integration of several 

management systems (Health, Food Quality/Safety, Social 

Responsibility and Workplace Safety and Health),

   he Management and Auditing Systems area has the 

following primary goals for 2007: 

Cooperation with EDP - Distribution of the 

Environmental Diagnostics Model and its application in 

the upcoming year;

System Support integrating Environmental, Quality, 

Safety and Health Management on the REN - Power 

Network Project and its preparation for EMAS;

Development of model for EDP - Distribution 

Environmental Diagnostics;

Development of integrated Systems of Environmental, 

Quality, Safety, Food and Workplace Safety and Health 

in Hotels in the Azores in collaboration with Norma 

Açores [Azores Company for Regional Development 

Study and Support / Sociedade de Estudos e Apoio ao 

Desenvolvimento Regional, SA];

Development of MARTIFER (one of ten companies 

participating in the pilot project) Innovation 

Management System and its integration into 

Environmental, Quality, Safety and Health management 

systems

•

•

•

•

•

.

A

T

Management and 
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Production
Technologies

      validação e acompanhamento de implementação 

industrial de um novo processo de soldadura de elevada 

produtividade, de aplicação genérica às indústria de 

manufactura em aço inoxidável, é o principal destaque da 

área de Tecnologias de Produção.

São de mencionar como projectos relevantes ao longo do 

ano 2007:

Desenvolvimento de especificações para soldadura de 

aços de elevada resistência para aplicações off-shore;

Concepção de novas juntas para aplicações de 

processos alternativos de soldadura (laser, feixe de 

electrões, híbrido e stud) em cilindros hidráulicos;

Concepção de novos produtos/processos com outras 

áreas operacionais do ISQ.

Esta área tem como principais factores inovadores os 

tratamentos superficiais por laser (e.g., endurecimentos); 

as metodologias de gestão de IDI (Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação); e o novo serviço SFL - 

Soldadura por Fricção Linear para a indústria, a partir de 

equipamento desenvolvido no ISQ.

•

•

•

Tecnologias de 
Produção

   

   alidation and monitoring of the industrial 

implementation of the new, high-productivity welding 

process, for general application in the manufacturing of 

stainless steel, is the main highlight of the Production 

Technologies unit.

The following are noteworthy projects from 2007:

Development of specifications for welding of high-

resistance steel for offshore applications;

Design of new joints for applications of alternative 

welding processes (laser, electron bundling, hybrid and 

stud) in hydraulic cylinders;

Design of new products/processes in ISQ's other 

operational areas.

This unit's main innovative elements are the surface laser 

treatments (e.g., hardening); methodologies for RDI 

(Research, Development and Innovation) management; 

and the new Linear Friction Welding ["SFL" as abbreviated 

in Portuguese) for the industry, beginning with equipment 

developed by ISQ.

•

•

•

A 

V
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Research & 
Development

 
Investigação e 
Desenvolvimento

    ão de referir, pelo seu especial significado, três 

projectos de I&D iniciados em 2007 e um em curso, com 

aplicação estratégica em diversos sectores do ISQ: 

Aeronáutica - SCARLETT: plataforma escalável e 

reconfigurável para aviónica;

Ferroviário - SAFERAIL: inspecção e monitorização 

(END) de rodados; 

Redes Gás Natural - NATURALHY: projecto em curso 

sobre integridade de redes de Gás Natural, enriquecido 

em hidrogénio ( englobando vários sectores do ISQ);

Desenvolvimento Sustentável - BERLENGA, Laboratório 

de Sustentabilidade: projecto âncora tendo em vista 

uma relação preferencial com os Municípios (envolve a 

colaboração da NASA). 

Os principais resultados decorrentes da actividade de 

I&D foram tanto a introdução de novos serviços 

laboratoriais (Química e Electricidade) no ISQ como a 

inspecção de componentes eléctricos e electrónicos com 

chumbo e outros elementos proibidos pela Directiva 

Europeia ROHS, já em vigor a nível nacional, através do 

projecto LEADOUT; e novos ensaios e estudos em 

Ambiente e Energia no âmbito do projecto BERLENGA.

•

•

•

•

  hree R&D projects started in 2007 are especially 

significant due to their strategic application in different 

sectors of ISQ. 

Aeronautics - SCARLETT scalable and reconfigurable 

avionics platform.

Railways - SAFERAIL inspection and monitoring (END) of 

axles; 

Natural Gas Networks - NATURALHY: ongoing project 

related to the integrity of hydrogen-enriched Natural 

Gas networks (encompassing various ISQ sectors);

Sustainable Development - BERLENGA, Sustainable 

Development Laboratory: Anchor project related to a 

special relationship with Municipalities (involves 

collaboration with NASA). 

The main results derived from R&D activity were both the 

introduction of new laboratory services (Chemical and 

Power) within ISQ, and the inspection of electrical and 

electronic components with lead and other elements 

prohibited by the European Guideline ROHS [Restriction 

of Use of Hazardous Substances], now in effect at a 

national level, through the LEADOUT project and new 

Environmental and Energy tests and studies in the 

context of the BERLENGA project.

•

•

•

•

S

T
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     Direcção Técnica, no âmbito  da sua missão de apoio 
ao desenvolvimento de novas actividades e suporte à 
melhoria dos processos operativos no ISQ, promoveu e 
coordenou diversos projectos:

Sistema Ferroviário: elaboração de diagnóstico de 

segurança, em parceria com organizações Alemã e 

Austríaca na área ferroviária e segurança;

•

•

•

•

•

Colaboração com a APNCF (Associação Portuguesa de 

Normalização e Certificação Ferroviária): apoio na 

coordenação da candidatura a Organismo Notificado;

Projecto CMU - Portugal: participação em consórcio de 

I&D para desenvolvimento de actividades na área das 

Infra-estruturas Críticas;

ITER (Central de Fusão Nuclear): assessoria no âmbito 

da Garantia da Qualidade no Projecto;

Sistema do Tacógrafo Digital - Colaboração com a DGTT-

IMTT na concepção, implementação e operação do 

sistema informático de suporte à emissão dos cartões 

para o Tacógrafo Digital. 

Por outro lado, é de referir a intervenção em áreas de 

cariz inovador com especial destaque para o 

desenvolvimento de sistema informatizado de gestão de 

paragens, no âmbito do projecto Argélia (eGest); o 

sistema Informatizado Gestão Inspecção de Instalações 

de Armazenamento de Combustíveis (eCombustiveis); a 

implementação do sistema eDoc para a gestão 

documental no ISQ; e a participação em Projectos e 

apresentações em seminários na área de exposição a 

campos electromagnéticos e agentes químicos.

  

   he Technical Division, in the context of its mission for 

the support and development of new activities and 

support of the improvement of operational processes, 

promoted and coordinated several projects:

Railway System: Elaboration of safety diagnostics, in 

partnership with German and Austrian organizations in 

the railway and safety realm;

Collaboration with APNCF (Portuguese Association of 

Railway Standardization and Certification / Associação 

•

•

Portuguesa de Normalização e Certificação Ferroviária): 

Support in the coordination of Certified Organization 

candidacy;  

CMU-Portugal Project: participation in R&D consortium 

for development of activities in the realm of Critical 

Infrastructure;

ITER (Nuclear Fusion Center / Central de Fusão 

Nuclear): assistance I the realm of Project Quality 

Guarantee.

Digital Tacographic System - Collaboration with DGTT-

IMTT in the design, implementation and operation of the 

computer system for the issuance of cards for Digital 

Tacography. 

On the other hand, involvement in innovative areas of with 

special emphasis in the development of the computer 

system for the management of outages is noteworthy in 

the context of the Algeria project (eGest); the 

computerized system for Inspection Management of Fuel 

Storage Facilities (eFuels); implementation of the eDoc 

system for ISQ documentation management; and 

participation in Projects and presentations at seminars 

in the field of exposure to electromagnetic fields and 

chemical agents.

•

•

•

A

T

Technical
Division

Direcção 
Técnica



21

Commerical
Division

 
Direcção 
Comercial

 A estratégia da área Comercial, promovendo a oferta 

transversal (integrada e global) dos serviços das áreas 

operacionais do ISQ, permitiu estabelecer projectos 

inovadores, como sejam:

Consultoria na área da Eficiência Energética e Qualidade 

do Ar Interior de Edifícios tendo como segmento alvo os 

responsáveis de Grandes Edifícios, designadamente CTT, 

PT, Bancos, etc; 

Contrato de prestação de serviços de Assessoria ao 

Licenciamento adjudicado pela REPSOL no âmbito dos 

Novos Projectos em Sines.

•

•

     Direcção Comercial tem como missão a promoção de 

grandes projectos que mobilizem capacidades e 

competências de diversas Direcções Operacionais e a 

implementação da Gestão de Clientes.

  

O Sector estabeleceu como prioritário a promoção 

integrada e global dos serviços do ISQ no âmbito dos 

grandes projectos em desenvolvimento em Portugal, 

tendo procedido à realização de contactos e 

apresentação de propostas nas áreas de refinação e 

petroquímica, química pesada, celulose e papel, energia e 

transportes.

Merece relevo a aprovação do Protocolo entre a ANA e o 

ISQ para a Prestação de Serviços de Garantia da 

Qualidade, Inspecção Técnica e Ensaios Laboratoriais, nas 

obras no âmbito do plano de Expansão do Aeroporto de 

Lisboa.

 

Foi assegurada com êxito a conclusão do Contrato com o 

CERN, relativo à inspecção do fabrico e montagem de 

cabos supercondutores, magnetos, componentes 

criogénicos e criostáticos para o Novo Acelerador de 

Partículas (LHC–Large Hadron Collider), após 6 anos de 

duração e uma facturação de 11,7 Milhões de Euros.

 

A 

T  he Commercial Division's mission is to promote large 

projects that mobilize capacities and competencies in 

various Operational Divisions and the implementation of 

Customer Management.

  

The Sector established as a priority the integrated and 

global sponsorship o ISQ services in the context of large 

development projects in Portugal, following the 

acquisition of contacts and presentation of proposals for 

refineries and petrochemicals, heavy chemicals, cellulose 

and paper, energy and shipping.

Also of note was approval of the protocol between ANA 

and ISQ for the Provisioning of Quality Assurance 

Services, Technical Inspection and Laboratory Tests, in 

projects related to Lisbon Airport Expansion plan.

 

Conclusion of the Contract with CERN, relating to the 

inspection of production and assembly for the New 

Particles Accelerator (LHC - Large Hadron Collider) after 

6 years and revenues of 11.7 million euros.

 

 The strategy of promoting the transversal (integrated 

and global) sale of services in ISQ's operational areas 

allowed for the establishment of innovative projects, such 

as the following:

•

•

Consulting in the area of Energy Efficiency and Quality 

of Interior Air for Buildings, with the target segment 

responsible for Large Buildings, namely CTT, PT, Banks, 

etc.: 

Contract for the provisioning of services for Licensing 

Assistance awarded by REPSOL in the context of New 

Projects in Sines.



ISQ Associate and 
Subsidiary Companies

De âmbito Internacional

•

•

•

•

•

•

ASIGMA- Asesoria Servicios de Ingenieria y Gestion 

Medioambiental (ESPANHA)

IDQ - Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade 

(MACAU)

IEC - Innovation and Engineering Centre (CHINA)

ISQAPAVE - Tecnologias (ANGOLA)

ISQ - Brasil (BRASIL)

ISQ - SARL  (ARGÉLIA)

De âmbito Nacional

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ASK - Advisory Services Kapital, S.A.

CNE - Centro Nacional de Embalagem

IBERLOG

IETS - Consultores em Inovação, Estratégia e 

Tecnologia, Lda.

ISQ Academia - Centro de Formação e Desenvolvimento 

de Competências, S.A.

ISQ Centro de Incubação de Empresas, Lda.

ISQ - Engenharia, Lda.

ISQ e-Learning, S.A.

ISQ - Internacional, Inspecções Técnicas, Lda.

LABIAGRO - Laboratório Químico Agro Alimentar e 

Microbiológico, Lda.

LASINDUSTRIA - Tecnologia Laser, S.A.

MT - Integridade Serviços de Manutenção e Integridade 

Estrutural, Lda.

NTM - Engenharia e Tecnologia em Manutenção, Lda.

REFLECTIR - Desenvolvimento Cognitivo, Lda.

S.O. - Intervenção em Saúde Ocupacional, S.A.

SQS Portugal - Software Quality Systems, Lda.

TAGUSPARK, S.A.

Entidades Participadas 
pelo ISQ

Worldwide

•

•

•

•

•

•

ASIGMA - Asesoria Servicios de Ingenieria y Gestion 

Medioambiental (ESPANHA)

IDQ - Institute for Development and Quality (MACAU)

IEC - Innovation and Engineering Centre (CHINA)

ISQAPAVE - Technologies (ANGOLA)

ISQ - Brasil (BRAZIL)

ISQ - SARL  (ALGERIA)

Nationwide

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ASK - Advisory Services Kapital, S.A.

CNE (National Package Centre)

IBERLOG (Association for the Development of Logistics 

and Organization)

IETS (Technological consulting)

ISQ Academia (Professional training centre)

ISQ Centro de Incubação de Empresas (Business 

Incubator)

ISQ - Engenharia, Lda.

ISQ e-Learning, S.A.

ISQ Internacional (Technical inspections)

LABIAGRO (Agro-product and microbiological testing)

LASINDUSTRIA (Laser and water-jet services)

MT - Integridade Serviços de Manutenção e Integridade 

Estrutural, Lda.

NTM (Conditions monitoring and vibration analysis)

REFLECTIR (Cognitive development services)

S.O. (Occupational health services)

SQS Portugal (Software Quality Systems)

TAGUSPARK (Science and Technology Park)

22
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(Euros)

Imobilizado/ Fixed assets

Investimentos financeiros/ Financial assets

Circulante/ Current assets

S

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

    Imobilizações incorpóreas/Intangible fixed assets
    Despesas de instalação

Despesas de investigação e desenvolvimento/
Propriedade industrial e outros direitos/

Trespasses/
 Imobilizações em curso/

26.165.596,24  19.818.728,52  6.346.867,72  6.499.858,85

    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/

0,00

    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/

433.126,10 0,00 433.126,10 546.912,35

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

0,00

       
    Total de Amortizações/Total Amortizations 61.892.338,99
          
    Total de Ajustamentos/Total Adjustments 1.258.672,39

    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

/Startup expenses 1.732.754,12  1.732.754,12  0,00  17.464,79
    R&D expenses 21.229.891,43  17.527.146,79  3.702.744,64  4.804.077,65
    Ind. patents & other rights 558.920,94  558.827,61  93,33 0,00
    Leases 23.992,18 23.992,18 23.992,18
   Fixed assets in progress 2.620.037,57 2.620.037,57 1.654.324,23

/Land & natural resources 4.128.944,77 4.128.944,77 4.128.944,77
    Buildings & other constructions 25.644.158,36 5.724.842,55 19.919.315,81  20.499.295,16
    Basic equipment 35.371.254,88 25.641.052,02 9.730.202,86  7.049.253,05
    Transportation equipment 2.017.166,69 1.604.631,46  412.535,23  228.950,54
    Plant & machinery 649.087,13 611.270,64  37.816,49  40.508,64
    Office equipment 9.357.271,89  8.150.201,99  1.207.069,90  1.434.277,59
    Other tangible fixed assets 548.141,12  341.611,81  206.529,31  103.084,65
    Fixed assets in progress 5.950.033,91 5.950.033,91  3.654.974,76

/Holdings in subsidiaries 3.276.038,40 112.500,00  3.163.538,40  1.522.838,94
   Loans to subsidiaries 1.393.070,39  75.000,00  1.318.070,39  1.146.580,39
    Holdings in associates 875.125,03    875.125,03   719.848,33
   Loans to associates 1.032.974,44 1.032.974,44   716.934,08
   Securities and other financial investments 3.052.733,03 3.052.733,03  1.114.783,03
    Other loans 163.000,00 163.000,00  163.000,00

/Raw mats., by-prods. & inputs 13.014,41   13.014,41  14.656,10
Goods 26.138,66 26.138,66    31.757,33

/Customers - current accounts 23.773.666,29 23.773.666,29   14.627.799,32
    Clients - bills receivable 0,00 0,00
    Clients - doubtful debts 1.071.172,39 1.071.172,39 0,00 0,00   
    Advances to suppliers 309.194,13 309.194,13         410.359,71
   Advances to fixed assets suppliers 41.665,54 41.665,54              11.686,02
    State & other public bodies 178.293,89   178.293,89        184.176,24
    Other accounts receivable 6.928.192,12 6.928.192,12  8.944.110,75

/Bank deposits 423.573,90 423.573,90  538.430,04
    Cash 9.552,20 9.552,20  8.482,31

Accrued income 4.511.354,54  4.511.354,54 5.279.146,23
    Deferred costs 370.005,54 370.005,54  387.620,11
    Deferred tax assets 38.317,67 38.317,67 41.940,54

83.666.058,75  42.073.610,47  41.592.448,28     37.139.289,16

 9.792.941,29  187.500,00  9.605.441,29   5.383.984,77

39.153,07  39.153,07  46.413,43

32.302.184,36 1.071.172,39 31.231.011,97 24.178.132,04

4.919.677,75   4.919.677,75 5.708.706,88

157.318.737,56  63.151.011,38  94.167.726,18  79.503.297,48
          

Balanço   Balance Sheet 

2007 2006



Balanço   Balance Sheet 

(Euros)

Capital Próprio/ Shareholders' Equity

Passivo/ Liabilities

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

Dívidas a terceiros - curto prazo/Short term liabilities

    

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 para riscos e encargos

 Outras provisões

0,00 0,00

   Dívidas a instituições de crédito

   Fornecedores de imobilizado c/c 

17.031.573,46 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 18

    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 -471.390,16 -882.423,90

  evaluation reserves 5.700.411,07  5.697.919,47

 Reserves

   Other reserves 1.174.678,51  1.174.678,51

   Association Funds 25.475.521,70  25.028.399,60

/Net results for the year 2.016.615,98  981.786,28

/Provisions for risks & charges

/Other provisions 

/Bank loans 17.031.573,46  10.653.765,99

/Fixed assets suppliers - current accounts

 

/Bank loans 4.980.000,00  3.137.063,97

/Suppliers - current accounts 4.414.657,35 1.907.561,46

/Invoices pending approval 4.226,86  3.843,75

/Advanced from customers

/Fixed assets suppliers - current accounts 2.505.716,74  1.317.286,16

/State &  other public bodies 1.826.044,38 1.497.684,88

/Other accounts payable 1.643.873,91  2.100.916,12

/Accrued costs 9.105.633,60 5.545.432,26 

/Deferred income .641.107,80 21.236.556,02

/Deferred tax liabilities 88.318,66  90.810,26

31.879.221,12 31.018.573,68

33.895.837,10 32.000.359,96

 

15.405.255,56  9.976.372,99

27.835.060,06  26.872.798,54

60.271.889,08  47.502.937,52

94.167.726,18  79.503.297,48

  

  

  

30.736,32  12.016,65
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2007 2006
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Demonstração dos Resultados
por Naturezas

  Net Income 
Statement

2 0 0 7 2 0 0 6(Euros)                     

   

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)

Custos e perdas extraordinárias

(E)

Imposto sobre o rendimento do exercício

(G)

Resultado líquido do exercício

                                                             

/Costs of goods sold and Inputs

/Goods 5.511,95  4.768,67  

 Materials 32.175,91  37.687,86  14.498,89 19.267,56

/Supplies and external services   21.569.391,42 15.634.985,09
/Payroll costs

/Salaries & wages 20.116.229,99  19.241.928,10
/Social Security charges

/Pensions

/Others 5.690.928,21  25.807.158,20  4.946.223,50 24.188.151,60

/ 

Amortizations of tangible and intangible fixed assets 6.219.622,30 6.127.843,22
/Receivable debts 

adjustments 121.883,24  6.341.505,54  149.511,38  6.277.354,60

Taxes 16.808,51 18.610,20

Other operating costs & losses 561.537,93  578.346,44 607.458,88  626.069,08 

/Costs & losses 

from subsidiary and associate companies 223.431,85 309.755,89
/Interest & similar expenses

/Subsidiary companies

/Others 2.218.893,85  2.218.893,85 764.480,90 764.480,90

/Extraordinary costs & losses 1.983.933,97  2.331.712,50

/Income tax 330.731,68  344.345,15  

/Net profit for the year

54.334.089,46  46.745.827,93

56.776.415,16  47.820.064,72

58.760.349,13  50.151.777,22

59.091.080,81  50.496.122,37  

61.107.696,79 51.477.908,65

2.016.615,98  981.786,28



(Euros)   

Resumo/Summary

 

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 amortizações e ajustamentos/

(B) 55.284.496,03  46.047.066,11

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) 56.855.449,73 46.410.601,44

Proveitos e ganhos extraordinários
 (1)

 
(F) 61.107.696,79  51.477.908,65

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

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)

/Sales
/Goods 8.060,74  6.841,70

/Services rendered 49.690.150,69  49.698.211,43  39.723.214,37  39.730.056,07

/Variance of finished goods and works 
in progress

/In-house works
/Supplementary income 239.015,68 33.461,00

Operating subsidies 2.341.346,29 2.748.928,02
Other operating 

income & profits 413.350,00 577.575,87
Amortization 

and adjustment returns  197.056,75 3.190.768,72 319.571,68 3.679.536,57

/Income  
from subsidiary and associated companies 931.584,22  155.949,52

/Income from 
shareholdings 15.978,15 4.147,50

/ 
Income from securities and other financial investments

/From subsidiary companies
/Others

/Other iinterest & similar 
income

/From subsidiary companies 147.954,81
/Others 623.391,33 1.570.953,70  55.483,50 363.535,33

/Extraordinary 
income & profits 4.252.247,06 5.067.307,21

  

2.395.515,88  2.637.473,47

950.406,57 -698.761,82 

-871.372,00 -710.701,46

79.034,57 -1.409.463,28

2.347.347,66  1.326.131,43 

2.016.615,98  981.786,28

 

Demonstração dos Resultados
por Naturezas

  Net Income 
Statement

(1) Inclui, em 2006, 3.191.141,75 , e em 2007, 3.021.804,81 Euros, relativos a Amortizações do Imobilizado Subsidiado.

(2) Dado que na conta Proveitos e Ganhos Extraordinários é contabilizada a quota parte das Amortizações relativa ao Imobilizado Subsidiado, (3.021.804,81 Euros em 2007 
e 3.191.141,75 Euros em 2006) dever-se-ão reajustar os resultados registados, da forma que segue:

Euros Includes, in 2006, 3.191.141,75 Euros, and in 
2007, 3.021.804,81 Euros, concerning the Subsidized Fixed Assets Depriciation.

 Since the quota of the Subsidized Fixed Assets Depriciation 
(3.021.804,81 Euros in 2007 and 3.191.141,75 Euros in 2006) Account “extraordinary income and profits”, the recorded results should be readjusted, in the following way:

Ano/Year 2007 Ano/Year 2006
Resultados Operacionais 3.972.211,38 2.492.379,93 
Resultados Correntes 3.100.839,38 1.781.678,47

/ Operating Results
/Current Results 
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José Maria Dias Miranda

Presidente / President
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Manuel Correia Alves da Cruz
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CONTACTOS NACIONAIS

Delegações

Escritórios

Delegação Norte - Vila Nova de Gaia
R. do Mirante, nº 258 | 4415 - 491 Grijó
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  |  Contacto: 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  |  Contacto: Eng.º Reis Góis

Ponta Delgada - Normaçores
Rua Manuel Augusto Amaral, nº8,1º - 9504-552 Ponta Delgada
Tel.: +351 296209650 |  Fax.: +351 296209651
Email: jdraposo@isq.pt  |  Contacto: Sr. Eng.º José Duarte Raposo

Braga
Av. Alfredo Barros, 80, 4715-350 Fraião | Braga
Tel.: +351 253 258 159  |  Fax.: +351 253 258 377
E-Mail:isq.braga@isq.pt

Loulé
Edf. Atlântico Plaza - Urbanização da Boa Entrada
Lote 73 Loja B - 8100 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

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/+244 228 742 263
Email: mdcorreia@isq.pt
Contacto: Eng.º Miguel Dias Correia

ARGÉLIA - ISQ SARL
Coopérative Amina, Villa nº 04 – Ain Naadja Argélie
Tel :+213 (0)170808899
Móvel:+213 (0)73793058/+351962059117
Email:jsfigueira@isq.pt
Contacto: Engº José Salgado Figueira

CONTACTOS INTERNACIONAIS 

Delegações

BRASIL - Belo Horizonte - ISQ Brasil
Alameda do Ingá, nº840, sala 910, 
Vale do Sereno, CEP 34000-000 Nova Lima (MG)  |  Brasil
Tel: 0055 (31) 3263-3263  | Fax: 0055 (31) 3263-3264
E-Mail: isq@isqbrasil.com.br
Contacto: 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: idq@macau.ctm.net
Contacto: 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
Contacto: Sr. António Soto

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

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

Sucursais

Agências

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

Guiana Francesa – Kourou
Instituto de Soldadura e Qualidade
Avenue Pariacabo – BP 711 - 97310 KOUROU
Email: pachaves@isq.pt
Contacto: Engº Paulo Chaves

MÉXICO - México D.F. - ISTUC
Calle Begónias nº 112,Colónia Insurgentes
76117 Queretaro, - QRO
Tel.: + 52 442 220 1486  |  Fax: + 52 442 220 1966
Contacto: 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
 Contacto: 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
Contacto: Sr. Ahmet Ustuner
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