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Enquadramento

Os últimos anos têm registado um constante crescimento do volume de negócios do ISQ, o 
qual passou de 40 milhões de euros em 2005 para 70,4 milhões de euros em 2010. Este 
aumento de 78% de volume de negócios do ISQ em 5 anos foi suportado pela constante 
evolução tecnológica e pelos recursos humanos que evoluíram de 753 para 990 pessoas 
neste período, ou seja, um aumento de 31%.

No que diz respeito ao ano 2010, o ISQ viu o seu volume de negócios aumentado em 13%, no 
valor acima referido de 70,4 milhões de euros. Por outro lado, o volume de actividade do 
Grupo ISQ, excluindo a facturação inter empresas dentro do grupo, ascendeu a 93 milhões de 
euros, o que representa um aumento de 16% face ao ano 2009. Este indicador assume uma 
importância crescente dado o número e o contributo financeiro das entidades participadas 
(nacionais e estrangeiras).

O total do volume de actividade do Grupo ISQ no estrangeiro ascendeu a mais de 52 milhões de 
euros, representando 56% da facturação total do grupo. A estratégia de internacionalização 
do ISQ continua a ser decisiva para o crescimento sustentado da sua actividade, sendo 
importante realçar a consolidação de actividades em Angola, Brasil, Noruega e Espanha, 
assim como a entrada em novos mercados, nomeadamente o Médio Oriente.

Os projectos de referência em 2010 de cariz internacional são a actividade de Ensaios Não 
Destrutivos na paragem da Refinaria de Karsto da Statoil (Noruega); a inspecção das redes 
secundárias de gás natural em Mérida, no Principado das Astúrias e em Múrcia para 
Naturgás (Espanha); a consolidação da actividade de Manutenção e Integridade Estrutural nos 
mercados angolano, chinês, médio oriente e norueguês; os ensaios para certificação (em 
França e Inglaterra) a painéis especiais para a cobertura do reactor nuclear de Chernobyl. 

É, ainda de salientar, o facto de um Colaborador do ISQ ter sido o primeiro português a ser 
designado “Assistant Qualité” para o foguetão Arianne V (Guiana Francesa).
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Summary

In recent years a continuous growth has been observed in ISQ operating 
income. Operating income increased from 40 million euros in 2005 to 70.4 
million euros in 2010. This 78% increase in operating income in only 5 years 
was supported by the continuous technological evolution, and by human 
resources, which increased from 753 to 990 employees within this period, 
i.e., a 31% increase.

Regarding the year 2010, ISQ operating income increased 13%, to the 
70.4 million euros referred above. On the other hand, operating income for 
the ISQ Group, excluding inter-company billing within the group, reached 93 
million euros, representing a 16% increase compared to 2009. This 
indicator assumes increasing relevance, given the number of subsidiaries 
(national and international) and their financial contribution.

Total operating income for ISQ Group business abroad reached over 52 
million euros, representing 56% of total group income. The ISQ 
internationalisation strategy continues to be decisive for sustained business 
growth. In this context, it is important to highlight business consolidation in 
Angola, Brazil, Norway and Spain, as well as entry into new markets, namely 
in the Middle East.

International reference projects in 2010 included Non-Destructive Testing 
during a shutdown at the Statoil Karsto Refinery (Norway); inspection of 
secondary natural gas networks in Mérida, in the Principality of Asturias, and 
in Murcia, for Naturgás (Spain); consolidation of Maintenance and Structural 
Integrity activities in the Angolan, Chinese, Middle Eastern and Norwegian 
markets; and certification testing (in France and England) of special cover 
panels for the Chernobyl nuclear reactor. It is also worth highlighting that an 
ISQ Employee was the first Portuguese professional to be appointed 
Assistant Qualité (Quality Assistant) for the Arianne V rocket project (French 
Guiana).

On the other hand, international subsidiary ISQ-USA was built, with head 
office in Ohio. In addition to international subsidiaries, ISQ has signed 
representation agreements with Abu Dhabi/the United Arab Emirates, 
Oman, Saudi Arabia, Cuba and Mexico.
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Enquadramento (cont.)

Por outro lado, foi constituída a empresa participada internacional ISQ-USA, com sede em 
Ohio. Para além das empresas participadas internacionais, o ISQ possui contratos de 
agenciamento no Abu Dhabi/Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Cuba e México. 

A nível nacional, a celebração do milésimo colaborador (incluindo colaboradores em licença 
sem vencimento) e dos 100.000 formandos proporcionaram uma enorme satisfação.

Em termos de actividade, os principais destaques são: os trabalhos de END (radiografia),            
a certificação de equipamentos sob pressão enquanto Organismo Notificado e de Inspecção, a 
Qualidade e Segurança de estaleiros, e a gestão de vida de equipamentos e tubagens para    
as Refinarias da GALP em Sines e Matosinhos, o Sistema de Certificação Energética de 
Edifícios - fiscalização de Peritos Qualificados, o início das campanhas de ensaios no sector 
aeroespacial para os programas IXV e CUST, e os 72.500 serviços no Labmetro - Laboratório 
de Metrologia.

Foi, neste ano de 2010, celebrado o contrato de aquisição das novas instalações em Castelo 
Branco, as quais irão permitir um maior desenvolvimento da actividade nesta região.

A nível transversal, é de destacar o facto de o ISQ ter obtido a certificação em Segurança de 
acordo com a OSHAS 18000 (NP 4397).

No que concerne aos projectos de investimento QREN, foram aprovadas as candidaturas nas 
regiões Norte (Delegação Norte) e Centro (Castelo Branco), sendo um apoio considerável na 
estratégia de regionalização do ISQ.

Tal como tem sido uma constante, o ISQ gerou 15 novos empregos em 2010, o que implicou 
um aumento de 2% no número de colaboradores face ao ano anterior, sendo que os 
colaboradores com formação superior, mais de metade do universo total, registaram um 
aumento de 1%. O número de colaboradores do Grupo ISQ ascende a cerca de 1.400. 



 Summary (cont.)

On the national level, it was very satisfying to celebrate the recruitment of the 
thousandth employee (including employees on unpaid leave) and the 
milestone of 100,000 trainees. 

Regarding the activities undertaken, the following should be highlighted: NDT 
(radiography); pressured equipment certification, as Notified and Inspection 
Body; worksite Quality & Safety, and equipment and pipeline management 
for GALP Refineries in Sines and Matosinhos; Energy Certification of 
Buildings: Inspection by Qualified Experts; the start of testing programmes in 
the aerospace sector for the IXV and CUST programmes; and 72,500 
services provided by the Labmetro – Metrology Laboratory.

The acquisition agreement concerning the new premises in Castelo Branco, 
which will promote business development in this region, was also signed      
in 2010.

On a general level, it is worth underline that the ISQ obtained a Safety 
certification according to OSHAS 18000 (NP 4397).

Regarding QREN investment projects, the applications submitted by the 
Northern region (Northern Delegation) and Central region (Castelo Branco) 
were approved, which provided considerable support to the ISQ 
regionalisation strategy.

As consistently observed in recent years, the ISQ generated 15 new 
employment positions in 2010, representing a 2% increase, compared to 
the previous year. A 1% increase in the number of employees with university 
degrees, which represent over half of ISQ employees, was also observed. 
The ISQ Group employs approximately 1,400 employees.

07
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Construção Civil

A área de Construção Civil mantém como principal destaque a actividade em Obras de Arte 
desenvolvida para o INEA (Instituto de Estradas de Angola). Por outro lado, e a nível nacional, 
tem-se promovido a intervenção na área industrial, obras de arte em pontes, viadutos e 
obras correntes, telecomunicações, energia e inspecção de edifícios no âmbito da 
reabilitação do parque escolar.

Os principais projectos desenvolvidos no âmbito desta área de actividade são:

Implementação do sistema de gestão de obras de arte no INEA
Apoio técnico ao projecto e construção dos laboratórios da UTEC em Luanda
Controlo de qualidade nos trabalhos de construção civil para aplicação de fibra 
óptica para a UNITEL e MOVICEL
Inspecção de cimbres em obras de arte como é o caso da ampliação da IP4 na 
auto-estrada do Marão
Controlo de qualidade na reconversão da refinaria de Sines para as Técnicas 
Reunidas
Inspecção de 220 torres de comunicação da rede móvel da VODAFONE
Inspecção no fabrico de torres de telecomunicações do projecto SIRESP - Sistema 
Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal
Auditoria técnica aos edifícios constituintes do Museu da Electricidade, em 
Lisboa, para avaliação do estado de conservação

Como principais apostas, a nível nacional, são de referir a actividade de consultoria no 
âmbito da geotécnica e geotecnia ambiental e a reorganização de funções e ampliação de 
responsabilidades na gestão de projectos.

A nível internacional, a consolidação da empresa ISQ-Reabilitação em Angola permitirá a 
prossecução mais directa da actividade neste país.

?

?

?

?

?

?

?

?
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Civil Construction

?

?

?

?

?

?

?

?

The most relevant Civil Construction activities undertaken were the Bridges 
and Flyovers developed for the INEA (Road Institute of Angola). On national 
level, we underline a huge increase in activities like industrial building works, 
bridges, flyovers and structural works, telecommunications, energy and 
inspection of buildings within the scope of school building rehabilitation.

The main Civil Construction projects developed were the following:

Implementation of a bridge and flyover management system at the 
INEA

Technical support of the project and building of the UTEC laboratories in 
Luanda

Quality control of civil construction works aimed at installation of optic 
fibre networks for UNITEL and MOVICEL

Inspection of arch centres in bridges and flyovers, as was the case of the 
IP4 extension works in the Marão motorway

Quality control of reconversion works undertaking at the Sines Refinery 
for "Técnicas Reunidas”

Inspection of 220 communications towers for the VODAFONE mobile 
network

Inspection of communications towers manufacturing within the scope of 
the SIRESP project – Integrated Emergency & Safety Network System of 
Portugal

Technical audit of the Electricity Museum buildings, in Lisbon, in order to 
assess the corresponding conservation state

Amongst the main bets on national level, consultancy services in 
geotechnical engineering and environmental geotechnics should be 
highlighted, as well as functions reorganising and increased project 
management responsibilities.

On international level, consolidation of the ISQ-Reabilitação company 
(Rehabilitation) in Angola will increase direct business in this country.
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Formação

2010 foi um ano muito especial para a Direcção de Formação com destaques tão significativos 
quanto a celebração dos 100.000 formandos, os 10 anos do programa “Passaporte de 

3Segurança”, o arranque da marca E  – “Executive Expertise for Engineers”, e a inauguração do 
edifício Ecotermolab na zona Norte.

São de salientar, pela sua importância, os seguintes projectos:

Formação Comportamental e em Gestão para quadros Superiores do                    
INEA – Angola
Montagem do Centro de Formação de Soldadores em Cahora Bassa - Moçambique
Formação Técnica para a Petromar, Unitel e Sonangol – Angola
Oito pós-graduações activas das quais uma nova implementação
Início da actividade de consultoria de Gestão em PME para o universo de 27 empresas
Designação pela ANACOM como entidade formadora ITED
Realização de 20 acções de Formação Comportamental para a Media Capital
Consultoria em Gestão de Formação (ACE Ensulmeci – Efacec; Central de 
Cogeração da Refinaria de Matosinhos – Petrogal)
Consultoria em Certificação de Entidades Formadoras (Certificação DGERT)

?

?

?

?

?

?

?

?

?



Training

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2010 was a very special year for the Training Division, with emphasis         
on such significant events as the celebration of the 100,000-trainee 
milestone, the 10 years of the "Safety Passport” programme, the launch of 

3the E  - "Executive Expertise for Engineers" brand, and the opening of the 
Ecotermolab building, in the Northern branch.

The following projects should be highlighted, for their relevance:

Managerial and Behavioural Training for Senior staff at the          
INEA – Angola

Opening of the Welders Training Centre in Cahora Bassa – 
Mozambique

Technical Training for Petromar, Unitel and Sonangol – Angola

Eight active post-graduations, including 1 new implementation

Start of SME Management Consultancy for the group of 27 
companies

Designation as ITED (Telecommunications Infrastructures in 
Buildings) training entity by the ANACOM

Organisation of 20 Behavioural Training actions for Media Capital

Training Management Consultancy (ACE Ensulmeci – Efacec; 
Matosinhos Refinery Cogeneration Plant – Petrogal)

Training Entity Certification Consultancy (DGERT Certification)

11
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Laboratórios

O laboratório de Metrologia alcançou um significativo acréscimo de 18% do volume de negócios, 
que se traduz num aumento de 14% em serviços de calibrações, ensaios e verificações, num 
total de 72.500 serviços. 

Os diversos laboratórios do ISQ continuaram a desenvolver metodologias de gestão que 
optimizam não só a produtividade da actividade laboratorial como facilitam a relação com o 
cliente.

Os principais trabalhos de referência para o ano transacto são:

Aumento da actividade na área de Controlo de Equipamentos Hospitalares          
(com destaque para o contrato com HPP Lusíadas)
Aumento significativo da actividade metrológica em Espanha através da parceria 
com a empresa SARIKAL
Apoio ao projecto UTEC – Laboratórios de Formação em Engenharia na 
Universidade Técnica, prestado pelo LABQUI (Laboratório de Química)
Desenvolvimento de novos ensaios químicos no âmbito do ramo alimentar
Ensaios eléctricos para os sistemas de carregamento dos carros eléctricos – MOBILE
Ensaios eléctricos em centrais de sinalização e alarme de incêndios                      
(GFE – Global Fire Equipment – Portugal, e UNIVEL – Grécia)

?

?

?

?

?

?
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Laboratories

?

?

?

?

?

?

A significant 18% increase in operating income was observed for the 
Metrology Laboratory, as a result of a 14% increase in calibration, testing 
and verification services, corresponding to a total of 72,500 services.

The various ISQ laboratories continue to develop management methods 
aimed at increasing productivity and improving customer relations.

The main highlights for 2010 were the following:

Increased business within the area of Hospital Equipment Control 
services (with special emphasis on the agreement signed with the 
HPP Lusíadas)

Significant increase in the metrological business in Spain, through the 
partnership established with SARIKAL

Support of the UTEC project – Engineering Training Laboratories at 
the Engineering School, provided by the LABQUI (Chemistry 
Laboratory)

Development of new chemical tests for the food industry

Electrical tests for electric vehicle charging systems – MOBILE

Electrical tests for signalling stations and fire alarm systems 
  (GFE - Global Fire Equipment – Portugal, and UNIVEL – Greece)
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Edificações

Na área das Edificações destaca-se no ano 2010 a consolidação da actividade de fiscalização 
dos Peritos Qualificados no âmbito do Sistema de Certificação Energética de Edifícios.

Como principais projectos desenvolvidos, é de destacar a continuidade dos projectos iniciados 
em anos anteriores: 

Intervenção transversal ao nível da construção do gasoduto para a REN Gasodutos 
Contrato com a Certiel para as inspecções eléctricas em edifícios
Continuação da actividade no âmbito da Medida Solar Térmico para a Yunit
Inspecção das redes secundárias de gás natural no Principado das Astúrias e em 
Múrcia – Espanha, no âmbito do contrato celebrado com a Naturgás
Intervenção em todas as concessionárias nacionais de gás natural e actividade de 
inspecção da rede secundária de gás natural em Mérida, Espanha

Destacam-se como actividades inovadoras o Projecto Inspection Mobile, através do qual as 
inspecções de Gás são efectuadas sem recurso ao suporte em papel, o qual evoluiu para o 
suporte electrónico nas vendas a dinheiro.

?

?

?

?

?



15

Buildings

?

?

?

?

?

The most relevant aspect in the Buildings area in 2010 was the consolidation 
of inspection activities by Qualified Experts within the scope of the Energy 
Certification of Buildings.

Continuity was given to projects started in previous years:

Construction of gas pipelines for REN Gasodutos

Contract with Certiel for electrical inspections in buildings

Continued activities within the scope of Solar Thermal Measure for 
Yunit

Inspection of secondary natural gas networks in the Principality of 
Asturias and Murcia – Spain, within the scope of the contract signed 
with Naturgás

Participation in activities for all natural gas operators in Portugal and 
inspection of the secondary natural gas network of Mérida, in Spain

For its innovative nature, it is worth highlighting the Inspection Mobile 
Project, which consists of paperless gas inspections where an electronic 
support is used for cash sales.
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Manutenção e Integridade Estrutural 

2010 foi um ano de consolidação da actividade internacional baseada na Avaliação da 
Condição/Vida Restante, Inspecção Baseada no Risco (RBI-Risk Based Inspection) e Análises de 
Falha, com destaque para os mercados de Angola, Hong Kong, Médio Oriente e Noruega.

Dos principais projectos desenvolvidos, destacam-se: 

Gestão de vida de equipamentos e tubagem na Galp - Refinaria de Matosinhos
Avaliação da condição de equipamentos e análises de falha na indústria de papel na 
Portucel, Soporcel, Celtejo
Paragem geral e renovação do contrato de gestão da integridade de equipamentos 
da Refinaria de Luanda
Avaliação da condição de unidades de central térmica na Hong Kong Electric em 
Hong Kong
Avaliação de condição e vida restante de caldeiras para a Gasco, Abu Dhabi
Conclusão dos projectos de RBI aplicado em fase de projecto para a REVAP, 
Petrobrás no Brasil
Projectos RBI na Galp Matosinhos e Sonangol - Refinaria de Luanda
Início do contrato de RBI, em fábrica de tratamento de gás da Saudi Aramco
Análises de falha e avaliação da condição de materiais e equipamentos, para a 
Shell e Conoco Philips na Noruega
Na área da manutenção, é de referir a continuação do desenvolvimento do projecto 
de avaliação e gestão do desempenho de prestadores de serviços para o Banco 
Popular

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Maintenance and Structural Integrity

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

In Service Inspection

International activities were consolidated in 2010, based on Condition 
Assessment/Remaining Life-cycle, Risk Based Inspection (RBI), and Failure 
Analysis, with emphasis on the Angolan, Hong Kong, Middle Eastern and 
Norwegian markets.

The most relevant projects were the following:

Life-cycle management of equipment and piping at Galp – Matosinhos 
Refinery

Equipment condition assessment and failure analysis in the paper 
industry, at Portucel, Soporcel, Celtejo

General shutdown and renewal of the equipment integrity 
management contract with the Luanda Refinery

Condition assessment for thermal power plant units at Hong Kong 
Electric, in Hong Kong

Condition assessment and remaining life-cycle of boilers at Gasco, 
Abu Dhabi

Conclusion of applied RBI projects for REVAP, Petrobrás, in Brazil

RBI projects at Galp Matosinhos and Sonangol – Luanda Refinery

Start of the RBI contract at a Saudi Aramco gas treatment plant

Failure analysis and condition assessment of materials and 
equipment, for Shell and Conoco Philips, in Norway

Within the maintenance area, it is worth highlighting the continued 
development of the service provider performance assessment and 
management project, for Banco Popular
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Indústria

A participação no projecto de expansão da Refinaria de Sines, quer para a Galp quer para as 
“Técnicas Reunidas” no âmbito de várias especialidades técnicas, a obtenção da Certificação em 
Segurança (pela Direcção da Indústria), e em Qualidade (pelo Centro de Segurança), assim 
como a Acreditação de várias actividades e a Notificação para a nova Directiva Máquinas são os 
principais destaques desta área de actividade em 2010.

Como principais trabalhos, merecem realce:

Consolidação da regionalização (Norte, Sines e Açores) e da actividade 
internacional (nomeadamente em Angola)
Início da actividade de I&D, nomeadamente no Projecto FIREPROOF               
(Segurança contra Incêndio) e no Projecto da ESA - European Space Agency, em 
colaboração com o Instituto Superior Técnico, para construção de um tubo de 
choque para simulação da entrada de partículas na atmosfera (Gestão do Risco)
Prestação de serviços das várias especialidades técnicas à indústria                 
(Galp, Sonangol, CLC, Cimpor, REN, EDP, Unicer, Grupo Águas de Portugal, Secil, 
Portucel) ao sector de comércio e serviços (Ana Aeroportos, Dolce Vita, Sonae 
Sierra, etc), e ainda ao sector público, nomeadamente para as autarquias

No que concerne ao desenvolvimento de áreas inovadoras, tem destaque a actividade de 
inspecção a equipamentos de recreio e diversão, a inspecção a reservatórios sobre pressão 
utilizando a técnica de emissões acústicas, o inicio da actividade de Gestão de Risco em 
Projectos, em colaboração com o IST, a comercialização da aplicação informática de Avaliação 
de riscos profissionais, e a implementação de nova metodologia de Licenciamento de tubagens.

?

?

?



19

Industry

?

?

?

The main highlights within this area in 2010 were the participation in the 
Sines Refinery expansion project, both for Galp and "Técnicas Reunidas”, 
within the scope of various technical fields, obtaining of the Safety 
Certification (by the Industry Division) and the Quality Certification (by the 
Safety Centre), and obtaining of Accreditations for various activities and of a 
Notification for the new Machinery Directive.

The main projects were the following:

Consolidation of regionalisation (North, Sines and Azores) and 
international business (namely in Angola)

Start of R&D activities, namely within the scope of the FIREPROOF 
Project (fire safety) and the European Space Agency (ESA) Project, 
developed in collaboration with the Instituto Superior Técnico (IST), 
aimed at construction of a shock tube to simulate the entry of 
particles into the atmosphere (risk management)

Provision of various specialised technical services to the industry 
(Galp, Sonangol, CLC, Cimpor, REN, EDP, Unicer, Grupo Águas de 
Portugal, Secil, Portucel), the commercial and service sector (Ana 
Aeroportos, Dolce Vita, Sonae Sierra, etc.), and the public sector, 
namely municipalities

Regarding development of innovative areas, the most relevant achievements 
were entertainment equipment inspection, inspection of pressure vessels, 
using acoustic emission techniques, the start of project risk management 
activities, in collaboration with the IST (Lisbon Tecnical University), marketing 
of the "Professional Risk Assessment" software, and implementation of the 
new licensing methods for piping systems.
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Ensaios Não Destrutivos

A Direcção de Ensaios Não Destrutivos destaca, em 2010, a consolidação da internacionalização 
da actividade e a polivalência das certificações dos seus técnicos. 

Neste contexto, são de referir os seguintes projectos:

Ensaios Não Destrutivos tradicionais na ampliação da refinaria - Lote 3 da Galp em 
Sines para a Cotinsa-Amal
Paragem da refinaria de Karsto da Statoil – Noruega
Obra dos tanques de GNL no Soio em Angola
Finalização das inspecções na Sonatrach – Argélia
Início dos trabalhos para Takreer e Gasco no Abu Dhabi
Paragem da Valorsul
Paragem da refinaria da Galp em Matosinhos

O início do controlo por phased array das soldaduras de um pipeline na refinaria da Galp 
Matosinhos, assim como a qualificação para controlo por phased array das soldaduras do 
tanque de GNL da REN Atlântico merecem um especial destaque pela inovação da actuação 
efectuada.

?

?

?

?

?

?

?
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Non-Destructive Testing

?

?

?

?

?

?

?

The most relevant achievements for the Non-Destructive Testing Division in 
2010 were the consolidation of the internationalisation process and the 
various certifications obtained by its technicians.

In this context, the following projects should be highlighted:

Traditional Non-Destructive Testing for extension of the Galp refinery 
– Lot 3, in Sines, for Cotinsa-Amal

Shutdown of the Statoil Karsto refinery – Norway

LNG tank works in Soio, Angola

Conclusion of inspections at Sonatrach – Algeria

Start of works for Takreer and Gasco, in Abu Dhabi

Shutdown of Valorsul

Shutdown of the Galp refinery in Matosinhos

It is specially worth underlining the start of control by phased array of pipeline 
welds at the Galp refinery in Matosinhos, as well as the qualification of control 
by phased array of LNG tank welds at REN Atlântico, due to the innovative 
character of this procedure.
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Construção Mecânica

Como principal destaque, a Construção Mecânica refere a promoção de um colaborador para o 
cargo de “Assistant Qualité” na estrutura orgânica do foguetão Arianne V – Base Espacial do 
CNES em Kourou na Guiana Francesa.

Como projectos de referência nesta área de actividade para o ano 2010, destacam-se:

Projectos de reconversão das refinarias de Sines e Matosinhos – participação nas 
áreas da garantia da qualidade, inspecção de construção e segurança estaleiros
Estádio Baltic Arena, em Gdansk na Polónia, para o Euro 2012 – inspecção de 
construção das estruturas metálicas
Nova sede da REPSOL em Madrid - inspecção de construção das estruturas 
metálicas
Inspecção dos trabalhos de reabilitação de 5 pontes em Angola

A Direcção de Construção Mecânica obteve a Certificação do Sistema de Gestão de Segurança e 
Saúde no Trabalho segundo normas OHSAS 18001 / NP 4397.

?

?

?

?
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Mechanical Construction

?

?

?

?

The main highlight in Mechanical Construction was the promotion of an 
employee to the position of Assistant Qualité (Quality Assistant) within the 
organic structure of the Arianne V rocket – CNES Space Base at Kourou, in 
French Guiana.

The following reference projects were developed in this area in 2010:

Conversion Projects of the Sines and Matosinhos refineries – 
participation in quality assurance, constructions inspection and 
worksite safety activities

Baltic Arena Stadium, in Gdansk, Poland, for the Euro 2012 – steel 
structure inspection

New REPSOL headquarters in Madrid – steel structure inspection

Inspection of rehabilitation works for 5 bridges in Angola

The Mechanical Construction Division obtained an Occupational Health & 
Safety Certification, according to the OHSAS 18001 / NP 4397 standards.



24

Ensaios Termodinâmicos

O início das campanhas de ensaios no sector aeroespacial para os programas IXV - Vaivém 
Espacial Europeu e CUST – Cryogenic Upper Stage (para ensaios nos painéis exteriores do andar 
superior do lançador europeu Ariane V) são o principal destaque desta área de actividade.

Os projectos de referência em 2010 são:

Continuação da actividade de ensaios e certificação de veículos ATP (veículos que 
realizam transportes internacionais de produtos alimentares perecíveis em 
condições de temperatura dirigida), tendo sido desenvolvidos novos equipamentos e 
software que permitem atingir o regime de estabilização em mais curto prazo de 
tempo, bem como suprimir as flutuações da rede eléctrica
Em resultado de grave incêndio que destruiu o LABET Castelo Branco, foram de 
imediato iniciadas as diligências para a resolução deste problema, tendo-se 
adquirido novas instalações e iniciados o projecto e a montagem de novos túneis de 
ensaios. Deste sinistro, resultou a aquisição de novas e melhores instalações, 
adequadas a uma expansão futura
Continuação da participação do LABET em projectos internacionais de I&D como o 
SAFERAIL para a EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, e o 
INTERAIL – Towards a safe and sustainable european railway

Foi aprovada a candidatura do LABET Castelo Branco ao QREN, o que irá permitir alargar a 
actividade do LABET a novos ensaios no campo da termodinâmica e na análise de vibrações em 
especial para os sectores aeroespaciais.

?

?

?
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Thermodynamic Tests

?

?

?

The main highlights in this area were the start of aerospace sector tests for 
the IXV – European Space Shuttle and CUST - Cryogenic Upper Stage (tests 
on the exterior panels of the upper section of european rocket Arianne V) 
programmes.

The following reference projects were developed in 2010:

Continued testing and certification activities for ATP vehicles (vehicles 
used in the international transportation of perishable food products, 
in controlled temperature conditions), including development of new 
equipment and software allowing stable conditions to be reached 
within shorter times, as well as eliminating fluctuations in the 
electrical network

In the sequence of a serious fire that destroyed the Castelo Branco 
LABET, appropriate action was immediately undertaken to solve this 
problem. In this sense, new premises were acquired and test tunnel 
design and building works started. This accident resulted in the 
acquisition of new and better premises, which will allow future 
expansion

Continued LABET participation in international R&D projects, such as 
SAFERAIL for the Railway Equipment Maintenance Company 
(Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário – EMEF), and 
INTERAIL – Towards a safe and sustainable European railway

The application LABET Castelo Branco submitted to QREN was approved, 
which will allow the LABET to expand its activity to new tests within the fields 
of thermodynamics and vibration analysis, especially for the aerospace 
sector.



26

Ambiente

A prestação de apoio técnico à Agência Portuguesa do Ambiente no desenvolvimento de 
metodologias destinadas à aplicação do Diploma da Responsabilidade por Danos Ambientais é o 
principal registo em 2010 da área do Ambiente.

Como principais projectos em 2010, são de mencionar:

Fiscalização ambiental em obra para a EDP-Distribuição, Estradas de Portugal e 
REN Gasodutos
Elaboração do relatório de sustentabilidade e modelo de governance para a RTP          
– Rádio e Televisão de Portugal
Due diligences ambientais para a FINERTEC e Explorer Investments
Avaliação ambiental estratégica de um plano de pormenor no Fundão, para a 
CIDESA Imobiliária

Destacam-se, ainda, como aspectos inovadores, a realização dos primeiros trabalhos de 
consultoria no âmbito da pegada de carbono para a Câmara Municipal de Oeiras e Amorim Cork 
Composites, assim como a realização dos primeiros trabalhos de análise de risco ambiental 
para a Galpenergia e Respol.

?

?

?

?
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Environment

?

?

?

?

The main highlight within the Environment area in 2010 was the provision of 
technical support to the Portuguese Environment Agency regarding the 
development of methods for application of the Diploma on Responsibility for 
Environmental Damage.

The main projects developed in 2010 were the following:

Environmental inspection of building works for EDP-Distribuição, 
Estradas de Portugal and REN Gasodutos

Preparation of the sustainability report and governance model for 
RTP – Rádio e Televisão de Portugal (Portuguese Radio and 
Television)

Environmental due diligence for FINERTEC and Explorer Investments

Strategic environmental assessment of a detail plan in Fundão, for 
CIDESA Imobiliária

Innovative projects were also developed, such as the first consultancy 
services on carbon footprint issues for the Oeiras Council and Amorim Cork 
Composites, as well as the first environmental risk analysis services for 
Galpenergia and Respol.
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Cálculo

No ano de 2010, a área do Cálculo destaca a sua participação no apuramento da natureza e 
magnitude das reparações a efectuar aos elementos da estrutura do tabuleiro rodoviário da 
Ponte 25 de Abril.

Os projectos mais relevantes desenvolvidos nesse ano foram: 

Acompanhamento de ensaios para certificação (em França e Inglaterra), a painéis 
especiais para cobertura do reactor nuclear de Chernobyl
Ensaios estáticos e de tamponamento do vagão porta-contentores de 45 pés da 
EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário
Cálculo de tubagens das unidades de asfalto da refinaria de Luanda e formação de 
dois técnicos da Sonangol
Verificação e aprovação de projecto de equipamentos processuais e tubagens para 
diversos fabricantes
Análise de documentos da qualidade do E-ELT (European - Extremely Large 
Telescope) da ESO – European Southern Observatory (European Organisation for 
Astronomical Research in the Southern Hemisphere)

Ainda de referir, pela sua inovação, a avaliação de caixas redutoras (dupla hélice) de alta 
velocidade, para turbinas a gás aeroderivativas de 60 000 HP para o grupo Portucel/Soporcel. 

?

?

?

?

?
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Calculation

?

?

?

?

?

In 2010, the Calculation area participated in determining the nature and 
calculating the magnitude of required repairs to structural elements of the 
25 de Abril Bridge road platform.

The most relevant projects developed in 2010 were the following:

Follow-up of certification tests (in France and England) on special 
cover panels for the Chernobyl nuclear reactor

Static and sealing tests of the 45-feet container cars for the EMEF    
- Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário (Railway 
Equipment Maintenance Company)

Calculation of piping for the asphalt units of the Luanda refinery and 
training of two Sonangol technicians

Verification and approval of process equipment and piping projects 
for various manufacturers

Analysis of quality documents for the E-ELT (European – Extremely 
Large Telescope) of the ESO – European Southern Observatory 
(European Organisation for Astronomical Research in the Southern 
Hemisphere)

Assessment of high-speed step-back gearboxes (double-helical) for 60,000  
HP aeroderivative gas turbines for the Portucel/Soporcel group, should also 
be referred, for its innovative character.
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Sistemas de Gestão e Auditoria

Neste ano, o principal projecto foi o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do 
Centro Hospitalar V.N.G. – Laboratório de Procriação Medicamente Assistida.

As acções de consultoria para a certificação/acreditação com maior relevo foram:

Sistema de Gestão da Qualidade da Ren gasodutos – Laboratório de Metrologia
Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto Valenciano de Infertilidade – Clinica de 
Reprodução Assistida, Lda
Sistema de Gestão da Qualidade do Serviço de Logística e Stocks do Centro 
Hospitalar de Lisboa – Norte

É, ainda, de destacar a consultoria para a certificação de concessionários de vias de comunicação 
(operação e manutenção).

?

?

?
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Management and Auditing Systems

?

?

?

In 2010, the main project developed in this area was the quality management 
system of the V.N.G. Hospital – Medically Assisted Reproduction Laboratory.

The most relevant consultancy services for certification/accreditation were 
the following:

Quality Management System for Ren gasodutos – Metrology 
Laboratory

Quality Management System for the Assisted Reproduction Clinic of 
the Valencia Infertility Institute

Quality Management System for the logistics and stock service of the 
Lisbon – North Hospital Centre

Consultancy services for certification of road operators (operation and 
maintenance) should also be highlighted.
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Direcção Técnica

A consultoria à ESO – European Southern Observatory no âmbito da Revisão do Sistema da 
Qualidade do Projecto E-ELT (European – Extremely Large Telescope) é o principal motivo de 
destaque da actividade da Direcção Técnica do ISQ pois este será o maior telescópio Óptico do 
Mundo, sendo um projecto orçamentado em 1.000 milhões de Euros.

Os demais projectos relevantes em 2010 são os seguintes:

Chernobyl ARCH – certificação, em colaboração com a APAVE e Paton Institute, 
das estruturas pré-fabricadas para a nova cobertura da Central Nuclear de Chernobyl
Apoio informático a processos internos: Ponte 25 de Abril, Antenas Moçambique, 
Egest Comercial

Assim, o aspecto mais inovador a salientar foi a colaboração internacional no âmbito de 
certificação de construção de componentes para a Central Nuclear de Chernobyl.

?

?
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Technical Division

?

?

The consultancy services provided to the ESO – European Southern 
Observatory, within the scope of the Quality System Review for the E-ELT 
(European – Extremely Large Telescope), is the main highlight for the ISQ 
Technical Division, since this project, whose budget reaches 1 billion euros, 
will result in the construction of the largest optical telescope in the world.

Other relevant projects developed in 2010 were the following:

Chernobyl ARCH – certification, in collaboration with the APAVE and 
the Paton Institute, of prefabricated structures for building the new 
cover for the Chernobyl Nuclear Power Plant

IT support to internal processes: 25 de Abril Bridge (Tagus Bridge), 
Antenas Mozambique, Egest Comercial

The most innovative aspect to be underlined was the international 
collaboration within the scope of certification of components for the 
Chernobyl nuclear power plant.
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Direcção Comercial

Em 2010 destacamos o forte crescimento da actividade do ISQ nos projectos de conversão das 
refinarias da Galp em Sines e em Matosinhos, e o início da participação no Projecto da Artenius 
em Sines, com um volume conjunto de negócios aproximado de 2 milhões de Euros. 

Registou-se igualmente um aumento exponencial de negócios realizados através de plataformas 
electrónicas de contratação, coordenadas pela Direcção Comercial, com submissão de 
propostas no montante aproximado de 3,6 milhões de Euros e uma taxa de aprovação na ordem 
dos 60% (nas que tiveram decisão).

Outros projectos relevantes foram:

Continuação da intervenção do ISQ na ampliação do Terminal de GNL – Gás Natural 
Liquefeito em Sines, na remodelação do Aeroporto da Portela e na Fábrica do Ar 
Líquido em Sines
Participação no projecto CHERNOBYL NSC e no desmantelamento da Fábrica de 
Amoníaco da AdP
No âmbito dos serviços integrados destaca-se a aprovação de contratos com o Ar 
Líquido e a Font Salem para o Cumprimento das Obrigações Legais (COL)

Foi, ainda, desenvolvido um processo de negociação com a SONAE Indústria para um contrato 
de prestação de serviços de consultoria na área da organização e gestão da manutenção para 2 
unidades industriais localizadas fora de Portugal, com vista à implementação de acções 
conducentes à redução de custos, o qual foi aprovado no início de 2011 para uma unidade 
localizada no Reino Unido.

?

?

?
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Commercial Division

?

?

?

The main highlights for 2010 were the significant growth in ISQ activity in the 
conversion projects of Sines and Matosinhos Galp refineries, and the 
involvement in the Artenius Project, in Sines, with a total operating income of 
approximately 2 million euros.

An exponential increase was also observed in business contracted through 
the electronic platforms coordinated by the Commercial Division. The 
proposals submitted through this channel represented approximately      
3.6 million Euros, with an approval rate of about 60% (in cases where 
decisions were reached).

Other relevant projects were the following:

Continued participation in the extension of the LNG – Liquefied 
Natural Gas – Terminal, in Sines; and remodelling of the Portela 
Airport and of the Ar Líquido Factory, in Sines

Participation in the CHERNOBYL NSC project and in the dismantling 
of the AdP Ammonia Factory

Regarding integrated services, it is worth highlighting the approval of 
Contracts for Compliance with Legal Obligations (CLO) with Ar Líquido 
and Font Salem

Negotiations were also started with SONAE Indústria regarding the 
signature of a consultancy contract within the area of maintenance 
organisation and management for 2 industrial units abroad, in order to 
implementing actions aimed at cost reduction; this contract was approved in 
the beginning of 2011 for a unit located in the United Kingdom.
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Investigação & Desenvolvimento

Os aspectos mais relevantes da Investigação & Desenvolvimento em 2010 traduziram-se no 
início de actividade de forma integrada na área de energia eólica e na intervenção no sector 
ferroviário.

Os projectos de I&D mais relevantes foram:

AirTiCi - Técnicas de Inspecção Avançadas para a Monitorização de Infra-Estruturas 
Críticas, como sejam pontes, redes eléctricas, barragens e torres industriais, 
suportadas num helicóptero não tripulado com voo autónomo
PHASEWIND - Sistema Integrado para Inspecção Automatizada de Torres Eólicas, 
combinando técnicas avançadas de ultra-sons e sistemas de visão artificial
SAFETOWER - Desenvolvimento de Torres Eólicas Monolíticas em Aços de Alta 
Resistência para instalação em locais remotos, tendo em vista alterar a concepção 
das torres, reduzindo custos associados à sua fabricação e exploração
SIEF - Sistema Integrado da Fiabilidade de Equipamentos Ferroviários, com o 
objectivo de melhorar a disponibilidade e segurança de material circulante, 
desenvolvido em colaboração com a Alstom, REFER e EMEF
INTERAIL e I-RAIL - Para inspecção automatizada de via férrea e monitorização do 
estado de condição, recorrendo a novas técnicas de Ensaios Não Destrutivos
Desenvolvimento interno de serviços de inspecção de gasodutos de alta pressão 
com base no Sistema de Parametrização de Soldaduras de Fabricação em Carga, 
sem interrupção de fornecimento de gás, para a REN e GALP
LABLEAK - Avaliação de condição de purgadores de condensados através de 
Técnica de Emissão de Ondas Sonoras com recurso a instrumentação virtual, 
permitindo a análise automática dos sons recebidos e apoio à decisão

?

?

?

?

?

?

?
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Research & Development

?

?

?

?

?

?
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The most relevant Research & Development activities in 2010 were the 
start of integrated activities within the field of wind power and participation in 
projects in the railway sector.

The most relevant R&D projects were the following:

AirTiCi – Advanced Inspection Techniques for Monitoring of Critical 
Infrastructures, such as bridges, electricity distribution networks, 
dams and industrial towers, supported by an unmanned autonomous 
helicopter

PHASEWIND – Integrated Automated Inspection System for Wind 
Towers, combining advanced ultrasound techniques and artificial 
vision systems

SAFETOWER – Development of Monolithic Wind Towers in Highly 
Resistant Steel for installation at remote Locations, with a view to 
changing tower design, in order to reduce manufacturing and 
exploitation costs

SIEF – Integrated Railway Equipment Reliability System, with a view to 
improving the availability and safety of circulating elements, developed 
in collaboration with Alstom, REFER and EMEF

INTERAIL and I-RAIL, aimed at automated railway inspection and 
condition monitoring, by resorting to new techniques, based on Non-
Destructive Testing

In-house development of high-pressure gas pipeline inspection 
services, based on the Welding Load Parameterisation System, 
without interrupting gas supply, for REN and GALP

LABLEAK – Assessment of condensate purge system conditions, 
through Sound Wave Emission Techniques, using virtual instruments, 
allowing automated analysis of received sounds and decision support
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Entidades Participadas pelo ISQ
 
De âmbito Internacional

Argos – Ingenieria y Tecnologia Materiales (Espanha)
Asigma – Assesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental (Espanha)
IDQ – Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade (Macau)
IEC – Innovation and Enginneering Centre (China)
ISQ – Brasil (Brasil)
ISQ – España (Espanha)
ISQ – Kourou (Guiana Francesa)
ISQ – Moçambique (Moçambique)
ISQ – Reabilitação (Angola)
ISQ – SARL (Argélia)
ISQ SPEC (Noruega)
ISQAPAVE – Tecnologias (Angola)
LABCAL – Laboratórios de Calibração e Ensaios, Lda. (Cabo Verde)
PROCAL Control, S.A. (Espanha)

De âmbito Nacional
APCER – Associação Portuguesa de Certificação
ASK – Advisory Services Kapital, S.A. 
BIN – Buy it Now, Lda.
BlueLearning – Sistemas de Formação S.A.
CNE – Centro Nacional de Embalagem
Integridade – Serviços de Manutenção e Integridade Estrutural, Lda.
ISQ – Centro de Incubação de Empresas, Lda.
ISQ – Energia, Lda.
ISQ – Engenharia, Lda.
ISQ e-Learning, Tecnologia e Inovação na Formação S.A.
ISQ – Internacional, Inspecções Técnicas, Lda.
LABCAL – Laboratório de Calibrações e Ensaios, Lda.
LABIAGRO – Laboratório Químico Agro Alimentar e Microbiológico, Lda.
LASINDUSTRIA – Tecnologia Laser, S.A. 
NTM – Engenharia e Tecnologia em Manutenção, Lda. 
REFLECTIR – Desenvolvimento Cognitivo, Lda.
SO – Intervenção em Saúde Ocupacional, S.A.
SPHERAA – Produção de Energia, Lda.
SQS – Portugal Software Quality Systems, Lda.
Taguspark, S.A.
Testwise – Automação, Teste e Controlo Industrial, Lda.
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ISQ Associate and Subsidiary Companies

?
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?
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Worldwide:
ARGOS - Ingenieria y Tecnologia Materiales (SPAIN)
ASIGMA - Asesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental 
(SPAIN)
IDQ - Institute for Development and Quality (MACAU)
IEC - Innovation and Engineering Centre (CHINA)
ISQ - Brasil (BRAZIL)
ISQ – España (SPAIN)
ISQ - Kourou (FRENCH GUIANA)
ISQ – Moçambique (MOZAMBIQUE)
ISQ - Reabilitação (ANGOLA)
ISQ - SARL (ALGERIA)
ISQ SPEC (NORWAY)
ISQAPAVE - Technologies, Lda. (ANGOLA)
LABCAL – Calibration and Testing Laboratories, Lda. (CAPE VERDE)
PROCAL Control, S.A. (SPAIN)

Nationwide:
APCER – Portuguese Association of Certification
ASK - Advisory Services Kapital, S.A.
BIN - Buy it Now, Lda
BlueLearning – Training Systems, S.A.
CNE - Nacional Package Centre
Integridade – Maintenance and Structural Integrity, Lda.
ISQ – Business Incubator, Lda.
ISQ – Energy, Lda.
ISQ – Engineering, Lda.
ISQ e-Learning, S.A.
ISQ Internacional - Technical Inspections, Lda.
LABCAL – Laboratory Calibration and Testing, Lda.
LABIAGRO - Agro-Product and Microbiological Testing, Lda.
LASINDUSTRIA - Laser and Water-jet Services, S.A.
NTM - Conditions Monitoring and Vibration Analysis, Lda.
REFLECTIR - Cognitive Development Services, Lda.
SO - Occupational Health Services, S.A.
SPHERAA - Energy Production, Lda.
SQS - Portugal Software Quality Systems, Lda.
Taguspark, S.A. - Science and Technology Park
Testwise - Automation, Industrial Test and Control, Lda.



ACCOUNTS
CONTAS
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ASSETS | ACTIVO 2010 2009

(EUROS)

Non-current assets  

 

       Tangible fixed  

       Investment properties  

       Goodwill  

       Intangible assets  

       Biological assets  

       Financial holdings-equity method  

       Financial holdings-other methods  

       Shareholders/partners  

       Other financial assets  

       Deferred tax assets  

.

 

 

Current assets  

       Inventories  

       Biological assets  

       Customers  

       Advances to suppliers  

       State and other public bodies  

       Shareholders / partners  

       Other accounts receivable  

       Deferrals  

       Financial assets held for trading  

       Other financial assets  

       Non-current assets held for sale  

       Cash and bank deposits  

.

 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

Trespasse 

Activos intangíveis

Activos biológicos

Partic. financeiras - método equiv. patrim.

Partic. financeiras - outros métodos

Accionistas / sócios

Outros activos financeiros

Activos por impostos diferidos

Activo corrente

Inventários

Activos biológicos

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Accionistas / sócios

Outras contas a receber

Diferimentos

Activos financ. detidos para negociação

Outros activos financeiros

Activos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários

Total Assets  | Total do Activo

37.713.230,11

0,00

0,00

974.836,82

0,00

8.617.487,98

561.704,73

0,00

8.021.738,47

72.525,70

55.961.523,81

 

 

 

29.113,97

0,00

24.810.329,16

1.138.916,37

288.716,05

0,00

11.062.273,31

547.027,92

0,00

0,00

0,00

253.642,17

38.130.018,95

 

94.091.542,76

35.790.130,07

0,00

0,00

1.409.055,41

0,00

5.468.203,23

436.204,73

0,00

7.330.717,48

24.002,62

50.458.313,54

 

 

 

5.733.943,49

0,00

20.904.898,86

1.266.170,38

193.240,36

0,00

11.337.520,50

333.180,01

0,00

0,00

0,00

794.551,85

40.563.505,45

 

 

91.021.818,99

BALANCE SHEET
BALANÇO



SHAREHOLDERS EQUITY AND LIABILITIES  | CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 2010 2009

(EUROS)

Shareholders Equity  

        

      Paid-up share capital  

      Own shares  

      Other equity instruments  

      Issue premiums  

      Legal reserves  

      Other reserves  

      Retained earnings 

      Adjustments to financial assets  

      Revaluation surplus  

      Other changes in shareholders equity  

      Net profit for the period  

      Minorities interests  

.

 

Liabilities  

 

   Non-current liabilities  

      Provisions  

      Medium/Long term financial DEBT  

      Post-employment benefit liabilities 

      Deferred tax liabilities  

      Other accounts payable  

.

 

 

   Current liabilities  

      Suppliers 

      Advances from customers  

      State and other public bodies  

      Shareholders/partners  

      Short term DEBT  

      Other accounts payable  

      Deferrals  

      Financ. liabilities held for trading  

      Other financial liabilities  

.

 

  

|

|

|

|

|

 |

|

| 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 

|

|

|

| 

 |

|

|

 |

|

|

|

|

Capital Próprio

Capital realizado

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

Interesses minoritários

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por benefícios pós-emp

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo Corrente

Fornecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Accionistas / sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Passivos financ. detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Total Liabilities 

 Total Shareholders Equity and Liabilities  

|

|

 Total do Passivo

Total do Capital Próprio e Passivo

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.760.799,40

654.340,65

-9.800.278,43

-12.430.723,84

-4.038.544,09

0,00

-51.376.005,11

 

 

 

 

0,00

-2.270.609,75

0,00

-80.607,96

-786.001,77

-3.137.219,48

 

 

 

-4.316.011,91

-2.710.864,18

-2.230.370,48

0,00

-19.356.381,86

-10.492.438,44

-472.251,30

0,00

0,00

-39.578.318,17

 

-42.715.537,65

-94.091.542,76

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.654.367,78

2.411.485,72

-5.705.394,27

-13.616.719,88

-3.429.159,12

0,00

-42.994.155,33

 

 

 

 

0,00

-1.709.483,08

0,00

-83.335,46

-133.699,27

-1.926.517,81

 

 

 

-4.155.344,90

-16.829.182,94

-2.095.592,11

0,00

-7.992.247,09

-13.995.779,15

-1.032.999,66

0,00

0,00

-46.101.145,85

 

-48.027.663,66

-91.021.818,99
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INCOME STATEMENT BY NATURE
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

ITEMS  | RUBRICAS 2010 2009

(EUROS)

Income and Costs  

 

Sales and services rendered 

Operating subsidies  

Gains/losses imputed to subsidiaries  

Variation in production Inventories  

In-house works  

Cost of goods sold & materials cons.  

External supplies and services 

Staff costs  G

Inventory impairment (losses/reversals)  

Impairment of receivables (losses/reversals)  

Provisions (increase/reductions) 

Impairment of investments not subject to depreciation  

Fair value increases/reductions  

Other income and gains  

Other costs and losses  

 

Earnings before depreciation interest and taxes  

 

Depreciation and amortisation costs/reversals 

Impairment of Invest. deprec/amort. 

 

Operating income (before interest and taxes) 

 

Interest and similar income obtained  

Interest and similar costs  

 

Income before taxes  

 

Income tax for the period 

Net profit for the period  

|

| 

|

|

|

|

|

|

|

|

 |

| 

|

|

|

|

|

| 

|

| 

 |

|

|

| 

|

Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das merc. vend. e das mat. cons.

 Fornecimento e serviços externos

astos com o pessoal

Imparid. de invent. (perdas/reversões)

Imparid. dívidas a receber (perd/rever)

Provisões (aumento/reduções)

Imparid. de invest. não depreciáveis

Aumentos / reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Result. antes deprec. gast. de financ e imp.

Gastos/reversões de deprec. e de amort.

 Imparidade de invest. deprec/amort.

Resp. op. (antes de gast. financ. e imp)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Impostos sobre rendimento do período

Resultado líquido do período

62.222.967,52  

8.193.105,03  

200.179,79  

0,00  

149.357,73  

-6.021.001,41  

-24.425.958,85  

-30.886.523,53  

0,00  

-296.351,17  

0,00  

-42.448,03  

0,00  

7.174.489,82  

-7.425.026,47  

 

8.842.790,43  

 

-4.346.316,34  

0,00  

 

4.496.474,09  

 

0,00  

-260.333,09  

 

4.236.141,00  

 

-197.596,91  

4.038.544,09  

55.887.440,26  

6.542.103,04  

528.953,10  

0,00  

1.206.273,84  

-216.826,72  

-23.982.920,83  

-29.524.622,85  

0,00  

-51.054,67  

0,00  

75.000,00  

0,00  

5.263.101,47  

-4.784.740,20  

 

10.942.706,44  

 

-6.688.232,40  

0,00  

 

4.254.474,04  

 

0,00  

-208.507,91  

 

4.045.966,13  

 

-616.807,01  

3.429.159,12  



BOARD OF DIRECTORS
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Manuel Correia Alves da Cruz
Vice-President  | Vice-Presidente

José Maria Dias Miranda
President  | Presidente

José Francisco de Oliveira Santos Joaquim Jorge da Costa GuedelhaJacinto Maia Rito



CONTACTS
CONTACTOS

SEDE CASTELO BRANCO LOULÉ
Taguspark - Oeiras Zona Industrial de Castelo Branco Edif. Atlântico Plaza 
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33 Rua D lote 122 Urbanização da Boa Entrada
2740-120 Porto Salvo Apartado 1112 Lote 73 Loja B 
Tel.: +351 214 228 100 6000-997 Castelo Branco 8100-250 Loulé
Fax: +351 214 228 120 Tel.: +351 272 322 336 Tel.: +351 289 411 993
Mail: info@isq.pt Fax: +351 272 322 335 Fax: +351 289 411 994

Mail: info@isq.pt Mail: isq.loule@isq.pt

DELEGAÇÃO NORTE
SINES VISEUVILA NOVA DE GAIA
Zona Industrial II, Apart. 265 Edifício Soíma – Gabinetes 212 e 213R. do Mirante, nº 258
7520-903 Sines Rua da Soíma4415 - 491 Grijó
Tel.: +351 269 632 858 VisoTel.: +351 227 471 950
Fax: +351 269 635 616 3505-518 ViseuFax: +351 227 455 778
Mail: info@isq.pt Tel.:/Fax.: +351 232 429 346Mail: info@isq.pt

Mail: isq.viseu@isq.pt
BRAGA
Av. Alfredo Barros, 46
4715-350 Fraião
Tel.: +351 253 258 159
Fax.: +351 253 258 377
Mail: isq.braga@isq.pt

National Contacts  | Contactos Nacionais
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International Contacts  | Contactos Internacionais

Abu Dhabi Spain | Espanha
ISQ Al Sultan Argos  
P.O. Box 41233, Abu Dhabi Calle Varsóvia, Edifício Málaga n.º 25, 
United Arab Emirates Polígono Industrial Európolis 
Mobile: +351 963 335 193/          28230 Las Rozas
+971 567 620 182/ +971 263 59520 Tel.: +34 91 637 43 85
Mail: uae@isq.pt Fax: +34 91 637 43 86

Mail: jrescalvo@argositm.comFrench Guiana | Guiana Francesa
Angola ISQ Kourou 
ISQAPAVE – Tecnologias, Lda. Rue, Auprat – B.P. 711
Rua Kwamme N'Krumah n.º 31 A 97387 Kourou Cedex Asigma 
Edifício Maianga – 5º D Tel.: 0594 32 90 66 Avda. Venecia, n.º 21 – Bajo
Ingombotas, Luanda Fax: 0594 32 74 85 30319 Polig. Res. Sta. Ana
Tel.: +244 222 334 526 / 336 411 Mail: pachaves@isq.pt Apart. de Correos 191
Fax: +244 222 390 785 (Las Dolores)
Mail: mdcorreia@isq.pt Mexico | México Cartagena – Múrcia 
www.isqapave.com ISTUC S.C. Tel.: +34 96 850 10 00

Calle Begónias 112 - Colonia Insurgentes Fax: +34 96 850 10 26
ISQ Reabilitação, S.A. C.P. 76117 - Santiago de Querétaro Mail: asoto@asigma.es
Rua Sezinando Marques nº 32 - R/C Querétaro
Bairro Alvalade, Município da Maianga Tel.: +52 442 220 1486/1699
Luanda Fax: +52 442 220 1966

ISQ S.A.Tel.: +244 222 324 546 Mail: istucsc@prodigy.net.mx
Calle Varsovia, Edificio Malaga nº 25Fax: +244 222 328 399
Poligono Industrial Európolis

Mozambique | Moçambique
28230 Las RozasAlgeria | Argélia ISQ - MOÇAMBIQUE, LIMITADA
Mobile: +34 691 368 545ISQ SARL Rua Jerónimo Osório, 73 - Sommershield
Tel.: +34 91 637 43 85Lot G8, Villa 154 - Apreval, Kouba - Alger Maputo
Fax: +34 91 637 43 86Tel.:/Fax: +213 (0) 21282537 Tel.: 00 258 21498015
Mail: mmcarvalho@isq.ptMail: jsfigueira@isq.pt Fax: 00 258 21498016

isq.algerie@isq.pt Mail: avsilva@isq.pt

Brazil | Brasil Procal Control, S.A.Norway | Noruega
ISQ Brasil Avda. El Castillo, 182 - EntreplantaISQSpec
Alameda do Ingá, 840, sala 910 24400 Ponferrada – León5th floor of Oktanten 
Bairro Vale do Sereno - CEP 34000-000 Tel.: +34 987 418 084Luramyrveien 23
Nova Lima (MG) Fax: +34 987 418 0844313 Sandnes
Tel.: +55 (31) 3263-3263 Mail: mmcarvalho@isq.ptTel.: 0047 51 96 22 88
Fax: +55 (31) 3263-6364 Fax: 0047 51 96 22 82
Mail: isq@isqbrasil.com.br Mail: email@isqspec.no
www.isqbrasil.com.br

Turkey | Turquia
Oman | Omã ISQ-T Kalite Kontrol Teknik Denetim Insaat 

Cape Verde | Cabo Verde AL-LUAR LLC Muhendislik Sanayi VE TIC. A.S.
Labcal - Lab. de calibração e ensaios, Lda P.O. Box 206 - PC 101, City Center Yesilyurt Mah. Mahmutpasa Cad.
Zona Industrial de Tira-Chapéu Muscat N.º 8 Basiskele 
CP472 Cidade da Praia Tel.: 00968 9 2511251 Kocaeli
Tel.: 00 238 262 71 62 Fax: 00968 2 4549474 Tel.:/Fax: 0090 262 344 44 36
Fax: 00 238 262 71 91 Mail: luisarita@al-luar.com Mail: yaytac@isq.pt
Mail: labcal@sapo.cv

Qatar 
China ISQ Internacional MTE – Engineering – Cons. & Quality Servic.Guangdong Huaou Welding Engineering P.O. Box 12714, Doha Turan Günes Bulvari, 5, Cadde n.º 4/11Research Centre Mobile: +351963335193/ Çankaya, Ankara, 06450South China University of Technology +97455319461/ +97444058751 Tel.: +90 312 4423017Guangzhou - 510641 Mail: qatar@isq.pt Fax: +90 312 4423018Tel.: 0086 20 87111036

Mail: info@mte.com.trFax: 0086 20 87114484
Saudi Arabia | Arábia Saudita

Mail: meyqyang@scut.edu.cn
AMO & Partners Engineering CO. 
(Al-Othman Group)

IDQ – Instituto para o Desenv. e Qualidade USA | EUA1st floor, Tower 4, Novotel Business Park,
Block III, LG1 - University of Macau ISQ USA  7333 Paragon Rd.Dammam  Khobar Highway
Taipa - Macau Suite 250 - Centerville, Ohio 45459Tel.: 00966-3857-5353      
Tel.: 00 853 28371008 Tel.:  937-641-8389Fax: 00966-3857-1120
Fax: 00 853 2835 6162 Mail: jsfigueira@isq.ptMail: mmcarvalho@isq.pt
Mail: ccosta@idq.org.mo

Cuba
Oficina de Cooperación CESOLCA
Ave 51 No 23611 entre 240 y 236 - La Lisa, 
Ciudad de la Habana
Fax: +537 36561  
Mail: cesolca@enet.cu







Headquarters | • •
Tel.: +351 214 228 100 • Fax: +351 214 228 120 • info@isq.pt

Branches/Offices | Delegações/Escritórios: Braga, Castelo Branco, Loulé, Porto (Grijó), Sines, Viseu

Sede: Taguspark - Oeiras  Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33, 2740-120 Porto Salvo  Portugal
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