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 ISQ registou em 2008 um O acréscimo de 9,6% no volume 

de actividade face ao ano anterior, 

tendo-se situado nos 57 milhões de 

euros. Por outro lado, o volume de 

actividade do Grupo ISQ, excluindo 

a facturação inter empresas deste 

grupo, ascendeu a cerca de 76 

milhões de euros, o que representa 

um aumento de 10% face ao ano 

2007. 

De acordo com a estratégia 

definida, visando o enfoque nos 

mercados internacionais promovido 

directamente pelo ISQ, pela 

empresa participada ISQ-

Internacional, e pelas diversas 

participadas internacionais, a 

actuação nos mercados 

internacionais do Grupo ISQ atingiu 

valores na ordem dos 36,7 milhões 

de euros, ou seja, 48% do total 

acima mencionado. 

A nossa já tradicional presença no 

mercado de Angola, Brasil e Argélia 

tem aumentado de modo 

consistente permitindo, não só o 

desenvolvimento de novas 

actividades nestes locais, como o 

estabelecimento de parcerias com 

outras entidades nacionais para a 

prossecução de projectos nestas 

regiões. A instalação de 

laboratórios de formação em 

Engenharia na Universidade Técnica 

de Angola, em Luanda, é disso um 

exemplo paradigmático.

n 2008, ISQ registered a 9.6% I increase in the volume of 

activities when compared to the 

previous year, coming up to 57 

million euros. On the other hand, 

the volume of activities of the ISQ 

Group, not including the inter-

enterprise billing of this group, 

amounted to around 76 million 

euros, representing a 10% 

increase when compared to the 

year 2007. 

According to the defined strategy, 

focused on the approach to 

international markets directly 

promoted by ISQ, by its subsidiary 

ISQ-International and by the several 

international subsidiaries, ISQ 

Group's performance in 

international markets has reached 

about 36.7 million euros, that is, 

48% of the above mentioned total 

amount. 

Our usual presence in the Angolan, 

Brazilian and Algerian market has 

increased consistently, allowing not 

only the development of new 

activities in these countries, but 

also the establishment of 

partnerships with other national 

entities to carry out projects in 

these regions. The installation of 

engineering training laboratories in 

the Technical University of Angola, 

Luanda, is a paradigmatic example. 
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2008 foi, por outro lado, um ano 

interessante no que diz respeito às 

empresas participadas do ISQ com 

especial destaque para a ASK, onde 

se observou um significativo 

aumento de capital, e para o ISQ e-

Learning com a venda de 35% do 

seu capital social à Apave 

Development, entidade parceira do 

ISQ em mercados internacionais. 

No que concerne à actividade 

nacional, é de salientar a 

contribuição de diversas áreas do 

ISQ para os projectos em curso na 

REN (REN Atlântico e REN 

Gasodutos) na Repsol, na Galp e na 

Portucel, assim como o arranque 

do projecto SAVE – Serviço de 

Avaliação de Imóveis, a continuidade 

do contrato com a Certiel, e a 

realização de mais de 50.000 

calibrações efectuadas pelo 

Laboratório de Metrologia. 

Tal como tem sido uma constante, 

o ISQ registou um aumento de 

11,3% no número de colaboradores 

face ao ano 2007. No final de 

2008, o ISQ contava com 930 

colaboradores, sendo que mais de 

metade possuem formação 

superior. 

On the other hand, 2008 was an 

interesting year as far as the 

subsidiaries of ISQ are concerned, 

especially with respect to ASK, 

where a significant increase in 

capital took place, and to ISQ e-

Learning, which has sold 35% of its 

share capital to Apave 

Development, a partner company of 

ISQ in international markets. 

As regards to national activity, we 

highlight the contribution of several 

areas of ISQ to projects being 

developed at REN (REN Atlântico 

and REN Gasodutos), Repsol, Galp 

and Portucel, as well as the 

establishment of the SAVE – 

Building Valuation and Improvement 

Services project, the continuation 

of the contract with Certiel, and 

the accomplishment of more than 

50,000 calibrations carried out by 

the Laboratory of Meteorology. 

As usual, ISQ registered an 11.3% 

increase in the number of 

employees when compared to the 

year 2007. At the end of 2008, 

ISQ accounted for 930 employees 

out of whom more than half have a 

university degree. .
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o âmbito da inspecção e N controlo de qualidade na 

Construção Civil, mantivemos a 

nossa actividade internacional em 

Angola e Moçambique a qual tem 

vindo a crescer de um modo 

continuado.

Assim, os projectos de maior 

destaque nestes mercados são a 

prestação de serviços para o INEA 

(Instituto de Estradas de Angola) 

na assessoria técnica a diversas 

obras de arte do território 

angolano; para a Mercury com 

fiscalização na instalação da rede 

de fibra óptica em diversas 

províncias angolanas; para a Angola 

LNG com a inspecção técnica de 

edifícios; assim como a 

continuação, em Moçambique, da 

inspecção de linhas de transporte 

de alta tensão para a Barragem de 

Cahora Bassa.

A nível nacional, mantivemos a 

nossa colaboração junto dos 

seguintes clientes: Ana Aeroportos 

na ampliação das instalações e 

plataformas do aeroporto de 

Lisboa; Chamartin na construção 

do novo Centro Comercial DolceVita 

Tejo; Portugen com a auditoria da 

qualidade ao estado de conservação 

das instalações da central de ciclo 

combinado da Tapada do Outeiro; e 

Vodafone com a inspecção no 

âmbito da manutenção das 

estruturas de telecomunicações.

n the field of Construction I inspection and quality control, 

we maintained our international 

work in Angola and Mozambique, 

which has been continuously 

increasing.  

Therefore, the projects of greater 

significance in these markets are 

the services provided to INEA (The 

Road Institute of Angola), namely, 

technical consultancy regarding 

several works of art in the Angolan 

territory; to Mercury, specifically, 

inspection of the optical fibre 

network in a variety of Angolan 

provinces; to Angola LNG, namely, 

technical inspection of buildings; 

and the continuance, in 

Mozambique, of the inspection of 

high voltage transport network for 

the Cahora Bassa dam. 

At national level, we maintained our 

collaboration with the following 

customers: Ana Aeroportos, 

extending the installations and 

platforms of Lisbon Airport; 

Chamartin, with the construction 

of the new DolceVita Tejo Shopping 

Centre; Portugen, with the quality 

audit of the overall condition of the 

Tapada do Outerio combined cycle 

power plant facilities; and Vodafone, 

regarding the inspection of the 

telecommunication structures 

maintenance. 
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 desenvolvimento do sector O ferroviário, através da 

colaboração com a APNCF e 

empresas fabricantes, juntamente 

com a maior valia nas intervenções 

na área da Segurança Estaleiros 

através do desempenho crescente 

de funções de gestão de projectos 

são os dois principais aspectos na 

actividade desenvolvida pela área de 

Construção Mecânica.

É de salientar, no ano 2008, a 

participação em diversos projectos 

de dimensão significativa, como 

seja: a Gestão da Qualidade e 

Segurança no Projecto C09 relativo 

à expansão da fábrica da CELBI na 

Figueira da Foz e na paragem anual 

da mesma unidade; a Gestão da 

Qualidade e Segurança no Projecto 

de Expansão do Terminal de Sines 

para a REN Atlântico; a Gestão da 

Qualidade na Central Ciclo 

Combinado de Lares; a participação 

na equipa de gestão da obra, com o 

pelouro da Qualidade, na Central de 

Cogeração de Sines; a inspecção de 

pré-fabrico de tubagem para 

diversas Centrais de Ciclo 

Combinado na Europa para clientes 

como a RINA, Siemens ou a Koch; 

e a inspecção de pré-fabrico de 

tubagem para o reactor nuclear 

experimental do Comissariado para 

a Energia Atómica (CEA) em 

Cadarache no âmbito do Projecto 

RES para a AREVA TA.

he two main aspects of the Tactivity developed by the 

Mechanical Construction 

department are the development of 

the railway sector, through the 

collaboration with APNCF 

(Portuguese Association for 

Railway Standardization and 

Certification) and manufacturing 

companies, and the significant 

interventions in the area of Safety 

in Construction Sites, due to 

increasing performance in project 

management services.  

In the year 2008, we draw 

particular attention to the 

participation in a variety of projects 

of significant scale, such as the 

Quality and Safety Management in 

the C09 Project concerning the 

expansion of the CELBI factory in 

Figueira da Foz and the annual 

shutdown of that same unit; the 

Quality and Safety Management in 

the Project for the Expansion of 

Sines Terminal to REN Atlântico; 

the Quality Management in the 

Combined Cycle Power Plant of 

Lares; the participation in the 

construction management team, 

having the responsibility for Quality, 

in the Cogeneration Plant of Sines; 

the inspection of pre-manufactured 

piping for several Combined Cycle 

Power Plants in Europe for 

customers like RINA, Siemens and 

Koch; and the inspection of pre-

manufactured piping for the 

experimental nuclear reactor of the 

Atomic Energy Commission (CEA – 

Comissariado para a Energia 

Atómica) in Cadarache, within the 

framework of the RES Project for 

AREVA TA. 
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 Mercado do Carbono O suportado pelo projecto de 

investigação Enerplast foi o 

projecto mais inovador promovido 

em 2008 pela área de 

Desenvolvimento Sustentável, 

sendo ainda de destacar a criação 

da empresa Spheraa, empresa 

participada pelo ISQ, que se dedica 

à produção de energia eléctrica via 

micro-hídricas no âmbito das 

Energias Renováveis.

Na área do Ambiente salientam-se 

os pareceres técnicos para a 

Agência Portuguesa do Ambiente e 

para a AICEP, o acompanhamento 

ambiental da obra do Dolce Vita 

Tejo e a assistência técnica ao 

desenvolvimento do Laboratório 

Central da Sonangol; enquanto que 

os principais destaques na área da 

Energia são o elevado número de 

auditorias energéticas quer para os 

edifícios, como os do Governo 

Regional dos Açores, quer para as 

indústrias, como a Sonae Indústria. 

No âmbito do Ruído, é de referir o 

elevado número de ensaios 

realizados, principalmente no ruído 

ambiente, para clientes como a 

EDIFER.

he Carbon Market, supported T by the Enerplast research 

project, was the most innovating 

project promoted in 2008 by the 

Sustainable Development 

department, whereby we must 

emphasize the creation of the 

Spheraa company, a subsidiary of 

ISQ, which operates in the area of 

electric power production via 

micro-hydrics, within the 

framework of Renewable Energy. 

In the area of Environment, we 

point out the technical reports for 

the Portuguese Environment 

Agency (Agência Portuguesa do 

Ambiente) and for AICEP (the 

Portuguese Trade and Investment 

Agency), the environmental follow-

up of the construction of the Dolce 

Vita Tejo and the technical 

assistance towards the 

development of the Central 

Laboratory of Sonangol. On the 

other hand, the main highlights in 

the field of Energy are the high 

number of energy audits both 

regarding the buildings, such as 

those of the Regional Government 

of the Azores, and the industries, 

such as Sonae Indústria. 

Concerning Noise, it is important 

to mention the high number of 

tests carried out, essentially in the 

case of environmental noise, for 

customers like EDIFER. 

08

D
e

s
e

n
v

o
lv

im
e

n
t
o

 
S

u
s

t
e

n
t
á

v
e

l
S

u
s

t
a

in
a

b
le

 
D

e
v

e
lo

p
m

e
n

t



 área das Edificações A destaca, no ano 2008, os 

contratos celebrados com a REN 

Gasodutos, o contrato com a 

ADENE e a continuação do 

contrato com a CERTIEL.

Deste modo, os principais 

projectos desenvolvidos foram: 

intervenção transversal ao nível da 

construção do gasoduto para a 

REN GASODUTOS; intervenção em 

todas as concessionárias de gás 

natural e distribuidoras de GPL; 

continuação do contrato com a 

Certiel; celebração de contrato 

com a ADENE para a fiscalização da 

Certificação Energética de Edifícios 

e Qualidade do Ar Interior; início 

das inspecções de redes prediais 

de água para a EPAL; início das 

actividades de consultoria técnica 

para a SIMARSUL.

Por outro lado, foi promovida a 

consolidação das actividades no 

âmbito dos projectos SAVE – 

Serviço de Avaliação de Imóveis, 

SIITI-  propostas integradas em 

edifícios, integrando 

transversalmente diversas áreas 

de actividade, e as inspecções em 

redes prediais de água.

he area of Buildings highlights, Tin the year 2008, the 

contracts signed with REN 

Gasodutos, the contract with 

ADENE and the continuation of the 

contract with CERTIEL. 

Thus, the main projects developed 

were: intervention in the 

construction of gas pipelines for 

REN GASODUTOS; intervention in 

all natural gas companies and LPG 

distributors; continuation of the 

contract with Certiel; settlement 

of the contract with ADENE for the 

inspection of the Energy 

Certification of Buildings and 

Interior Air Quality; beginning the 

inspection of water supply 

installations for EPAL; initiation of 

technical consultancy services for 

SIMARSUL. 

On the other hand, the 

consolidation of services within the 

framework of SAVE – Building 

Valuation and Improvement 

Services, SIITI – building integrated 

solutions, integrating several 

services, and the inspections of 

water supply installations was 

promoted.
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 reorganização do A Departamento de Novas 

Técnicas de CND, com aumento 

significativo de facturação e 

grandes perspectivas de venda de 

serviços em técnicas especiais de 

CND nos próximos anos, em 

Portugal e no estrangeiro, é o 

principal aspecto a destacar em 

2008.

Os principais projectos 

desenvolvidos em 2008 no mercado 

internacional são a inspecção por 

ToFD/UT em esferas de GPL (Gás de 

Petróleo Liquefeito) para a 

ARAMCO na Arábia Saudita; a 

intervenção durante as paragens 

na Sonatrach-Skikda e Sonatrach-

Arzew na Argélia; inspecção por 

ondas guiadas na Petrobrás, Brasil; 

e inspecções por EMAT no Cenibra 

no Brasil.

A nível nacional é de referir a 

inspecção na paragem da Refinaria 

de Sines em Setembro/Outubro 

2008; a inspecção pela técnica de 

ondas guiadas na Refinaria de Leça; 

o início da inspecção por Phased 

Array/UT em soldaduras de torres 

eólicas junto da Martifer; o início 

das inspecções por EMAT na 

Portucel em Viana do Castelo; e a 

inspecção por TScan (aplicação de 

técnica de ondas guiadas em 

tubagens de permutadores) em 

tubos de caldeira na Soporcel e 

durante a paragem da Refinaria de 

Sines.

he reorganization of the New T NDT Techniques Department, 

with a significant increase of billing 

and great sales prospects 

regarding services related to 

special techniques of NDT in the 

forthcoming years, both in Portugal 

and in foreign countries, is the 

main aspect to be highlighted in 

2008.  

The main projects developed in 

2008 in the international market 

are the ToFD/UT inspection in LPG 

(Liquefied Petroleum Gas) spheres 

for ARAMCO in Saudi Arabia; the 

intervention during the shutdowns 

at Sonatrach-Skikda and 

Sonatrach-Arzew in Algeria; 

inspection using guided waves at 

Petrobrás, Brazil; and inspections 

using EMAT technology in Cenibra, 

also in Brazil. 

At national level, we point out the 

inspection during the shutdown of 

Sines Refinery in 

September/October 2008; the 

inspection using guided waves at 

Leça Refinery; the beginning of the 

inspection, by means of the  

Phased Array/UT technology, in 

wind towers welding with Martifer; 

the beginning of the inspections 

using EMAT technology at Portucel, 

in Viana do Castelo; and the 

inspection by means of T Scan 

technology (application of the 

guided waves technique in 

exchanger tubes) in boiler tubes at 

Soporcel and during the shutdown 

of Sines Refinery. 
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 Aprovação de candidatura a A nível nacional ao POPH – 

Programa Operacional Potencial 

Humano no valor aproximado de 8 

milhões de euros é o aspecto mais 

significativo do ano transacto.

Os projectos mais representativos 

da actividade formativa do ISQ são 

a Rede Nacional de 

Responsabilidade Social RSO PT 

coordenada pelo ISQ; o início da 1ª 

e 2ª edições da Pós Graduação de 

Gestão de Energia e Eficiência 

Energética; a gestão e 

implementação do plano de 

formação 2008 para o Grupo EDP, 

implementado a nível nacional, com 

a realização de 70 acções de 

formação; a renovação da 

Certificação APCER – ISO 9001; e 

os serviços de Consultoria com a 

elaboração, acompanhamento e 

gestão de candidaturas no âmbito 

do POPH por parte da Formação 

Norte.

Como áreas mais inovadores de 

actuação é de salientar a 

implementação do plano de 

reorganização de gestão da 

formação em soldadura; a 

Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores para a SOMAGUE Engª 

em b-learning. Por outro lado, a 

alteração de modelos de Gestão da 

Actividade e o alargamento do 

mercado regional em volume e 

geograficamente são, ainda, dois 

aspectos relevantes da actividade 

desenvolvida.

he approval of the national Tapplication for POPH – Human 

Potential Operational Programme, 

totalizing approximately 8 million 

Euros, is the most significant 

aspect of the past year. 

The most representative projects 

of ISQ's training activity are the 

National Corporate Responsibility 

RSO PT, coordinated by ISQ; the 

beginning of the 1st and 2nd 

editions of the Post-Graduation in 

Energy Management and Energy 

Efficiency; the management and 

implementation of the 2008 

training plan for the EDP Group, 

implemented at a national level, 

with 70 training courses carried 

out; the APCER ISO 9001 

certification renewal; and the 

Consultancy services with 

elaboration, follow-up and 

management of applications, within 

the framework of the POPH, 

carried out by Formação Norte 

(North Training Centre).   

Among the most innovating areas, 

we highlight the implementation of 

the management reorganization 

plan of the welding training 

courses; and the Initial Training of 

Trainers Certificate for SOMAGUE 

Engineering in b-learning. On the 

other hand, the alteration of 

models of Activity Management and 

the widening of the regional market 

both in volume and in territory are, 

still, two relevant aspects of the 

developed activity. 
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ste ano registou um E importante crescimento das 

actividades do Centro de 

Segurança (nomeadamente nos 

sectores de Higiene Industrial e 

Segurança Contra Incêndios) devido 

à adjudicação de grandes 

projectos.

Os serviços de apoio à Indústria 

são uma área tradicional do ISQ 

sendo de destacar a assessoria e 

consultoria em Controlo de 

Qualidade; o Licenciamento 

Industrial; e engenharia em 

Electricidade e ESP – 

Equipamentos Sob Pressão nos 

grandes projectos industriais em 

Sines; o controlo de Qualidade em 

obra e auditorias técnicas em 

Electricidade e Segurança Contra 

Incêndio, em empreendimentos de 

serviços e comércio (ANA, Dolce 

Vita, Continente, Laboratório 

Sonangol); a inspecção de máquinas 

e equipamentos de trabalho em 

todos os centros da Cimpor; e a 

implementação de um sistema de 

gestão e inspecção de 

equipamentos na REN.

No âmbito do alargamento de 

competências, foi lançada uma 

candidatura a Organismo de 

Inspecção e deu-se início à 

actividade de inspecção de cabos 

de aço de suporte e de tracção de 

teleféricos e funiculares, assim 

como a aplicação da tecnologia de 

Rx digital na inspecção de frio 

industrial (licenciamento de ESPs 

e tubagens). Foi, ainda, iniciada a 

actividade de Segurança e 

Fiabilidade Funcional.

his year, we registered an T important increase in the 

activities of the Safety Centre 

(namely, in the Industrial Hygiene 

and Fire Safety sectors) due to the 

adjudication of large projects. 

The Industry support services are a 

traditional area of ISQ, especially 

with respect to its Quality Control 

advisory and consulting services; 

the Industrial Licensing; the 

Electricity Engineering and ESP – 

Pressure Equipments in large 

industrial projects in Sines; the 

Quality control in construction and 

technical audits on Electricity and 

Fire Safety in service and trade 

enterprises (ANA, Dolce Vita, 

Continente, Sonangol Laboratory); 

the inspection of machinery and 

work equipments in all the Cimpor's 

plants; and the implementation of a 

management and equipment 

inspection system in REN.

 

As far as the broadening of skills is 

concerned, an application for 

Inspection Body was launched, 

initiating the activity of inspection 

of aerial tramways and funicular's 

support and traction steel cables, 

as well as the application of the 

digital Rx technology in the 

inspection of Industrial 

Refrigeration (licensing of ESPs and 

pipelines). Furthermore, the activity 

of Functional Safety and Reliability 

was initiated.  
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 ano 2008 fixa uma marca O histórica ao ultrapassar as 

50 mil calibrações no Laboratório 

de Metrologia. Por outro lado, e 

não menos importante, registou-se 

um significativo crescimento em 

Ensaios de Fiabilidade de 

Componentes Automóvel com maior 

incidência em artigos electrónicos.

De salientar, também, um aumento 

de 60% da actividade de análise de 

águas e resíduos sólidos e um forte 

crescimento da actividade de OVM 

(Organismo de Verificação 

Metrológica) e SCM (Serviço 

Concelhio de Metrologia - Metrologia 

Legal) abrangendo já 26 concelhos.

Além do crescimento dos serviços 

tradicionais, deu-se início à 

actividade de calibração de 

equipamentos hospitalares e à 

implementação de novos métodos 

cromatográficos.

008 set a historical record, 2with more than 50 thousand 

calibrations in the Laboratory of 

Meteorology. On the other hand, 

and not less importantly, a 

significant growth in Reliability 

Testing of Automotive Parts was 

registered, especially with respect 

to electronic items.

One should also highlighting a 60% 

increase in the analysis of water 

and solid waste treatment services 

and a strong increase in the 

activity of the Organismo de 

Verificação Metrológica 

(OVM -Metrological Verification 

Organization) and the Serviço 

Concelhio de Metrologia -Metrologia 

Legal (SCM - Metrological Public 

Services - Legal Metrology), already 

covering 26 municipalities. 

Besides the increase in our usual 

services, the medical equipment 

calibration services and the 

implementation of new 

chromatographic methods were 

initiated. 
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ste ano, deu-se especial E enfoque à consolidação da 

actividade internacional, 

nomeadamente em Angola, Argélia 

e Brasil, através da participação 

em grandes projectos nestes 

mercados. 

Assim, prosseguiu-se o projecto de 

inspecção de unidades de 

liquefacção de Gás Natural iniciado 

em 2007, para a Sonatrach, na 

Argélia, projecto que irá continuar 

ainda no próximo ano de 2009. 

Efectuaram-se, para a Sonangol, 

serviços de inspecção e de 

preparação da paragem geral na 

refinaria de Luanda, Angola, e 

conclui-se o projecto de RBI 

(Inspecção Baseado no Risco) para 

a Petrobrás, Baía - Brasil. 

No mercado interno, a colaboração 

com a Galp na Gestão de Vida de 

Equipamento e Tubagem na 

Refinaria de Leça é o projecto de 

maior destaque.

his year, a special emphasis T was given to the consolidation 

of the international activity, namely, 

in Angola, Algeria and Brazil, 

through the participation in large 

projects in these markets. 

Thus, the project of inspection of 

Natural Gas liquefaction units to 

Sonatrach, in Algeria, which 

started in 2007, was further 

carried out and will move on in the 

following year of 2009. We carried 

out services of inspection and 

preparation for the general 

shutdown of Luanda refinery in 

Angola to Sonangol, and completed 

the RBI (Risk Based Inspection) 

project for Petrobrás in Baía, 

Brazil. 

In the domestic market, the 

collaboration with Galp in the 

Equipment and Pipelines Life-cycle 

Management of Leça refinery is the 

project which deserves special 

mention. 

14

M
a

n
u

t
e

n
ç

ã
o

 e
 

In
t
e

g
r

id
a

d
e

 E
s

t
r

u
t
u

r
a

l
M

a
in

t
e

n
a

n
c

e
 a

n
d

 
S

t
r

u
c

t
u

r
a

l 
In

t
e

g
r

it
y



 nível nacional, a área do A Cálculo esteve envolvida em 

diversos projectos, tais como: a 

verificação estrutural por cálculo 

numérico MEF (Método dos 

Elementos Finitos) e ensaios 

estáticos e de tamponamento de 

vagões para transporte ferroviário; 

a consultoria técnica para a Repsol 

no âmbito da ampliação da fábrica 

de Etileno em Sines; a avaliação por 

cálculo de sistemas de tubagens da 

Administração do Porto de Sines; o 

recálculo de 105 RSP's da Refinaria 

do Porto da Petrogal. 

A nível internacional, prosseguimos 

a nossa presença na Argélia, fruto 

da colaboração com a Sonatrach.

Além do crescimento quantitativo 

da actividade, houve um 

crescimento qualitativo através da 

exploração de novas áreas como a 

Simulação e Ensaios de 

tamponamento/colisão de vagões, 

os Ensaios de Frenagem em vagões 

ou a avaliação do tensionamento de 

cabos através do comportamento 

dinâmico.

t national level, the area of ACalculation was involved in a 

variety of projects, such as: 

structural verification using FEM 

(Finite Element Method) numeric 

calculation and static and  collision 

tests on wagons for railway 

transport; technical consultancy 

for Repsol regarding the 

enlargement of the Ethylene 

factory in Sines; evaluation by 

calculation of the pipeline systems 

of the Administration of Sines' 

Port; re-calculation of the 105 

PVs of Petrogal OPorto's Refinery.   

At international level, we carried on 

with our presence in Algeria, as 

result of our collaboration with 

Sonatrach. 

Besides the quantitative growth of 

our activity, there was also a 

qualitative one through the 

exploration of new areas such as 

the Simulation and Testing of wagon 

collisions, Brake Tests on wagons 

and the assessment of 

cable tension through dynamic 

behaviour.  

15

C
á

lc
u

lo
C

a
lc

u
la

t
io

n



oram efectuados os primeiros F ensaios especiais em alto 

vácuo e alta temperatura com 

medição de vários parâmetros 

(temperaturas, tensões e 

deslocamento) a novos materiais 

para o revestimento térmico do 

futuro Space Shuttle Europeu. 

Estes ensaios realizados para a 

Agência Espacial Europeia (ESA) 

são a actividade de maior destaque 

no ano de 2008.

Além da importante colaboração 

com a ESA, são de salientar os 

serviços desenvolvidos na 

fiscalização de obras de AVAC / frio 

no Dolce Vita e a ampliação do 

Aeroporto da Portela. 

Neste ano, iniciou-se uma 

colaboração com a área de 

Laboratórios do ISQ, no processo 

de calibração de Termógrafos 

criando, assim, uma nova linha de 

produto.

he first special tests at high T vacuum and high temperature, 

for measurement of different 

parameters (temperature, stress 

and displacement) were made on 

new materials for thermo 

protection of the future European 

Space Shuttle.

These tests carried out for the 

European Space Agency (ESA) are 

the most relevant activity on 2008.

Besides the important collaboration 

with ESA, we highlight the services 

developed in the inspection of the 

works of AVACfrio at Dolce Vita and 

the enlargement of Portela Airport. 

This year, ISQ's Laboratories began 

collaborating in the process of 

calibration of Thermographs, 

creating therefore a new product 

line. 
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ara este ano, é de destacar o P desenvolvimento da 

cooperação com a EDP-Distribuição 

da qual resultou o projecto-piloto 

de Apoio à Certificação do Sistema 

de Gestão Ambiental de alguns 

Centros da EDP-Distribuição.

Os principais projectos 

desenvolvidos foram no âmbito do 

apoio à Acreditação e à 

Certificação de Sistema de Gestão 

da Qualidade, tanto no primeiro 

caso ao Centro de Estudos de 

Tecnologia Florestal, quanto no 

segundo caso ao ACP – Automóvel 

Clube de Portugal, mais 

especificamente abrangendo as 

áreas dos Serviços de Assistência 

e dos Serviços de Organização 

Documental e Informação.

Foi, igualmente, desenvolvido o 

apoio aos Sistemas de Gestão da 

Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (IDI).

his year, we highlight the Tdevelopment of our cooperation 

with EDP – Distribuição, which gave 

way to the pilot-project on Support 

for the Certification of the 

Environmental Management 

System of some of EDP-

Distribuição's Centres.  

Both major projects, one for the 

Centro de Estudos de Tecnologia 

Florestal (Forestry Technology 

Studies Centre) and the other for 

ACP – Automóvel Clube de Portugal 

(Portugal Car Club), lie within the 

framework of the Accreditation and 

the Quality Management System 

Certification support. Specifically, 

both projects covered the areas of 

Assistance Services and of 

Document Organization and 

Information Services. 

Support for the Research, 

Development and Innovation (IDI – 

Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação) Management Systems 

was also developed. 
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 principal destaque da área é O o pedido de patente 

internacional para o sistema e 

processo de determinação 

automática de parâmetros de 

soldadura por fricção linear.

Ao nível dos serviços, o 

desenvolvimento de metodologias 

para soldadura de aços de elevada 

resistência para aplicação em 

pipelines bem como o 

desenvolvimento de hardware e 

software de controle de processos 

industriais são aspectos relevantes 

do ano 2008.

São, ainda, de referir os projectos 

que envolvem o desenvolvimento de 

produto a partir de protótipos 

oriundos de projectos de 

Investigação & Desenvolvimento 

bem como a optimização de 

metodologias de tratamento 

superficial de ferramentas por 

laser.

he main highlight of the area is T the international patent 

application for the system and 

process of linear friction welding 

parameters automatic 

determination. 

At the services level, the 

development of welding methods for 

high resistance steel used in 

pipelines, as well as the 

development of hardware and 

software for the control of 

industrial processes, are relevant 

aspects in the year 2008.  

Projects involving products 

developed on the basis of 

prototypes that came out of 

Research & Development projects, 

as well as the optimization of 

methods for laser superficial 

treatment of tools, deserve a 

mention. 
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 actividade de I&D no ISQ tem A como propósito promover o 

apoio às PME´s, como parceiro ou 

como coordenador de projectos, 

acrescentando valor aos produtos, 

técnicas e tecnologias. Deste 

modo, contribui para uma maior 

sustentabilidade, reforçando as 

parcerias dentro da União 

Europeia, com Empresas e 

Universidades.

Os aspectos mais relevantes da 

actividade de I&D em 2008 

traduzem-se no desenvolvimento de 

projectos que permitem aumentar 

o know-how e competências em 

áreas estratégicas da actividade de 

prestação de serviços do ISQ e 

alavancar novos processos de 

inovação aumentando a sua 

competitividade.

De salientar projectos como o 

SAFERAIL e o INTERAIL que 

contribuirão para aumentar o valor 

acrescentado dos serviços do ISQ 

no sector ferroviário com enfoque 

particular no projecto da alta 

velocidade; como o ELECTROVALUE 

que irá permitir ao ISQ expandir as 

suas actividades para novos 

mercados, nomeadamente o da 

electrónica; o LINESPEC e o 

NATURALHY que irão contribuir 

para promover uma maior 

intervenção do ISQ no sector da 

energia a nível internacional em 

consequência das parcerias 

estabelecidas com os principais 

actores internacionais na 

construção e inspecção de 

pipelines.  

Os resultados da actividade de I&D 

constituem um activo fundamental 

do ISQ no desenvolvimento da sua 

actividade de Inovação pelo que se 

perspectiva em 2009 a 

implementação e certificação de um 

sistema de Gestão de IDI.

SQ's R&D activity aims to Ipromote the support available to 
SMEs (Small and Medium 
Enterprises), both as partner and 
as project coordinator, adding value 
to products, techniques and 
technologies. Thus, it contributes 
to a greater sustainability, 
reinforcing partnerships within the 
European Union with Companies 
and Universities. 

The most relevant aspects of the 
R&D activities in 2008 translate 
into the development of projects 
that allow an increase in know-how 
and skills in strategic areas of the 

activity and services provided by 
ISQ, as well as leveraging new 
processes of innovation, thereby 
increasing its competitiveness.  

The following projects deserve a 
special mention: SAFERAIL and 
INTERAIL, which will contribute to 
increase the added value of ISQ's 
services in the railway sector, 
specially with respect to the high 
speed project; ELECTROVALUE, 
which will allow ISQ to extend its 
activities to new markets, namely, 
the electronic market; and 
LINESPEC and NATURALHY, which 
will contribute to promote a 

greater intervention of ISQ in the 
energy sector at international level, 
due to the established 
partnerships with the major 
international players in 
construction and inspection of 
pipelines.  

The results of ISQ's R&D activity 
constitute a step forward towards 
the development of its Innovation 
projects. Therefore, the 
implementation and certification of 
an IDI (Research, Development and 
Innovation) Management System is 
expected to take place in 2009. 
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 Direcção Técnica, dando A continuidade ao trabalho 

desenvolvido no ano anterior, 

prosseguiu a sua missão tanto de 

apoio ao desenvolvimento de novas 

actividades facultando apoio interno 

na informatização de processos 

para as áreas dos CND, Indústria, 

como no suporte à melhoria dos 

processos operativos no ISQ 

através do projecto eGest.

No âmbito da promoção e 

coordenação de projectos, é de 

destacar a consolidação do 

Projecto Tacógrafo (em colaboração 

com a DGTT-IMTT para a concepção, 

implementação e operação do 

sistema informático de suporte à 

emissão dos cartões para o 

Tacógrafo Digital), o 

desenvolvimento das actividades na 

área ferroviária, e a participação 

nos Projecto CMU-Portugal na área 

das Infra-estruturas Críticas.

he Technical department, T continuing the work developed 

in the previous year, proceeded 

with its mission, namely, by 

supporting the development of new 

activities, providing internal 

support in the computerization of 

processes with respect to the NDT 

Industry, and by supporting the 

enhancement of operative 

processes within ISQ through the 

eGest project.  

Regarding the projects promotion 

and coordination, we highlight the 

consolidation of the Tachograph 

project (in collaboration with DGTT-

IMTT for the conception, 

implementation and operation of 

the electronic system supporting 

cards issuing for the Digital 

Tachograph), the development of 

activities in the railway area, and 

the participation in the CMU-

Portugal project in the area of 

Critical Infrastructures. 
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 actividade da Direcção A Comercial teve um foco muito 

especial nos Grandes Projectos 

Nacionais, designadamente na 

remodelação do Aeroporto da 

Portela, na ampliação da Repsol, no 

Terminal de GNL da REN Atlântico 

em Sines e na remodelação das 

refinarias da GALP. 

Estes projectos são decorrentes 

do arranque dos grandes projectos 

petroquímicos, os quais geram um 

significativo potencial de actividade 

e oportunidades no mercado 

nacional.

Simultaneamente, foi dada 

continuidade à prospecção e ao 

desenvolvimento do mercado 

emergente da Eficiência Energética 

de Edifícios, em resultado da qual 

se obtiveram contratos com 

clientes como PT – 

Telecomunicações e os CTT – 

Correios de Portugal. De referir 

que a emergência do mercado da 

Certificação Energética constitui 

uma oportunidade para a geração 

de toda uma nova área de 

actividade no ISQ, a qual é 

dinamizada por este sector. 

he activity of the Commercial TDepartment had a particular 

focus on the Major National 

Projects, namely, on the 

remodelling of Portela Airport, on 

the enlargement of Repsol in the 

LNG Terminal of REN Atlântico in 

Sines, and on the remodelling of 

GALP's refineries. 

These projects result from the 

start-up of the large petrochemical 

projects, which generate a 

significant potential of activities 

and opportunities in the national 

market. 

Simultaneously, we carried on with 

the prospect and the development 

of Energy Efficiency in Buildings 

emerging market, due to which we 

signed contracts with customers 

such as PT – Telecomunicações and 

CTT – Correios de Portugal. Note 

that the emergence of the Energy 

Certification market constitutes an 

opportunity for generating a whole 

new area of activity within ISQ, 

boosted by this sector. 

21

D
ir

e
c

ç
ã

o
 C

o
m

e
r

c
ia

l
C

o
m

m
e

r
ic

a
l 
D

iv
is

io
n



22

E
n

t
id

a
d

e
s

 
P

a
r

t
ic

ip
a

d
a

s
 p

e
lo

 i
s

q
IS

Q
 A

s
s

o
c

ia
t
e

 a
n

d
 

S
u

b
s

id
ia

r
y

 C
o

m
p

a
n

ie
s Worldwide:

ARGOS

ASIGMA

IDQ

IEC

ISQAPAVE 

ISQ
ISQ 
ISQ
ISQ

 

 

- 

 - 

 - 

Ingenieria y Tecnologia 
Materiales (SPAIN)

 - Asesoria Servicios de 
Ingenieria y Gestion Medioambiental 
(SPAIN)

 - Institute for Development and 
Quality (MACAU)

Innovation and Engineering 
Centre (CHINA)

- Technologies, Lda. 
(ANGOLA)

 - Brasil (BRAZIL)
- Kourou (FRENCH GUIANA)
- Reabilitação (ANGOLA)

SARL (AlGERIA)

Nationwide:

ASK
BIN
CNE 
ISQ ACADEMIA

ISQ

ISQ
ISQ
ISQ Internacional

LABIAGRO

LASINDUSTRIA

 - 

 

 
 

 -

 

Advisory Services Kapital, S.A. 
 - Buy it Now, Lda
- Nacional Package Centre

 - Professional training 
centre

Centro de Incubação de Empresas 
– Business Incubator

 - Engineering
e-Learning, S.A.

- Technical 
inspections

 Agro-product and 
microbiological testing

- Laser and water-jet 
services

MT 

NTM

REFLECTIR

SPHERAA
SO
SQS

TESTWISE

- Industrial maintenance and 
repair service

- Conditions monitoring and 
vibration analysis

 - Cognitive development 
services

- (Energy production)
 - Occupational health services

- Portugal Software Quality 
Systems, Lda.

- Science and 
Technology Park

- Automation, Industrial 
Test and Control

 

 

 

 

 

TAGUSPARK, S.A.

De âmbito internacional:

ARGOS

Asigma

IDQ

IEC

ISQAPAVE

ISQ
ISQ 
ISQ
ISQ

 - Ingenieria y Tecnologia 
Materiales (ESPANHA)

 - Asesoria Servicios de 
Ingenieria y Gestion Medioambiental 
(ESPANHA)

Instituto para o 
Desenvolvimento e Qualidade (MACAU)

- Innovation and Enginneering 
Centre (CHINA)

 - Tecnologias, Lda. 
(ANGOLA)

Brasil (BRASIL)
- Kourou (GUIANA FRANCESA)
- Reabilitação (ANGOLA)
 - SARL (ARGÉLIA)

 

 

- 

 - 

 

De âmbito nacional:

ASK
BIN
CNE
ISQ ACADEMIA

ISQ

ISQ
ISQ
ISQ

LABIAGRO 

LASINDUSTRIA

 

 

- Advisory Services Kapital, S.A. 
 - Buy it Now, Lda
 - Centro Nacional de Embalagem

 - Centro de Formação 
e Desenvolvimento de Competências, 
S.A.

 - Centro de Incubação de 
Empresas, Lda.

 - Engenharia, Lda.
 e-Learning, S.A.
- Internacional, Inspecções 

Técnicas, Lda.
- Laboratório Químico Agro 

Alimentar e Microbiológico, Lda.
 - Tecnologia Laser, S.A. 

MT

NTM 

REFLECTIR

SPHERAA
SO

SQS

TAGUSPARK
TESTWISE 

 - Integridade Serviços de 
Manutenção e Integridade 
Estrutural, Lda 

- Engenharia e Tecnologia em 
Manutenção, Lda 

 - Desenvolvimento 
Cognitivo, Lda

 - Produção de Energia, Lda
- Intervenção em Saúde 

Ocupacional, S.A.
 - Portugal Software Quality 

Systems, Lda.
, S.A.

- Automação, Teste e 
Controlo Industrial, Lda.
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(Euros)

Imobilizado/ Fixed assets

Investimentos financeiros/ Financial assets

Circulante/ Current assets

Dívidas de terceiros - Curto prazo/Short-term receivables

Depósitos bancários e caixa/Cash & bank deposits

Acréscimos e diferimentos/Accruals & deferrals

ACTIVO /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/ 3.589.804,95 1.958.126,69 1.631.678,26 0,00

Despesas de investigação e desenvolvimento/ 23.711.226,37 19.903.992,83 3.807.233,54 3.702.744,64
Propriedade industrial e outros direitos/ 565.253,78 560.167,84 5.085,94 93,33
Trespasses/ 23.992,18 23.992,18 23.992,18

 Imobilizações em curso/ 1.536.808,11 1.536.808,11 2.620.037,57
29.427.085,39 22.422.287,36 7.004.798,03 6.346.867,72

    Imobilizações corpóreas/ Tangible fixed assets
    Terrenos e recursos naturais/ 4.128.944,77 4.128.944,77 4.128.944,77

Edifícios e outras construções/ 28.103.060,30 6.536.293,47 21.566.766,83 19.919.315,81
Equipamento básico/ 36.724.911,50 27.713.603,41 9.011.308,09 9.730.202,86
Equipamento de transporte/ 2.744.669,41 1.696.878,00 1.047.791,41 412.535,23
Ferramentas e utensílios/ 675.005,78 633.715,55 41.290,23 37.816,49
Equipamento administrativo/ 10.624.230,34 8.816.690,89 1.807.539,45 1.207.069,90
Outras imobilizações corpóreas/ 602.293,66 402.929,57 199.364,09 206.529,31
Imobilizações em curso/ 1.520.427,77 1.520.427,77 5.950.033,91

 85.123.543,53 45.800.110,89 39.323.432,64 41.592.448,28

    Partes de capital em empresas do grupo/ 3.628.967,70 112.500,00 3.516.467,70 3.163.538,40
 Empréstimos a empresas do grupo/ 3.043.461,52 75.000,00 2.968.461,52 1.318.070,39
Partes de capital em empresas associadas/ 1.119.867,48 1.119.867,48 875.125,03
 Empréstimos a empresas associadas/ 1.071.724,44 1.071.724,44 1.032.974,44
 Títulos e outras aplicações financeiras/ 3.228.067,73 3.228.067,73 3.052.733,03
Outros empréstimos concedidos/ 150.725,00 150.725,00 163.000,00

12.242.813,87 187.500,00 12.055.313,87 9.605.441,29

    Existências/ Inventories     
       Matérias-primas, subsidiárias e de consumo/ 14.199,85 14.199,85 13.014,41
       Mercadorias/ 23.636,20 23.636,20 26.138,66

37.836,05 0,00 37.836,05 39.153,07

    Clientes c/c / 19.467.470,41 19.467.470,41 23.773.666,29
Clientes - títulos a receber/ 645,08 645,08 0,00
Clientes - cobrança duvidosa/ 594.364,70 594.364,70
Adiantamentos a fornecedores/ 1.366.556,20 1.366.556,20 309.194,13

 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado/ 336.239,55 336.239,55 41.665,54
Estado e outros entes públicos/ 115.186,24 115.186,24 178.293,89
Outros devedores/ 4.712.986,48 4.712.986,48 6.928.192,12

26.593.448,66 594.364,70 25.999.083,96 31.231.011,97

    Depósitos bancários/ 5.606.668,43 5.606.668,43 423.573,90
Caixa/ 10.372,60 10.372,60 9.552,20 

5.617.041,03 0,00 5.617.041,03 433.126,10

    Acréscimos de proveitos/ 8.753.008,22 8.753.008,22 4.511.354,54
Custos diferidos/ 380.725,34 380.725,34 370.005,54
Activos por Impostos Diferidos / 38.553,32 38.553,32 38.317,67

.172.286,88 0,00 9.172.286,88 4.919.677,75

       
    Total de Amortizações/Total Amortizations 68.222.398,25
          
    Total de Ajustamentos/Total Adjustments 781.864,70
          
    Total do Activo/Total Assets 168.214.055,41 69.004.262,95 99.209.792,46 94.167.726,18

   

Startup expenses
    R&D expenses
    Ind. patents & other rights
    Leases
   Fixed assets in progress

Land & natural resources
    Buildings & other constructions
    Basic equipment
    Transportation equipment
    Plant & machinery
    Office equipment
    Other tangible fixed assets
    Fixed assets in progress

Holdings in subsidiaries
   Loans to subsidiaries
    Holdings in associates
   Loans to associates
   Securities and other financial investments
    Other loans

Raw mats., by-prods. & inputs
Goods

Customers - current accounts
    Clients - bills receivable
    Clients - doubtful debts 
    Advances to suppliers
   Advances to fixed assets suppliers
    State & other public bodies
    Other accounts receivable

Bank deposits
    Cash

Accrued income
    Deferred costs
    Deferred tax assets

9

2008 2007
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(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

    

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO / SHAREHOLDERS' EQUITY & LIABILITIES

Ajustam. de partes de capital em filiais e assoc./

Reservas de reavaliação/

Reservas /

Outras reservas/

Resultados Transitados/ 

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/

    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

  Revaluation reserves

 Reserves

   Other reserves

   Results Brought Forward

Net results for the year

Provisions for risks & charges

Other provisions 

Bank loans

Bank loans

Suppliers - current accounts

Invoices pending approval

Advances from customers

Fixed assets suppliers - current accounts

State &  other public bodies

Other accounts payable

Accrued costs

Deferred income

Deferred tax liabilities

-1.917.457,96 -471.390,16

5.702.902,67 5.700.411,07

1.181.866,51 1.174.678,51

27.160.770,66 25.475.521,70

2.024.146,52 2.016.615,98

34.152.228,40 33.895.837,10

10.173.862,55 17.031.573,46

10.173.862,55 17.031.573,46

2.504.324,78 4.980.000,00

3.652.714,92 4.414.657,35

3.224,35 4.226,86

14.305.867,59 30.736,32

1.546.638,19 2.505.716,74

1.845.171,07 1.826.044,38

1.840.002,46 1.643.873,91

25.697.943,36 15.405.255,56

13.652.954,91 9.105.633,60

15.446.976,18 18.641.107,80

85.827,06 88.318,66

29.185.758,15 27.835.060,06

65.057.564,06 60.271.889,08

99.209.792,46 94.167.726,18

2008 2007
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(Euros)

   

CUSTOS  E  PERDAS  / 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 /

Provisões / 0,00 -6.776.523,91 0,00
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/ -381.123,99 -330.731,68

(G)

Resultado líquido do exercício/

                                                             

Costs of goods sold and Inputs

Goods

 Materials

Supplies and external services   
Payroll costs

Salaries & wages

Social Security charges
Pensions

Others

 

Amortizations of tangible and intangible fixed assets

Adjustments

 Provisions

Taxes

Other operating costs & losses

Costs & losses 
from subsidiary and associate companies

Interest & similar expenses
Subsidiary companies

Others

Extraordinary costs & losses

Income tax

Net profit for the year*

-2.496,00 -5.511,95
-101.607,28 -104.103,28 -32.175,91 -37.687,86

-26.014.994,54 -21.569.391,42

-21.702.333,75 -20.116.229,99

-5.648.264,16 -27.350.597,91 -5.690.928,21 -25.807.158,20

-6.622.804,70 -6.219.622,30
-153.719,21 -121.883,24

-6.341.505,54
-16.075,95 -16.808,51

-770.231,40 -786.307,35 -561.537,93 -578.346,44

-61.032.526,99 --54.334.089,46

-82.013,31 -223.431,85

-2.354.280,20 -2.354.280,20 -2.218.893,85 -2.218.893,85

-63.468.820,50 -56.776.415,16

-3.833.928,00 -1.983.933,97

--67.302.748,50 -58.760.349,13

-67.683.872,49 -59.091.080,81

2.024.146,52 2.016.615,98

-69.708.019,01 -61.107.696,79
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(Euros)

Resumo/Summary

  

 

Vendas/
  Mercadorias/ 3.970,90 8.060,74

Prestações de serviços/ 53.795.331,18 53.799.302,08 49.690.150,69 49.698.211,43

Variação da produção/

Trabalhos para a própria empresa/ 1.497.368,87 2.395.515,88
Proveitos suplementares/ 280.024,34 239.015,68
Subsídios à exploração/ 3.272.396,07 2.341.346,29
Outros proveitos e ganhos operacionais/

441.469,60 413.350,00
Reversôes de amortizações e ajustamentos/

631.076,33 4.624.966,34 197.056,75 3.190.768,72

(B) 59.921.637,29 55.284.496,03
Ganhos em empresas do grupo e associadas/

754.985,44 931.584,22
Rendimentos de participações de capital/

4.137,93 15.978,15
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/ 2.832.933,85 3.592.057,22 623.391,33 1.570.953,70

(D) 63.513.694,51 56.855.449,73

Proveitos e ganhos extraordinários/
 6.194.324,50 4.252.247,06

 
(F) 69.708.019,01 61.107.696,79

-1.110.889,70 950.406,57

1.155.763,71 -871.372,00

44.874,01 79.034,57

2.405.270,51 2.347.347,66

2.024.146,52 2.016.615,98

PROVEITOS E GANHOS / INCOME

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

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

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

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

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

Sales
Goods

Services rendered

Variance of finished goods and works 
in progress

In-house works
Supplementary income

Operating subsidies
Other operating 

income & profits
Amortization 

and adjustment returns  

Income  
from subsidiary and associated companies

Income from 
shareholdings

Income from securities and other financial investments
From subsidiary companies

Others
Other iinterest & similar 

income
From subsidiary companies

Others

Extraordinary 
income & profits 

Nota: A conta de Proveitos Extraordinários inclui 3.021.804,81€ em 2007, e 2.823.431,68€ em 2008, relativos a Amortizações do Imobilizado Subsidiado. 
Neste contexto, dever-se-ão reajustar os Resultados inicialmente apurados, pelo que: / The account extraordinary Income & Profits includes 3.021.804, 81€ in 2007, 
and  2.823.431, 68€ in 2008, concerning the Subsidized Fixed Assets Depreciation.The recorded results should be readjusted, in the following way:

Ano/Year 2008 Ano/Year 2007
*Resultados Operacionais/
*Resultados Correntes/

 Operating Results
Current Results                                  

   1.712.541,98     3.972.211,38
2.868.305,69             3.100.839,38

2 0 0 8 2 0 0 7
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Joaquim Jorge da Costa Guedelha

José Maria Dias Miranda

Presidente / President

Manuel Correia Alves da Cruz

Jacinto Maia RitoJosé Francisco de Oliveira Santos
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CONTACTOS NACIONAIS

Delegações
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

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

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

Agências

Ponta Delgada - Normaçores
Rua Manuel Augusto Amaral, nº8,1º 
9504-552 Ponta Delgada
Tel.: +351 296209650 | Fax.: +351 296209651
E-Mail: 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
Tel.: +351 289 411 993  |  Fax: +351 289 411 994

Viseu
Edifício Visocenter - Gabinete 208
3505-518 Viseu
Tel.:/Fax.: +351 232 429 346
E-Mail: isq.viseu@clix.pt

Escritórios

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

CONTACTOS INTERNACIONAIS 

Delegações
ANGOLA - Luanda (Sede)
ISQAPAVE (Angola) – Tecnologias, Lda
Rua Kwamme N'Krumah nº 31 A, 5tº D,
Maianga, Luanda, Angola
Telefone:+244 228 742 262 | Fax : +244 228 742 263
E-Mail: mdcorreia@isq.pt
Contacto: Eng.º Miguel Dias Correia

ARGÉLIA - ISQ SARL
Lot G8, Villa 154 - Apreval, Kouba - Alger
Móvel.:+213 (0)73793058/+351962059117
E-Mail: jsfigueira@isq.pt
Contacto: Engº José Salgado Figueira

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

Sucursais
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