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O ano 2012 fica marcado pela recessão
económica em Portugal, com uma queda de cerca
de 3,2% no Produto Interno Bruto, compa-
rativamente a 2011, com reflexo em todo o tecido
empresarial.

O ISQ, enquadrado na presente conjuntura,
ressentiu o impacto negativo da crise em sectores
de relevo como a Construção Civil e a Indústria. A
expressão deste impacto na Indústria nacional
espelha-se no Índice de Novas Encomendas que
registou um decréscimo na ordem dos 7%, sendo
que na Construção o Índice de Produção registou
uma variação negativa de 17%.

No contexto internacional, as exportações de
Portugal evoluíram positivamente com um
a u m e n t o d e 5 , 8 % , d e s t a c a n d o - s e o
comportamento do comércio extra-UE. A visão do
ISQ consolidou-se numa estratégia, iniciada na
década de 90, orientada para a interna-
cionalização, parcerias e empresas associadas,
tendo-se vindo a revelar como uma orientação
adequada face às exigências dos mercados.

O ISQ registou, em 2012, um volume de negócios
de 50,3 milhões de euros com resultado líquido
positivo que se cifrou nos 1,4 milhões de euros,
representando +2,7% do volume de negócios. A
recessão económica em 2012 no mercado
português afectou de forma significativa a
actividade do ISQ, o que explica o decréscimo do
volume de negócios, comparativamente a 2011,
na ordem de 7,3%.

A estratégia de internacionalização continua a ser
a base fundamenta l para garant i r a
sustentabilidade do vasto leque de serviços que
compõem o negócio do ISQ. O elevado nível de
exigência por parte de Clientes e Parceiros no
mercado internacional é um constante desafio,
sendo necessário um significativo investimento
em conhecimento técnico, equipamentos e em
pessoas, por forma a manter o reconhecimento
de serviço de qualidade que o ISQ presta.

O volume de actividade do Grupo ISQ, excluindo a
facturação inter empresas dentro do Grupo,
ascendeu a 87 milhões de euros, em linha com o
expectável para o exercício, representando um
crescimento de 2,6% em relação a 2011 (85
milhões de euros). É de salientar o crescimento
significativo de actividade das Empresas
Participadas internacionais, em 4,6 milhões de
euros, que contribuiu para compensar a redução
de actividade que o ISQ observou em 2012. O total
do volume de actividade do Grupo ISQ no
estrangeiro foi superior a 47 milhões de euros,
representando 54,6% da facturação total do
Grupo.

2012 was marked by the economic recession in
Portugal, with a fall of around 3.2% in GDP,
compared with 2011, with an impact on the whole
business fabric.

ISQ, set within the current climate, suffered the
negative impact of the economic crisis in
important sectors such as Construction and
Industry. The impact on national industry is
reflected in the New Orders Index, which
decreased around 7%, and in Construction the
Production Index recorded negative growth of
17%.

In the international context, Portuguese exports
developed positively with an increase of 5.8%, and
the performance of extra-EU trade is worth
highlighting. ISQ's vision was consolidated in a
strategy which began in the 1990s, geared
towards internationalisation, partnerships and
associated companies, and has proven to be
appropriate given the demands of the markets.

In 2012, ISQ recorded a turnover of 50.3 million
Euros and a net profit of 1.4 million Euros,
representing +2.7% of the turnover. The
economic recession of 2012 in the Portuguese
market significantly affected ISQ's activity, which
explains the decrease in turnover of around 7.3%
compared with 2011.

The internationalisation strategy continues to be
fundamental to ensure the sustainability of the
vast range of services that encompass ISQ's
business. The high requirements of Clients and
Partners in the international market are an
ongoing challenge, and significant investment is
necessary in technical knowledge, equipment and
people, to maintain recognition of the quality
service that ISQ provides.

The volume of activity of the ISQ Group, excluding
inter-company billing within the Group, rose to 87
million Euros, in line with that expected for the year,
representing growth of 2.6% against 2011 (85
million Euros). It should be noted that there was
significant growth in the business activity of
international subsidiaries, amounting to 4.6%
million Euros, which helped to offset the decrease
in activity seen by ISQ in 2012. The total volume of
activity of the ISQ Group abroad rose to over 47
million Euros, representing 54.6% of the Group's
total turnover.
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Assim sendo, os projectos desenvolvidos nos
mercados externos tiveram uma particular
relevância em todas as áreas de actividade do ISQ.
É de destacar: o crescimento da actividade
laboratorial com a prestação de serviços no Norte
de África, Espanha e PALOP; a continuação do
contrato Naturgás, em Espanha, na área do Gás; a
consultoria à Saudi Aramco em unidades de gás,
de Inspecção Baseada no Risco (RBI-Risk Based
Inspection); a avaliação da condição e vida
restante de unidades da Central Térmica de
Lamma, Hong Kong Electric; o acompanhamento
de instalação da rede de fibra óptica da Mercury e
da Unitel, em Angola; a inspecção de pipelines por
Guided Waves e por AUT-Ultrasons Automáticos
para a Qatar Petroleum; o projecto da Escola
Tecnológica de Pemba - Moçambique em parceria
com a Galp; o fabrico das estruturas de cobertura
dos estádios brasileiros Arena Grémio e Arena
Salvador; continuação do projecto desenvolvido na
base espacial da ESA em Kourou, Guiana
Francesa; ensaios de vibrações, de análise modal
e termodinâmicos para o sector Aeroespacial; e o
contrato de prestação de serviços para a
Embraer.

Outros dos trabalhos internacionais de relevo
foram efectuados para a Technip USA com a
inspecção do fabrico dos cabos de amarração da
plataforma petrolífera Lucius que será instalada
no Golfo do México. Por outro lado, foram
desenvolvidos trabalhos para a Technip México no
âmbito da inspecção de fabrico e assistência a
ensaios em Espanha e Itália de válvulas de
seccionamento para as plataformas Humol, Ektal-
101, Chuhuk-A e pipelines de interligação, no Golfo
do México.

É de destacar a criação em 2012 da empresa
participada ISQ-GE (Guiné Equatorial) com o
objectivo de operar no Golfo da Guiné tanto no
mercado do Oil&Gas como em projectos
estruturantes na Guiné Equatorial.

A concepção e implementação de infra-estruturas
laboratoriais (em países como Angola, Abu Dhabi,
Omã e Guiné Equatorial) tem sido um dos vectores
de internacionalização do ISQ que surge com
maior relevância para o ano 2013 descorrente
dos contactos e das propostas efectuadas em
2012.

Therefore, the projects developed in external
markets were of particular importance in all of
ISQ's areas of activity. Worth highlighting are: the
increase in laboratory activity with services
provided in North Africa, Spain and Portuguese-
speaking African countries; the continuation of the
Naturgás contract in Spain, in the field of Gas;
consulting provided to Saudi Aramco in regard to
Risk Based Inspection in gas units; the assessment
of the condition and remaining life of the units of
the Lamma Thermal Power Plant, Hong Kong
Electric; the supervision of the installation of the
Mercury and Unitel fibre optic network in Angola,
the inspection of pipelines by Guided Waves and
Automatic Ultrasound for Qatar Petroleum; the
project for the Pemba School of Technology in
Mozambique in partnership with Galp; the
manufacture of cover structures for the Brazilian
Arena Grémio and Arena Salvador stadiums;
continuation of the project developed at the ESA
space base in Kourou, French Guyana; vibration,
modal analysis and thermodynamic tests for the
Aerospace sector; and the contract for the
provision of services for Embraer.

Other important international projects were
carried out for Technip USA, with the inspection of
the manufacture of mooring cables for the Lucius
oil platform to be installed in the Gulf of Mexico. On
the other hand, work was developed for Technip
Mexico within the framework of the inspection of
the manufacture and assistance in tests in Spain
and Italy of shut-down valves for the Humol, Ektal-
101, Chuhuk-A platforms and interconnection
pipelines, in the Gulf of Mexico.

Also worth highlighting is the creation in 2012 of
the ISQ-GE (Equatorial Guinea) subsidiary, with the
aim to operate in the Gulf of Guinea both in the Oil &
Gas market and in structuring projects in
Equatorial Guinea.

The design and implementation of laboratory
infrastructures (in countries such as Angola, Abu
Dhabi, Oman and Equatorial Guinea) has been one
of ISQ's internationalisation driving forces with the
most relevance for 2013, as a result of contacts
and proposals made in 2012.
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O investimento efectuado em Investigação &
Desenvolvimento tem sido uma constante da
existência do ISQ e o motor da sua inovação.
Traduz-se na incorporação de novas metodologias
e técnicas, que ao serem associadas à formação
de técnicos permite ser um prestador de serviços
relevante. É de referir como exemplos
representativos no ano 2012 a consolidação de
CND Avançados (Phased Array e Guided Waves)
no mercado internacional; a realização de
Aprovações de Modelos para registadores de
temperatura (desenvolvimento de hardware pelos
Laboratórios e de software em parceria com a
SQS, uma empresa participada do ISQ).

A contribuição do ISQ para o desenvolvimento
industrial nacional tem especial destaque pela
participação no desenvolvimento de produto. São
disso exemplo o carregador do carro eléctrico
fabricado pela Efacec, as centrais de alarmes
produzidas pela GlobalFire, os equipamentos de
cobrança de portagem manual e automática da
Brisa Inovação, e a solução de sinalização
ferroviária para a linha do mono carril em Kuala
Lumpur na Malásia da Thales Portugal.

Para além do incremento do volume de actividade
internacional do ISQ, a actuação nos mercados
externos é ainda efectuada pelas empresas
participadas ou pelas parcerias estabelecidas.
Neste contexto, o ISQ actuou, em 2012, em mais
de 15 países, através de 19 empresas
participadas internacionais e de diversos acordos
comerciais de onde se destaca a actuação nos
mercados já tradicionais da CPLP (Angola, Brasil,
Moçambique, Cabo Verde), mas também em
Espanha, no Norte de África (Argélia, Marrocos) e
no Médio Oriente (Qatar, Omã, Abu Dhabi, Arábia
Saudita).

Foi desenhado e iniciado o projecto da aceleradora
de internacionalização de empresas, com o duplo
objectivo de promover o investimento estrangeiro
em Portugal, e inerente fixação de empresas
estrangeiras, e de suportar a internacionalização
de PME nacionais, encontrando-se em fase
adiantada (em parceria com a ASK- Advisory
Services Kapital) o estabelecimento de um fundo
privado para financiamento destas operações.

No que respeita ao mercado nacional, os
principais destaques incidem: na participação de
uma equipa multidisciplinar do ISQ na empreitada
de reconversão das refinarias da Petrogal, em
Sines e em Matosinhos; na gestão de vida de
equipamentos e tubagem, Galp Refinaria do Porto
e Galp Logística; no início do projecto “Funciona” -
Homeenergy com inspecções simultâneas de gás
e electricidade; na análise do comportamento das
vigas superiores da treliça dos painéis da viga de
rigidez da Ponte 25 de Abril.

Investment in Research & Development has been
a constant factor at ISQ and is the driving force of
its innovation. It translates into the incorporation
of new methodologies and techniques, which when
associated with the training of technicians, enable
it to be an important service provider. Noteworthy
representative examples in 2012 include the
consolidation of Advanced NDE (Phased Array and
Guided Waves) in the international market;
performance of Approvals of Models for
temperature recorders (development of
hardware by the Laboratories Division and
software in partnership with SQS, an ISQ
subsidiary).

ISQ's contribution to national industrial
development is highlighted due to participation in
product development. Examples include the
charger for the electric car manufactured by
Efacec, alarm systems produced by GlobalFire,
equipment for the manual and automatic
collection of tolls for Brisa Inovação, and the rail
signalling solution for the monorail in Kuala
Lumpur in Malaysia by Thales Portugal.

In addition to the increase in ISQ's international
volume of activity, operations in external markets
are still carried out by subsidiary companies or
established partnerships. In this context, in 2012,
ISQ operated in over 15 countries, through 19
international subsidiaries and various commercial
agreements where performance is highlighted in
the already traditional markets of Portuguese-
speaking countries (Angola, Brazil, Mozambique,
Cape Verde), but also in Spain, North Africa
(Algeria, Morocco) and the Middle East (Qatar,
Oman, Abu Dhabi, Saudi Arabia).

T h e p r o j e c t t o a c c e l e r a t e c o m p a n y
internationalisation was designed and launched,
with the dual objective to promote foreign
investment in Portugal and the inherent
establishment of foreign companies, and to
support the internationalisation of national SMEs,
with the establishment of a private fund to finance
these operations (in partnership with ASK -
Advisory Services Kapital) being at an advanced
stage.

As regards the domestic market, the main
highlights are: the participation of an ISQ
multidisciplinary team in the public works contract
for the reconversion of the Petrogal refineries in
Sines and Matosinhos; the life management of
equipment and pipes, at Galp Porto Refinery and
Galp Logística; the start of the “Funciona” - Home
energy project with simultaneous gas and
electricity inspections; the behaviour analysis of
the top beams of the lattice work of the panels of
the stiffening truss of the 25 April Bridge.

09



Calibração de equipamentos na área da pressão
Calibration of pressure equipment
Calibração de equipamentos na área da pressão
Calibration of pressure equipment



No final de 2012, estabeleceram-se as bases para
um Acordo de Cooperação com o IEFP-Instituto do
Emprego e da Formação Profissional, tendo-se
dado início à Assessoria para a reabilitação da
rede dos seus centros de formação. Este
protocolo é de grande relevância para o ISQ.

A nível interno, iniciou-se a implementação da
aplicação da Gestão de Propostas e de Projectos,
através da ferramenta PSI. Este investimento
encontra-se enquadrado numa estratégia de
melhoria de processo e optimização de recursos
em curso no ISQ.

Também em 2012 desenvolveu-se um novo Site
que visa criar uma relação de maior proximidade
com os nossos clientes e facilitar o acesso ao
conhecimento das soluções globais e integradas
que o ISQ oferece.

A interacção entre o ISQ e as empresas
participadas traduziu-se numa oferta de serviços
complementares, oferecendo ao mercado
soluções globais e abrangentes, o que resultou
num acréscimo de actividade prestada para
clientes já existentes e, simultaneamente, na
conquista novos clientes.

Relativamente às Acções de Responsabilidade
Social é de salientar a participação em projectos
de inclusão social (ex: Projecto APL – Assessment
of Prior Learning – in Juvenile Prison é um projecto
inovador de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências dirigido aos
Centros Educativos Portugueses - Sistema
Prisional para Jovens), no âmbito do Programa
Leonardo da Vinci; e a participação numa acção de
solidariedade promovida pela AMI, em Parceria
com a PEMAS – Associação Nacional das
Empresas de Aeronáutica e a Kelly Services, para
angariação de bens alimentares e de higiene a
serem distribuídos junto da população mais
carenciada em Portugal.

O ano transacto foi particularmente difícil para os
portugueses; neste sentido, o ISQ levou a cabo um
conjunto de acções de apoio social, de modo a
atenuar o impacto nos seus colaboradores.
Complementarmente, o ISQ prestou os habituais
donativos a entidades de solidariedade social.

At the end of 2012, the foundations were laid for a
Cooperation Agreement with the Institute of
Employment and Professional Training (IEFP), and
consulting has begun for the rehabilitation of their
training centre network. This agreement is
extremely important for ISQ.

Internally, the implementation began of the
Proposal and Project Management application,
through the PSI tool. This investment is part of the
framework of a strategy for process improvement
and resource optimisation under way at ISQ.

Also in 2012 a new website was developed which
aims to foster a closer relationship with our clients
and facilitate access to the knowledge of the global
and integrated solutions that ISQ offers.

The interaction between ISQ and the subsidiaries
led to a range of additional services, offering the
market global and comprehensive solutions, which
resulted in an increase in activity provided to
existing clients and, simultaneously, winning over
new customers.

In regard to Corporate Responsibility Actions,
participation in social inclusion programmes are
highlighted (e.g. The APL Project – Assessment of
Prior Learning – in Juvenile Prison - is an innovative
project for the Recognition, Validation and
Certification of Skills aimed at Portuguese
Education Centres - Juvenile Prison System), within
the framework of the Leonardo da Vinci
Programme; and participation in a solidarity action
promoted by AMI, in partnership with PEMAS -
Portuguese Association of Companies for the
Aerospace Industry - and Kelly Services, to collect
food and hygiene products to be distributed among
those most in need in Portugal.

The past year was particularly difficult for the
Portuguese; therefore, ISQ undertook a series of
social support actions, in order to ease the impact
on its employees. In addition, ISQ gave its usual
donations to charity.
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Durante o ano de 2012 as actividades da
Direcção Comercial centraram-se nas seguintes
linhas de desenvolvimento: na gestão comercial
dos projectos; elaboração negociação e gestão de
propostas e contratos de âmbito transversal às
direcções operacionais do ISQ; pesquisa de
oportunidades e desenvolvimento de novos
negócios; detecção, desenvolvimento e promoção
de serviços integrados do ISQ.

A nível interno, deu-se início à implementação da
aplicação de Gestão de Propostas e Projectos,
através da ferramenta PSI.

During 2012 the activities of the Commercial
Division were focused on the following lines of
development: the commercial management of
projects; the preparation, negotiation and
management of proposals and contracts with a
scope across ISQ's operational divisions; the
search for opportunities and the development of
new businesses; the detection, development and
promotion of ISQ's integrated services.

Internally, the implementation began of the
Proposal and Project Management application,
through the PSI tool.
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O principal projecto da Direcção Técnica traduziu-
se no apoio ao desenvolvimento do ISQ Sultan nos
Emirados Árabes Unidos, sobretudo no seu
processo de qualificação na indústria do Oil&Gas.

Foi, igualmente nessa região, elaborado o projecto
de consultoria no âmbito de Construção de
Laboratórios, a implementar em 2013, para o
Petroleum Institute.

The Technical Division's main project resulted in
supporting the development of ISQ Sultan in the
United Arab Emirates, mainly in its qualification
process in the Oil & Gas industry.

Also in that region, a consulting project was
developed within the framework of Laboratory
Construction for the Petroleum Institute, to be
implemented in 2013.

Commercial Division
DIRECÇÃO COMERCIAL

Technical Division
DIRECÇÃO TÉCNICA
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A concepção e implementação de infra-estruturas
laboratoriais (em países como Angola, Abu Dhabi,
Omã, Guiné Equatorial) tem sido um dos vectores
de internacionalização dos Laboratórios, que
surge com maior relevância para o ano 2013
descorrente dos contactos e das propostas
efectuadas em 2012.

Por outro lado, verificou-se um significativo
crescimento da própria actividade com a
prestação de serviços no Norte de África, Espanha
e PALOP’S.

Para além do incremento do volume de actividade
internacional proporcionado pela acção comercial
directa dos Laboratórios do ISQ, a actuação nos
mercados externos é ainda efectuada pelas
empresas participadas constituídas ou pelas
parcerias estabelecidas. São disso exemplo o
Labmetro-Espanha, o Labcal em Cabo Verde e o
Labmetro-Angola.

Os principais projectos implementados em 2012
são: gestão de um laboratório de metrologia em
Espanha – ADIF (Madrid); prestação de um serviço
global de manutenção e calibração na Valorsul em
parceria com a Integridade (empresa participada
do ISQ); Controlo de Equipamentos Hospitalares,
com especial destaque para o contrato com
Hospital de Santo António no Porto; aumento da
actividade de calibração em Angola e Argélia;
prestação de serviços na área da segurança
alimentar pelo LABQUI e Labiagro (uma outra
empresa participada, pertencente ao Grupo ISQ);
realização de Aprovações de Modelos para
registadores de temperatura (desenvolvimento de
hardware pelos Laboratórios e de software em
parceria com a SQS, uma empresa participada do
ISQ) e Exame CE de Tipo em instrumentos de
pesagem; e início do contrato, de 4 anos, de gestão
de laboratório da Embraer.

A contribuição dos Laboratórios para o
desenvolvimento industrial nacional tem especial
destaque pela participação no desenvolvimento de
produto. São disso exemplo o carregador do carro
eléctrico fabricado pela Efacec, as centrais de
alarmes produzida pela GlobalF ire, os
equipamentos de cobrança de portagem manual e
automática da Brisa Inovação, e a solução de
sinalização ferroviária para a linha do mono carril
em Kuala Lumpur na Malásia, Thales Portugal.

É ainda de referir que a prestação de serviços dos
Laboratórios, de que o Laboratório de
Electricidade é exemplo paradigmático, é de tal
modo específica e valorizada internacionalmente,
que os principais clientes são estrangeiros.

The design and implementation of laboratory
infrastructures (in countries such as Angola, Abu
Dhabi, Oman and Equatorial Guinea) has been one
of the Laboratories Division’s internationalisation
forces with the most relevance in 2013, as a result
of contacts and proposals made in 2012.

On the other hand, there was significant growth in
company activity with the provision of services in
North Africa, Spain and Portuguese-speaking
countries (PALOP).

In addition to the increase in the volume of
international activity provided by the direct
commercial action of the ISQ Laboratories
Division, operations in external markets are still
carried out by established subsidiary companies or
partnerships. Examples include Labmetro - Spain,
Labcal in Cape Verde and Labmetro-Angola.

The main projects implemented in 2012 are the
following: management of a metrology laboratory
in Spain - ADIF (Madrid); the provision of an overall
maintenance and calibration service at Valorsul, in
partnership with Integridade (an ISQ subsidiary
company); Control of Hospital Equipment, with
particular attention given to the contract with
Santo António Hospital in Porto; increase in the
calibration activity in Angola and Algeria; provision
of services in the field of food safety by LABQUI and
Labiagro (another subsidiary company, which
belongs to the ISQ Group); performance of the
Approvals of Models for temperature recorders
(hardware developed by the Laboratories Division
and software developed in partnership with SQS,
an ISQ subsidiary company) and EC-Type
Examination of weighing instruments; and start of
the 4-year Embraer laboratory management
contract.

The contribution of the Laboratories Division to
national industrial development is especially
highlighted for its participation in product
development. Examples include the charger for
the electric car manufactured by Efacec, alarm
systems produced by GlobalFire, equipment for the
manual and automatic collection of tolls for Brisa
Inovação, and the rail signalling solution for the
monorail in Kuala Lumpur in Malaysia by Thales
Portugal.

Also noteworthy is the provision of services by the
Laboratories Division, where the Electricity
Laboratory is a prime example - it is so specific and
valued internationally, that the main clients are
foreign.
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A área de actividade Edificações tem estado
especialmente centrada no mercado nacional,
pelo que sofreu um decréscimo de actividade
significativo. Contudo, e para fazer face ao
contexto, foram tomadas iniciativas tanto de
prospecção em mercados externos (em conjunto
com a Direcção Comercial, desenvolveu-se uma
série de actividades que visaram iniciar o processo
de internacionalização, sendo os mercados alvo
identificados o Reino Unido, o Brasil e Angola),
como de estabelecimento de sinergias com
outras entidades portuguesas, tendo tido início o
projecto “Funciona” - Homeenergy com
inspecções simultâneas de gás e electricidade.

No que diz respeito à actividade relacionada com
Gás, prosseguiu-se a certificação de infra-
estruturas de Gás Natural e Propano, bem como a
assessoria técnica e pesquisa de fugas de gás.
São de destacar a reabilitação das condutas
instaladas na Ponte do Reguengo, Valada e Vale da
Pedra, a conclusão da construção do sistema de
rega da Cova da Beira, a fiscalização e assessoria
em Redes Prediais e o controlo da Qualidade da
Construção da Adutora Carenque Mercês - 2ª
fase.

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos fora do
país, deu-se continuidade ao contrato Naturgás,
em Espanha, foi efectuada a inspecção dos
sistemas de protecção catódica da Vivo Energy –
Sal, S. Vicente e Cidade da Praia, tendo, ainda, tido
lugar tanto a prospecção da corrosão no terminal
LPG - Futila Malongo Cabinda, como o controlo de
qualidade da construção do Gasoduto Malembo –
Cabinda.

A análise de projectos e inspecções eléctricas,
ITED–Infra-estruturas de Telecomunicações em
Edifícios e verificações de sistemas solares
térmicos foram projectos de continuidade no ano
2012.

A área de Energia desenvolveu a sua actividade no
âmbito da Fiscalização do SCE (Sistema Nacional
de Certificação Energética e da Qualidade do Ar
Interior nos Edifícios) para a ADENE–Agência para
a Energia. Além desta intervenção, realizaram-se
trabalhos de eficiência energética nas áreas dos
transportes, edifícios, cogeração e indústria, para
além dos projectos de desempenho energético
(projecto Esco- Energy Service Companies). A área
de Energia no ISQ atingiu uma quota de mercado
de 10% no âmbito do SGCIE (Sistema de Gestão
dos Consumos Intensivos de Energia).

O Serviço ISQ SAVE – Diagnóstico Imobiliário, onde
se agrega a inspecção técnica a edifícios nas
várias áreas técnicas das edificações, juntamente
com a especialidade de construção civil, registou
durante o ano de 2012 um período de
consolidação.

The area of activity of the Buildings Division has
been particularly focused on the domestic market,
and therefore suffered a significant decrease in
activity. However, and in response to this context,
initiatives were taken both in prospecting external
markets (together with the Commercial Division, a
series of activities were developed which aimed to
begin the internationalisation process, the target
markets identified being the United Kingdom,
Brazil and Angola), and in the establishment of
synergies with other Portuguese bodies, with the
start of the “Funciona” - Home energy project with
simultaneous gas and electricity inspections.

In regard to activity related to Gas, the certification
of Natural Gas and Propane infrastructures
continued, as well as technical consulting and gas
leak detection. Worth highlighting are: the
rehabilitation of pipelines installed at Ponte do
Reguengo, Valada and Vale da Pedra; the
conclusion of the construction of the Cova da Beira
sprinkler system; supervision and consulting on
Building Networks and Quality Control of the
construction of the second phase of the Carenque
Mercês Pipeline.

Within the scope of works developed abroad, the
Naturgás contract continued in Spain, the
inspection was carried out of the cathodic
protection systems of Vivo Energy - Sal, S. Vicente
and Cidade da Praia and both the prospection of
corrosion at the GPL terminal - Futila Malongo
Cabinda, as well as the quality control of the
construction of the Malembo - Cabina Gas Pipeline
were also carried out.

Project analysis and electrical inspections, ITED -
Telecommunication Infrastructures in Buildings
and the verification of thermal solar systems were
ongoing projects in 2012.

The field of Energy developed its activity within the
framework of the Inspection of the National Energy
Certification System (SCE) and Indoor Air Quality in
Buildings - for the Portuguese Energy Agency
(ADENE). In addition to this intervention, energy
efficiency works were also carried out in the field of
transport, buildings, co-generation and industry,
besides the energy performance projects (Esco-
Energy Service Companies project). ISQ's Energy
sector achieved a market share of 10% within the
scope of the Management System of Intensive
Energy Consumption (SGCIE).

ISQ SAVE Service – -Property Diagnosis, where the
technical inspection of buildings in the various
technical areas of buildings is combined with the
speciality of construction, recorded a period of
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O desenvolvimento sustentado da actividade da
Direcção Indústria, permitiu reagir em contra ciclo
às adversidades conjunturais. A aposta na
valorização do cliente, na eficiência do serviço
prestado e o enfoque comercial proporcionaram
um volume de negócios crescente, nomeadamen-
te com uma significativa expansão da actividade
internacional.

Os principais projectos desenvolvidos em 2012 no
âmbito das inspecções técnicas são: as auditorias
e inspecções técnicas e de segurança em diversas
especialidades e clientes, nomeadamente a
Autoeuropa, ETSUR ALFGAR, Parques Temáticos;
a inspecção de equipamentos de trabalho em
Angola (através de inspectores residentes); a
inspecção de construção de equipamento sob
pressão para centrais térmicas nas Alstom
Wuhan, China, e na Alstom Neumark, Alemanha.

Os serviços de Consultoria em várias
especialidades foram prestados a entidades como
a Repsol, a GALP Energia, a Embraeer e a
Sonangol. É de destacar a consultoria à Frank´s
International (USA) para marcação CE de
acessórios de elevação a usar em plataformas
petrolíferas.

Finalmente, é de referir, como projectos a
destacar, a auditoria à qualidade do serviço do
sector eléctrico para a Iberdrola; a inspecção por
emissão acústica de 5 esferas e 1 reactor na
Repsol Polímeros – Sines; a avaliação da
conformidade e inspecção da instalação de ESPs-
Equipamentos Sob Pressão na Refinaria de Sines
para a Técnicas Reunidas; e a avaliação das
medidas de autoprotecção (segurança contra
incêndio) em diversas empresas.

The sustained development of the activity of the
Industry Division, enabled the adversities of the
current economic climate to be counteracted. The
investment in customer value, in the efficiency of
the service provided and commercial focus,
enabled the volume of business to increase,
namely with significant expansion in international
activity.

The main projects developed in 2012 within the
framework of technical inspections are: audits
and technical and safety inspections in various
specialised areas and clients, namely Autoeuropa,
ETSUR ALFGAR, Theme Parks; the inspection of
work equipment in Angola (through resident
inspectors); the inspection of the construction of
pressure equipment for the thermal power plants
of Alstom Wuhan, China, and Alstom Neumark,
Germany.

Consulting services in various specialised areas
were provided to entities such as Repsol, GALP
Energia, Embraer and Sonangol. Worthy of
mention is the consulting service provided to
Frank's International (USA) for EC marking of lifting
accessories to be used on oil platforms.

Finally, it should be mentioned as projects to be
highlighted, the audit to the quality of the service of
the electricity sector for Iberdrola; the inspection
by sound emission of 5 spheres and 1 reactor at
Repsol Polímeros - Sines; the assessment of
conformity and inspection of Pressure Equipment
at the Sines Refinery for Técnicas Reunidas; and
the assessment of the self-protection measures
(fire safety) in various companies.
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A consolidação de contratos de longa duração,
nas áreas da gestão da integridade de
equipamentos e tubagem, Refinaria de Luanda,
Galp Refinaria de Leça e Galp Logística e da
avaliação da condição e vida restante para a EDP
Produção, juntamente com a continuação dos
projectos de Inspecção Baseada no Risco, na
Saudi Aramco e o reforço das actividades de
inspecção na fileira do papel (Portucel, EMA21
Cacia, Celtejo e Celulose do Jari - Brasil) são os
principais destaques da área de Manutenção e
Integridade Estrutural no ano transacto.

Por outro lado, o início de contrato de gestão e
controlo remoto de sistema de protecção
catódica, com base no sistema desenvolvido no
Projecto de I&D PROCAT, irá permitir desenvolver
novas competências.

Deste modo, e no que concerne à componente
Inspecções Técnicas, merecem destaque: a
gestão de vida de equipamentos e tubagem, Galp
Refinaria do Porto e Galp Logística; a avaliação da
condição e vida restante de unidades da Central
Térmica de Sines e de unidades da Central
Térmica de Lamma, Hong Kong Electric; a gestão
da integridade de equipamentos da Refinaria de
Luanda, Sonangol Refinaria; e o reforço das
actividades de inspecção na fileira do papel
(Portucel, EMA21 Cacia, Celtejo e Celulose do Jari
- Brasil).

As acções de Consultoria à Saudi Aramco em
unidades de gás, de Inspecção Baseada no Risco
(RBI-Risk Based Inspection); a participação na
auditoria ao sistema de integridade de poços de
petróleo da ADCO, Abu Dhabi para a Partex; a
renovação do contrato plurianual de prestação de
serviços no âmbito dos ensaios e análises de falha
Petrogal – Galp - Refinaria de Sines; e contrato
plurianual de prestação de serviços de protecção
catódica com equipamentos desenvolvidos no
âmbito do projecto de I&D – PROCAT para a SIGÁS
são as referências principais a salientar.

Em termos de ensaios e análises são de destacar
o contrato para prestação de serviços com a
EMBRAER; o desenvolvimento de novos ensaios,
como seja: negro de fumo em materiais
poliméricos e caracterização de fibras de amianto;
e a acreditação de ensaios nevoeiro salino neutro,
SO2, caracterização de fibras de amianto.

A parceria com a Partex permitiu dar continuidade
ao estágio de inspectores da Gasco em Portugal,
nas várias competências do ISQ para o mercado
de Oil&Gas.

The consolidation of long-term contracts, in the
field of integrity management of equipment and
pipes, Luanda Refinery, Galp Leça Refinery and
Galp Logística and the assessment of the condition
and remaining useful life for EDP Produção,
together with the continuation of Risk Based
Inspection Projects, at Saudi Aramco and the
reinforcement of inspection activities in the paper
industry (Portucel, EMA21 Cacia, Celtejo and
Celulose do Jari - Brazil) are the main highlights of
the Maintenance and Structural Integrity Division
in the past year.

On the other hand, the start of the contract for the
management and remote control of the cathodic
protection system, based on the system developed
in the PROCAT R&D Project, shall enable new skills
to be developed.

Therefore, in regard to Technical Inspections, the
following are highlighted: the life management of
equipment and pipes, Galf Porto Refinery and Galp
Logística; the assessment of the condition and
remaining useful life of the units of the Sines
Thermal Power Plant and the units of the Lamma
Thermal Power Plant, Hong Kong Electric; the
integrity management of equipment at the Luanda
Ref inery , Sonango l Re f inery ; and the
reinforcement of inspection activities in the paper
industry (Portucel, EMA21 Cacia, Celtejo and
Celulose do Jari - Brazil).

The consulting services provided to Saudi Aramco
in regard to Risk Based Inspection in gas units,
participation in the audit of the integrity system of
ADCO oil wells in Abu Dhabi for Partex; the renewal
of the multi-annual contract for the provision of
services within the scope of the tests and failure
analysis - Petrogal - Galp - Sines Refinery; and the
multi-annual contract for the provision of cathodic
protection services with equipment developed
under the PROCAT R&D project for SIGÁS, are the
main references highlighted.

In terms of testing and analysis, the contract for
the provision of services with EMBRAER is
highlighted and the development of new tests,
such as: carbon black in polymeric materials and
characterisation of asbestos fibres; and the
accreditat ion of salt -spray tests, SO2,
characterisation of asbestos fibres.

The partnership with Partex allowed the training of
Gasco inspectors in Portugal to continue in the
various ISQ competences, for the Oil & Gas
market.
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A actividade da Direcção de Construção Civil em
2012 caracterizou-se, essencialmente, pela
continuidade dos trabalhos decorrentes de anos
anteriores, tanto no território nacional como em
Angola, no âmbito das inspecções para
manutenção, acompanhamento de obras, ensaios
para diagnóstico e consultoria técnica.

Os principais projectos, em termos de Inspecções
Técnicas foram: o acompanhamento de
instalação da rede de fibra óptica da Mercury, em
Angola; o acompanhamento de instalação da rede
de fibra óptica da Unitel, em Angola; a participação
na equipa multidisciplinar do ISQ na empreitada de
reconversão da refinaria da Petrogal, em Sines; e a
supervisão e controlo de qualidade na obra de
beneficiação do circuito hidráulico da adução da
Valeira da central de Vila Nova /Venda Nova.

No âmbito da Consultoria desenvolvida pela área
de Construção Civil, o acompanhamento técnico
da empreitada de reabilitação das instalações da
EATR Sul da Simria, em Aveiro; a colaboração com
o INEA, na implementação do sistema de gestão
de Obras de Arte, Angola; e a assessoria técnica
ao INEA foram as referências mais relevantes.

Finalmente, são de destacar os ensaios e
levantamento de anomalias tanto para
diagnóstico em pontes para gabinetes de projecto,
com vista à sua reabilitação, como nas chaminés
de betão-armado da refinara da Petrogal, em
Matosinhos, ou ainda para o estudo do estado de
condição da rede de antenas da operadora
Vodafone, no território nacional.

The activity of the Civil Construction Division in
2012 was mainly characterised by the continuity
of work undertaken in previous years, both within
national territory and in Angola, within the scope of
inspections for the maintenance, supervision of
works, diagnostic tests and technical consultancy.

The main projects, in terms of Technical
Inspections were the following: the supervision of
the installation of the Mercury fibre optic network
in Angola; the supervision of the installation of the
Unitel fibre optic network in Angola; the
participation in the ISQ multidisciplinary team in
the reconversion of the Petrogal refinery in Sines;
and the supervision and quality control of the
improvements to the Valeira hydraulic circuit
channel of the Vila Nova / Venda Nova power
plant.

In the context of Consultancy carried out for the
Construction sector, the technical supervision of
the contract for the refurbishment of Simria's
EATR Sul facilities in Aveiro and the collaboration
with INEA were the most significant undertakings.

Finally to be highlighted, are the tests and survey of
anomalies, for both diagnosis in bridges for project
offices with a view to their rehabilitation, and
concrete chimneys in the Petrogal refinery in
Matosinhos; and for the study of the state of the
network of aerials for the operator Vodafone,
within national territory.
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O ano de 2012 foi caracterizado por um
abrandamento da actividade de CND a nível
nacional devido ao fim dos grandes projectos
decorridos nos últimos 3 anos. Verificou-se, no
entanto, um aumento significativo da actividade a
nível internacional com o reforço de algumas
frentes de trabalho já existentes e ainda com a
entrada em novos mercados, que representam
boas oportunidades de desenvolvimento para
2013.

Ao níve l dos ensaios não destrut ivos
convencionais, os CND actuaram tanto em
Portugal nas paragens dos grupos 1 e 2 da EDP e
na REPSOL na paragem TA2012, em Sines, como
na Noruega para a AIBEL com CND Convencional
ou no Dubai, igualmente para a AIBEL, com CND
Convencional e Ultrasons.

Contudo, é no âmbito dos CND Avançados que o
investimento em formação de técnicos e
metodologias permitiu a consolidação das novas
técnicas de CND (Phased Array e Guided Waves)
no mercado internacional. É de referir, como
sendo os principais projectos de Técnicas
Avançadas de CND, a inspecção de tubagem
duplex por Phased Array AUT – Dragados
Offshore; a inspecção de conduta forçada por
Phased Array – Iberdrola, Valência; a inspecção de
pipelines por Guided Waves – Qatar Petroleum; e
a inspecção de pipelines por AUT-Ultrasons
Automáticos – Qatar Petroleum.

Verificou-se, deste modo, uma maior dispersão de
mercados internacionais, para além dos países já
tradicionais para os CND (Angola e Brasil e
Noruega) com prestação de serviços sobretudo
no Médio Oriente.

A acompanhar e suportar este crescimento na
prestação de serviços mais sofisticados,
encontra-se as actividades de I&D, com o contínuo
investimento em novas tecnologias de controlo
não destrutivo, nomeadamente o desenvolvimento
de sistemas integrados de inspecção
automatizados por Phased Array, para inspecção
de materiais austeníticos de elevada espessura e
de geometria complexa aplicáveis a componentes
críticos em indústrias de tecnologia de ponta,
como é o caso da produção de energia por
reactores nucleares de fusão (Projecto ITER), e
desenvolvimento de sistemas de inspecção
integrados com sistemas de visão artificial com
capacidades de identificação e marcação
automática de defeitos aplicáveis à inspecção de
torres eólicas (Projecto PHASEWIND).

2012 was characterised by a slowdown in Non-
Destructive Examination activity at national level
due to the end of major projects carried out in the
last 3 years. However, a significant increase in
activity took place at international level with the
reinforcement of a number of already existing
work fronts and the entry into new markets, which
represent good opportunities for development for
2013.

In regard to conventional non-destructive testing,
NDEs were carried out both in Portugal in the
stoppages of EDP groups 1 and 2 and at REPSOL
in the TA2012 stoppage in Sines, and in Norway
for AIBEL with Conventional NDE and in Dubai, also
for AIBEL with Conventional NDE and Ultrasound.

However, it is within the context of Advanced Non-
Destructive Examination that investment in the
training of technicians and methodologies has
enabled the consolidation of new NDE techniques
(Phased Array and Guided Waves) in the
international market. The main NDE Advanced
Technology projects are highlighted: the inspection
of duplex pipes by Phased Array AUT - Dragados
Offshore; the forced inspection of pipelines by
Phased Array - Iberdrola, Valência; Guided Wave
pipeline inspection – Qatar Petroleum; and pipeline
inspection by AUT- Automated Ultrasonic Testing
– Qatar Petroleum.

Therefore, there was a greater dispersion of
international markets, in addition to already
traditional countries for NDE (Angola, Brazil and
Norway), with services provided especially in the
Middle East.

To accompany and support this growth in the
provision of increasingly sophisticated services,
are the R&D activities, with the ongoing
investment in new non-destructive testing
technologies, namely the development of
integrated systems for automated inspection by
Phased Array, for the inspection of austenitic
materials of considerable thickness and complex
geometry applicable to critical components in
state-of-the-art technology, such as the case of
energy production by nuclear fusion reactors (ITER
Project), and the development of inspection
systems integrated with artificial vision systems
with identification capacities and automatic
marking of defects applicable to the inspection of
wind towers (PHASEWIND Project).
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A Formação, à semelhança das demais áreas do
ISQ, promoveu a sua internacionalização, sendo o
arranque do projecto da Escola Tecnológica de
Pemba- Moçambique em parceria com a Galp um
dos projectos mais relevantes. A actividade
internacional, para além das acções em Angola,
estendeu-se ao Egipto e à Guiné Conakri.

O Ecotermolab - Laboratório de Energia situado
em Gaia, manteve-se em pleno funcionamento
durante o ano 2012, através de parcerias
institucionais com a OE- Ordem dos Engenheiros,
OET-Ordem dos Engenheiros Técnicos e ISEP-
Instituto Superior de Engenharia do Porto, na
promoção da actividade formativa e na realização
da actividade de I&D. É, também, de destacar o
início de uma Pós-Graduação de Engenharia da
Qualidade nos Açores e de uma Pós-Graduação de
Engenharia da Soldadura com a chancela do E3 na
Delegação Norte.

Em 2012 foram realizados 1.251 cursos,
envolvendo 15.321 formandos, correspondendo
a 48.675 horas de formação. Tiveram maior
relevo as seguintes acções: 4 edições do curso de
Responsáveis Técnicos pelo Projecto, Exploração
e/ou Obra de Instalações de Combustíveis,
concebido em parceria com a Direcção Indústria e
reconhecido pela Ordem dos Engenheiros
(realizados em Lisboa, Coimbra e Açores), nos
quais foram formados 51 participantes; Projecto
CINFOTEC – Concepção do Sistema de Gestão da
Qualidade do Centro de Formação, em Talatona,
Angola; continuação da formação em Segurança,
promovida pela Portucel/Soporcel nos 2 últimos
anos para os seus colaboradores, com 36 acções
de formação ”Responsabilidade Civil e Criminal
pelo Incumprimento das Regras de Segurança” e
“Segurança Específica em Laboratórios” (num
universo de 555 colaboradores); e o Projecto de
I&D desenvolvido no Ecotermolab: “Influência do ar
novo na climatização dos edifícios” no âmbito de
uma tese de mestrado de um aluno do ISEP
(Mestrado de Energias Sustentáveis).

No final de 2012, estabeleceram-se as bases para
um Acordo de Cooperação com o IEFP-Instituto do
Emprego e da Formação Profissional, em três
áreas: acreditação Centros ATB (Authorised
Training Body), Kit’s RVCC Profissionais, e
assessoria à Reabilitação dos Centros IEFP. Deu-
se início à reabilitação da rede dos seus centros de
formação. Este protocolo é de grande relevância
para a actividade de Formação.

The Training Division, similarly to ISQ's other
divisions, promoted its internationalisation, with
the start of the Pemba School of Technology in
Mozambique in partnership with Galp, being one of
the most important projects. International activity,
in addition to actions in Angola, also took place in
Egypt and Guinea Conakri.

Ecotermolab - the Energy Laboratory in Gaia,
remained in full operation during 2012, through
institutional partnerships with the Order of
Engineers (OE), Order of Technical Engineers (OET)
and Porto's Higher Institute of Engineering (ISEP),
in the promotion of training and performance of
R&D activity. Also to be highlighted is the start of a
Postgraduate Course in Quality Engineering in the
Azores and a Postgraduate Course in Welding
Engineering with the E3 stamp of approval in the
North Branch.

In 2012, 1251 courses were conducted, which
were attended by 15,321 trainees, corresponding
to 48,675 hours of training. The following training
actions were the most important: 4 editions of the
Technical Managers for the Design, Operation
and/or Construction of Fuel Facilities, designed in
partnership with Direcção Indústria and
recognised by the Order of Engineers (conducted
in Lisbon, Coimbra and the Azores), in which 51
participants were trained; the CINFOTEC Project -
Design of the Training Centre Quality Management
System, in Talatona, Angola; the continuation of the
training in Safety, promoted by Portucel/Soporcel
in the last two years for their employees, with 36
training actions; "Civil and Criminal Liability for the
Non-Compliance of Safety Rules" and "Specific
Safety in Laboratories” (in a universe of 555
employees); and the R&D Project developed at
Ecotermolab: “The influence of new air in the air-
conditioning of buildings” within the scope of the
Master's Degree thesis of an ISEP student
(Master's Degree in Sustainable Energy).

At the end of 2012, the foundations were laid for a
Cooperation Agreement with the Institute of
Employment and Professional Training (IEFP), in
three areas: the accreditation of Authorised
Training Body (ATB) Centres, Professional RVCC
Kits, and consultancy in regard to the rehabilitation
of the IEFP Centres. The rehabilitation of the
network of training centres began. This agreement
is extremely important for the Training Division's
activity.
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A actividade da Direcção de Construção Mecânica
foi caracterizada pelo forte envolvimento nos
projectos desenvolvidos nas refinarias da GALP
em Sines e Matosinhos, quer na área da
construção quer na da segurança estaleiros.

Paralelamente, registou-se um incremento das
actividades no estrangeiro, tendo o volume de
negócios no mercado internacional registado um
aumento de cerca de 20% relativamente ao ano
transacto.

Ao nível das Inspecções Técnicas, destaca-se a
conversão das refinarias da Galp em Sines e em
Matosinhos; a central de cogeração da
Portcogeração em Matosinhos; a inspecção e
fiscalização das empreitadas de reparação e
conservação da Ponte 25 de Abril; o fabrico das
estruturas de cobertura dos estádios brasileiros
Arena Grémio e Arena Salvador; o fabrico na
Finlândia das estruturas para a central térmica de
Narva – Estónia; e a continuação do projecto
desenvolvido na base espacial da ESA em Kourou,
Guiana Francesa.

No âmbito da Consultoria foram realizadas
auditorias de segurança às estações base da
Vodafone; promovido o apoio a empresas para
certificação segundo EN – 1090 – estruturas
metálicas; assessoria de segurança aos trabalhos
da Shneider Electrica na refinaria de Matosinhos e
EDP; e a assessoria de segurança de estaleiros à
Endesa Energia.

No que respeita à coordenação de segurança em
e s t a l e i r o s , e m t e r m o s d e S e r v i ç o s
Regulamentares, o projecto de conversão das
refinarias da Galp em Sines e em Matosinhos; a
central de cogeração da Portcogeração em
Matosinhos; e a área de segurança da Refinaria da
Galp em Matosinhos foram os principais trabalhos
efectuados.

The activity of the Mechanical Construction
Division was characterised by the strong
involvement in projects developed in the GALP
refineries in Sines and Matosinhos, both in the field
of construction and site safety.

At the same time, there was a rise in the activities
abroad, with the volume of business in the
international market increasing around 20%
compared with the previous year.

In regard to Technical Inspections, the conversion
of the Galp refineries in Sines and Matosinhos are
highlighted; the Portcogeração cogeneration plant
in Matosinhos; the inspection and supervision of
the repair and maintenance of the 25 April Bridge;
the manufacture of the covering structures for the
Brazilian Arena Grémio and Arena Salvador
stadiums; the manufacture in Finland of the
structures for the Narva - Estonia thermal power
plant; and the continuation of the project developed
at the ESA space port in Kourou, French Guyana.

Within the context of Consultancy, safety audits of
Vodafone's base stations were carried out;
business support was promoted for certification
according to EN - 1090 - metal structures; safety
consultancy in regard to the works of Shneider
Electrica in the Matosinhos refinery and EDP; and
safety consultancy in regard to the sites for
Endesa Energia.

In regard to site safety coordination, in terms of
Regulatory Services, the conversion project of the
Galp refineries in Sines and Matosinhos; the
Portcogeração cogeneration plant in Matosinhos;
and the area of safety of the Galp Refinery in
Matosinhos, were the main works performed.
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Finalizadas as obras e recuperação do LABET em
Castelo Branco, foi retomada a actividade normal
de ensaios e certificação ATP (veículos que
realizam transportes internacionais de produtos
alimentares perecíveis em condições de
temperatura dirigida).

Conclui-se e entrou em funcionamento o novo
laboratório de ensaios de vibrações com
capacidade de análise modal operacional (sendo o
primeiro do país a efectuar este tipo de ensaios),
apoiado pelo Mais Centro.
Por outro lado, foi efectuada a apresentação da
candidatura de um novo projecto ao Mais Centro
para a construção do Laboratório de Ensaios
Aeronáuticos e afins.

A continuação e consolidação da actividade de
ensaios e certificação ATP, com alargamento da
actividade na homologação de novos grupos de
frio de grandes construtores internacionais (ex.
Thermoking) foram o projecto mais relevante no
âmbito das inspecções técnicas do LABET,
juntamente com o contrato celebrado com a REN
para inspecção termográfica a todas as
subestações do território continental.

Deu-se continuidade aos vários ensaios de
vibrações, análise modal, e termodinâmicos para o
sector Aeroespacial dentro dos programas IXV,
SNICK FLOW, ARIANE V, entre outros.

A recondução, pelo 8º ano consecutivo enquanto
Presidente do WP.11 do Inland Transport
Committee das Nações Unidas é o principal
destaque ao nível das Representações
Internacionais.

After the termination of the work and renovation of
LABET in Castelo Branco, normal activity resumed
in regard to testing and ATP certification (vehicles
that perform the international transport of
perishable goods in controlled temperature
conditions).

The new laboratory was completed and entered
into service to perform vibrations tests with the
capacity for operational modal analysis (the first in
Portugal to conduct this type of tests), supported
by Mais Centro. On the other hand, a tender was
submitted to Mais Centro for a new project for the
construction of the Laboratory for Aeronautical
Testing and the like.

The continuation and consolidation of the activity in
testing and ATP certification, with the broadening
of the activity by approving new cooling systems of
major international manufacturers (e.g.
Thermoking) were the most significant project
within the context of LABET's technical
inspections, together with the contract concluded
with REN for the thermographic inspection of all
the substations within mainland Portugal.

Various vibrations, modal analysis and
thermodynamic testing continued for the
Aerospace sector within the IXV, SNICK, FLOW,
ARIANE V programmes, among others.

The main highlight in the context of International
Representations is the re-election for the 8th
consecutive year as Chairman of WP. 11 of the
Inland Transport Committee of the United Nations.
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Estudos de impacte ambiental
Environmental impact studies
Estudos de impacte ambiental
Environmental impact studies



As actividades desenvolvidas pela área de
Ambiente focaram-se essencialmente nos
trabalhos de fiscal ização ambiental de
empreitadas, assessoria ambiental ao sector
industrial e análise de risco ambiental. Na área de
I&D, foram desenvolvidas diversas actividades em
projectos nos domínios da qualidade do ar,
avaliação de ciclo de vida, resíduos e eco-design,
entre outros, tendo sido submetidas diversas
candidaturas a programas de co-financiamento
nacionais e internacionais (QREN, IEE, LIFE+, 7º
Programa Quadro).

Os trabalhos de fiscalização ambiental, enquanto
inspecções técnicas, de empreitadas para a EDP
Distribuição, Estradas de Portugal (Ponte 25 de
Abril), Simpria e Fundição Dois Portos foram os
mais relevantes.

No âmbito da actividade de Consultoria e Estudos,
é de salientar: a identificação de aspectos
ambientais significativos, análise de risco
ambiental e identificação de requisitos legais
aplicáveis às instalações da Sonamet Industrial,
Lobito, Angola; e a análise de risco ambiental no
âmbito da responsabilidade ambiental e do regime
SEVESO para diversas instalações industriais.

Quanto à actividade de I&D destaca-se a
participação nos Projectos Eco-Refitec e Foul-X-
Spel (indústria naval), Produtech-PTI e Produtech-
PSI que visam o desenvolvimento de novos
produtos e serv iços para a indústr ia
transformadora, envolvendo várias empresas
nacionais de diversos sectores.

O apoio técnico a várias organizações no
enquadramento legal em matéria de emissões
atmosféricas e realização de estudos de
dispersão de poluentes (Sonae Sierra, Lusoponte,
Provimi, ABB, CIRES, ELIS, etc.); e o apoio técnico
no âmbito do licenciamento ambiental da Exide
Technologies e Font Salem são os maiores
destaques no que diz respeito aos Serviços
Regulamentares prestados por esta área em
2012.

The activities developed by the Environment
Division were mainly focused on the environmental
superv is ion of construct ion contracts ,
environmental consultancy for the industrial
sector and environmental risk analysis. In the field
of R&D, various activities were undertaken in
projects in the areas of air quality, life cycle
assessment, waste and eco-design, among
others, with various applications being submitted
to national and international co-financing
programmes (QREN, IEE, LIFE+, 7º Programa
Quadro).

Environmental supervision works, in the form of
technical inspections, of construction contracts
for EDP Distribuição, Estradas de Portugal (25
April Bridge), Simpria and Fundição Dois Portos
were the most important.

Within the context of Consultancy and Studies, the
following are highlighted: the identification of
significant environmental aspects, environmental
risk analysis and identification of applicable legal
requirements for the facilities of Sonamet
Industrial, Lobito, Angola; and the environmental
r isk analys is under the environmental
responsibility and SEVESO scheme for various
industrial facilities.

As regards R&D activity, highlights include
participation in the Eco-Refitec and Foul-X-Spel
projects (shipping industry), Productech-PTI and
Produtech-PSI aimed at developing new products
and services for the manufacturing industry,
engaging various national companies from several
sectors.

The technical support to various organisations
within the legal framework in terms of
atmospheric emissions and studies conducted on
the dispersion of pollutants (Sonae Sierra,
Lusoponte, Provimi, ABB, CIRES, ELIS, etc.); and the
technical support within the framework of the
environmental licensing of Exide Technologies and
Font Salem are the most important highlights in
regard to Regulatory Services provided by this
Division in 2012.
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Verificação de projectos
Design review and calculation
Verificação de projectos
Design review and calculation



Destacamos no ano de 2012 o trabalho
efectuado como Organismo Notificado, para a
Técnicas Reunidas, de verificação e aprovação dos
projectos dos novos sistemas de tubagem da
ampliação da refinaria de Sines da Galp Energia.

Especialmente dedicada à actividade de
Consultoria e Estudos, a área de Cálculo efectuou
a análise detalhada do comportamento das vigas
superiores da treliça dos painéis da viga de rigidez
da Ponte 25 de Abril, permitindo identificar o
mecanismo de deformação da estrutura e, em
particular, dos seus componentes.

Efectuou-se, igualmente, a avaliação por cálculo da
adequabilidade para serviço de equipamentos sob
pressão e estruturas metálicas.

Por outro lado, prestou serviços regulamentares
na avaliação da conformidade PED de recipientes
sob pressão, geradores de vapor e tubagens.

No âmbito das inspecções técnicas, foi realizada a
avaliação das tubagens e do comportamento da
suportagem, dos grupos 1 e 2 da Central de Sines
da EDP e o tensionamento dos cabos das Flares
F2130/1 e F8801/2 da Repsol – Sines.

In 2012 we highlight the work carried out as a
Notified Body, for Técnicas Reunidas, on the
verification and approval of the projects for the
new pipe systems for the expansion of the Galp
Energia refinery in Sines.

The Calculation Division, which is particularly
dedicated to the activity of Consultancy and
Studies, carried out a detailed analysis of the
behaviour of the top beams of the lattice work of
the panels of the stiffening truss of the 25 April
Bridge, allowing the deformation mechanism of
the structure and, in particular, its components to
be identified.

Similarly, calculated assessments were carried
out for pressure equipment and metal structures.

On the other hand, regulatory services were
provided for the assessment of PED conformity of
pressure vessels, steam generators and pipes.

In the context of technical inspections, the
assessment of pipes and mounting behaviour of
groups 1 and 2 of the EDP Power Plant in Sines
and the tensioning of cables of F2130/1 and
F8801/2 Flares at Repsol – Sines were carried
out.
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Técnicas avançadas de inspecção
Advanced inspection techniques
Técnicas avançadas de inspecção
Advanced inspection techniques



Durante o ano de 2012 a actividade de
Investigação & Desenvolvimento e Inovação
consolidou o seu volume global de investimento, o
número de novos projectos e projectos em curso,
bem como o número total de colaboradores
envolvidos nas suas actividades.

Como resultado das actividades de I&D+i,
destaca-se o desenvolvimento de metodologias de
inspecção baseada na análise de risco em
instalações da indústria petroquímica, de
sistemas de produção inteligentes, flexíveis e
eficientes, de metodologias que aumentem a
eficiência energética e ambiental e de sistemas de
monitorização e controlo de instalações off-shore
baseados no conceito “RAMS (Reliability,
Accessibility, Manutibility and Safety)”.

Destacam-se, pela importância para o
desenvolvimento futuro da actividade do ISQ, os
seguintes projectos em curso:

• - Pré-Tratamentos de Sol-Gel
Nano-Estruturados para ligas de alumínio
utilizadas em Aeronaútica

• - Novos Produtos e Serviços
para a Indústria Transformadora

• - “Eco Innovative Refitting
Technologies and Processes for Shipbuilding
Industry promoted by European Repair
Shipyards”

NATAL

PRODUTECH

ECO-REFITEC

During 2012 the activity in Research &
Development consolidated its total volume of
investment, number of new projects and projects
in progress, as well as the total number of
employees involved in its activities.

As a result of the R&D+i activities, to be highlighted
is the development of risk-based analysis
inspection methodologies in facilities in the
petrochemical industry, intelligent production
systems which are flexible and efficient,
methodologies that increase energy and
environmental efficiency and monitoring and
control systems of off-shore facilities based on the
“RAMS concept (Reliability, Accessibility,
Mantainability and Safety)”.

The following projects in progress are highlighted
due to their importance to the future development
of ISQ's activity:

- Nano-Structured Sol-Gel Pre-Treat-
ments for aluminium alloys in Aeronautics.

- New Products and Services
for the Manufacturing Industry

- “Eco Innovative Refitting
Technologies and Processes for Shipbuilding
Industry promoted by European Repair
Shipyards”

NATAL

PRODUTECH

ECO-REFITEC

•

•

•
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Consultoria em Gestão e Auditoria
Managements systems consultancy
Consultoria em Gestão e Auditoria
Managements systems consultancy



A Equipa de Consultores manteve-se e aumentou a
sua polivalência, nomeadamente para o sector
alimentar, de modo a fazer face ao decréscimo da
actividade verificado.

As acções de consultoria e estudo para a
certificação/acreditação com maior relevo são: o
sistema de Gestão da Qualidade da Pernod Ricard;
o sistema de Gestão do Ambiente da SMM –
Sociedade de Montagens Metalomecânicas, SA; o
sistema de Gestão da Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho e Auditoria Interna combinada ao
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade e da
Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na
OPERSCUT – Operação e Manutenção de Auto-
Estradas, SA; a elaboração do Relatório Anual de
Sinistralidade da A24 – Scut do Interior Norte,
referente ao ano de 2011; e a extensão do
Sistema de Gestão do Ambiente na EDP
Distribuição.

The Team of Consultants maintained and
increased their versatility, namely for the food
sector, in order to cope with the decline in activity.

The most important consultancy actions and
studies for certification/accreditation are the
following: the Pernod Ricard Quality Management
system; the SMM - Sociedade de Montagens
Metalomecânicas, S.A. Environment Management
system; the Occupational Health and Safety
Management system and Internal Audit combined
with the Integrated Management System of
Quality and Occupational Health and Safety at
OPERSCUT - Operação e Manutenção de Auto-
Estradas, SA; the preparation of the Annual
Incident Report of the A24 - Scut do Interior Norte,
in regard to 2011; and the extension of the
Environmental Management System at EDP
Distribuição.
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ENTIDADES PARTICIPADAS
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De âmbito Nacional

De âmbito Internacional

APCER
ASK
BIN
BlueLearning
CNE
Integridade
ISQ – Centro de Incubação de Empresas
ISQ – Energia
ISQ – Engenharia
ISQ e-Learning
ISQ – Internacional
LABCAL
LABIAGRO
LASINDUSTRIA
NTM
REFLECTIR
SO
SPHERAA
SQS
Taguspark
Testwise

Associação Portuguesa de Certificação
– Advisory Services Kapital

– Buy it Now
Sistemas de Formação

Centro Nacional de Embalagem
Serviços de Manutenção e Integridade Estrutural

Tecnologia e Inovação na Formação
Inspecções Técnicas

Laboratório de Calibrações e Ensaios
Laboratório Químico Agro Alimentar e Microbiológico

Tecnologia Laser
Engenharia e Tecnologia em Manutenção

Desenvolvimento Cognitivo
Intervenção em Saúde Ocupacional

Produção de Energia
Portugal Software Quality Systems

Automação, Teste e Controlo Industrial

–

–
–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

– Ingenieria y Tecnologia Materiales (Espanha)
– Assesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental

(Espanha)
– Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade (Macau)
– Innovation and Enginneering Centre (China)

– Tecnologias (Angola)

(Guiana Francesa)

(Angola)
(Argélia)

(Noruega)
(Abu Dhabi)

(EUA)
– Laboratórios de Calibração e Ensaios (Cabo Verde)

– Servicios de Metrologia (Espanha)
(Espanha)

Argos
Asigma

IDQ
IEC
ISQAPAVE
ISQ – Brasil
ISQ – España
ISQ – Kourou
ISQ – Moçambique
ISQ – Reabilitação
ISQ – SARL
ISQ SPEC
ISQ AL SULTAN
ISQ USA
LABCAL
LABMETRO
PROCAL Control
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Nationwide

Worldwide

APCER
ASK
BIN
BlueLearning
CNE
Integridade
ISQ – Centro de Incubação de Empresas
ISQ – Energia
ISQ – Engenharia
ISQ e-Learning
ISQ – Internacional
LABCAL
LABIAGRO
LASINDUSTRIA
NTM
REFLECTIR
SO
SPHERAA
SQS
Taguspark
Testwise

Argos
Asigma
IDQ
IEC
ISQAPAVE
ISQ – Brasil
ISQ – España
ISQ – Kourou
ISQ – Moçambique
ISQ – Reabilitação
ISQ – SARL
ISQ SPEC
ISQ AL SULTAN
ISQ USA
LABCAL
LABMETRO
PROCAL Control

– Portuguese Association of Certification
– Advisory Services Kapital

– Buy it Now
– Training Systems

– National Package Centre
– Maintenance and Structural Integrity

Technical Inspections
– Calibration and Testing Laboratory

– Agro-Product and Microbiological Testing
– Laser and Water-jet Services

– Conditions Monitoring and Vibration Analysis
– Cognitive Development Services

– Occupational Health Services
– Energy Production

– Portugal Software Quality Systems

– Automation, Industrial Test and Control

– Ingenieria y Tecnologia Materiales (Spain)
– Assesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental (Spain)

– Development and Quality Institute (Macao)
– Innovation and Enginneering Centre (Cnina)

– Technologies (Angola)
(Brazil)

(Spain)
(French Guyana)

(Mozambique)
(Angola)

(Algeria)
(Norway)

(Abu Dhabi)

– Testing and Calibration Laboratories (Cape Verde)
– Testing and Calibration Laboratories (Spain)

(Spain)

ASSOCIATE AND SUBSIDIARY
COMPANIES



CONTAS
ACCOUNTS

CONTAS
ACCOUNTS



Activos fixos tangíveis | Tangible fixed
Propriedades de investimento | Investment properties
Trespasse | goodwill
Activos intangíveis | Intangible assets
Activos biológicos | Biological assets
Partic. financeiras - Método equiv patrim. | Financial holdings - equity method

Accionistas / sócios | Shareholders/partners
Outros activos financeiros | Other financial assets
Activos por impostos diferidos | Deferred tax assets

Partic. financeiras - Outros métodos | Financial holdings - Other methods

Activo não corrente | Non-current Assets

Activo | Assets 2012 2011

Activo corrente | Current assets
Inventários | Inventories
Activos biológicos | Biological assets
Clientes | Customers
Adiantamentos a fornecedores | Advances to suppliers
Estado e outros entes públicos | State and other public bodies

Outras contas a receber | Other accounts receivable
Diferimentos | Deferrals
Activos financ. detidos para negociação | Financial assets held for trading

Activos não correntes detidos para venda | Non-current assets held for sale
Caixa e depósitos bancários | Cash and bank deposits

Accionistas / sócios | Shareholders/partners

Outros activos financeiros | Other financial assets

Total do activo | Total assets
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40.950.183,19
0,00
0,00

725.953,69
0,00

8.742.974,62
991.135,59

0,00
8.866.982,58

107.180,30
60.384.409,97

38.773.767,20
0,00
0,00

1.042.381,12
0,00

8.590.177,67
990.135,59

0,00
10.189.482,58

12.798,26
59.598.742,42

182.179,24
0,00

27.928.375,84
1.320.816,73

188.693,54
0,00

9.348.996,76
200.775,37

0,00
0,00
0,00

2.151.826,62
41.321.664,10

100.920.406,52

26.683,50
0,00

29.617.901,94
1.155.202,97

178.261,00
0,00

10.597.244,64
243.705,90

0,00
0,00
0,00

97.088,65
41.916.088,60

102.300.498,57

Balance Sheet
BALANÇO



Capital realizado | Paid-up share capital
Acções (quotas) próprias | Own shares
Outros instrumentos de capital próprio | Other equity instruments
Prémios de emissão | Issue premiums
Reservas legais | Legal reserves
Outras reservas | Other reserves
Resultados transitados | Retained earnings
Ajustamentos em activos financeiros | Adjustments to financial assets
Excedentes de revalorização | Revaluation surplus
Outras variações no capital próprio | Other changes in shareholders equity
Resultado líquido do período | Net profit for the period
Interesses minoritários | Minorities interests

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-31.380.515,97
900.554,76

-9.804.412,05
-12.899.903,17

-1.370.047,80
0,00

-54.554.324,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-29.796.672,12
300.090,34

-9.801.740,68
-12.220.802,91

-1.586.515,22
0,00

-53.105.640,59

Capital Próprio e Passivo
Shareholders Equity and Liabilities 2012 2011

Capital próprio | Shareholders equity

Passivo não corrente | Non-current liabilities
Provisões | Provisions
Financiamentos obtidos | Medium/Long term financial DEBT
Responsabilidades por benefícios pós-emp. | Post-employment benefit liabilities
Passivos por impostos diferidos | Deferred tax liabilities
Outras contas a pagar | Other accounts payable

0,00
-14.566.812,72

0,00
-76.474,34

-686.101,77
-15.329.388,83

0,00
-7.094.258,68

0,00
-79.145,71

-786.001,77
-7.959.406,16

Passivo corrente | Current liabilities
Fornecedores | Suppliers
Adiantamentos de clientes | Advances from customers
Estado e outros entes públicos | State and other public bodies
Accionistas / sócios | Shareholders/partners
Financiamentos obtidos | Short term DEBT
Outras contas a pagar | Other accounts payable
Diferimentos | Deferrals
Passivos financ. detidos para negociação | Financ. liabilities held for trading
Outros passivos financeiros | Other financial liabilities

Total do Passivo | Total Liabilities

Total do Capital Próprio e Passivo | Total Shareholders Equity and Liabilities

-3.794.860,16
-1.937.193,98
-1.691.398,24

0,00
-15.977.136,51

-7.314.483,48
-321.621,09

0,00
0,00

-31.036.693,46

-46.366.082,29

-100.920.406,52

-3.760.740,71
-4.809.297,18
-1.917.303,78

0,00
-19.812.255,01
-10.400.177,73

-535.677,41
0,00
0,00

-41.235.451,82

-49.194.857,98

-102.300.498,57

Passivo | Liabilities

Balance Sheet
BALANÇO
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Rubricas | Items

Vendas e serviços prestados | Sales and services rendered
Subsídios à exploração | Operating subsidies
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias | Gains/losses imputed to subsidiaries
Variação nos inventários da produção | Variation in production inventories
Trabalhos para a própria entidade | In-house works
Custo das merc. vend. e das mat. cons. | Cost of goods sold & materials cons.
Fornecimento e serviços externos | External supplies and services
Gastos com pessoal | Staff costs
Imparidades de invent. (perdas/reversões) | Inventory impairment (losses/revers)
Imparid. dívidas a receber (perd/revers) | Impairment of receivables (losses/revers)
Provisões (aumento/reduções) | Provisions (increase/reductions)
Imparid. de invest. não depreciáveis | Impairm. of invest. not subject to depreciation
Aumentos/Reduções de justo valor | Fair value increases/reductions
Outros rendimentos ganhos | Other income and gains
Outros gastos e perdas | Other costs and losses

Res. antes deprec., gast. de finanças e imp. | Earnings before depreciation interest
and taxes

Gastos/Reversões de deprec. e de amort. | Depreciation and amortis. costs/revers
Imparidade de invest. deprec/amort. | Impairment of invest. deprec/amort.

Res. op. (antes de gast. financ. e imp.) | Operating income (before interest and taxes)

Juros e rendimentos similares obtidos | Interest and similar income obtained
Juros e gastos similares suportados | Interest and saimilar costs

Resultado antes de impostos | Income before taxes

Impostos sobre o rendimento do período | Income tax for the period
Resultado líquido do período | Net profit for the period

46.615.413,25
3.654.836,92

288.540,80
0,00

234.822,95
-1.360.294,88

-17.525.360,22
-26.910.648,06

0,00
-111.531,07

0,00
0,00
0,00

3.868.688,30
-2.369.135,01

6.385.332,98

-3.982.055,93
0,00

2.403.277,05

0,00
-1.411.760,03

991.517,02

378.530,78
1.370.047,80

47.939.499,07
6.281.437,56

205.733,53
0,00

370.844,71
-164.162,31

-20.233.313,24
-29.251.022,00

0,00
-77.413,17

0,00
-150.000,00

0,00
6.018.653,78
-4.482.840,36

6.457.417,57

-4.081.305,12
0,00

2.376.112,45

0,00
-901.625,52

1.474.486,93

112.028,29
1.586.515,22

Rendimentos e gastos | Income and Costs

2012 2011

Income Statement by Nature

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZAS
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Taguspark - Oeiras
Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, nº 33
2740-120 Porto Salvo
Tel.: +351 214 228 100
Fax: +351 214 228 120
Mail: info@isq.pt

Delegação Norte / Northern
Branch

Castelo Branco

Rua do Mirante, nº 258
4415 - 491 Grijó
Tel.: +351 227 471 950
Fax: +351 227 455 778
Mail: info@isq.pt

Zona Industrial de Castelo Branco,
Rua D lote 122 • Apartado 1112
6000-997
Tel.: +351 272 322 336
Fax: +351 272 322 335
Mail: info@isq.pt

Loulé

Sines

Edf. Atlântico Plaza
Urbanização da Boa Entrada
Lote 73 Loja B
8100-250 Loulé
Tel.: +351 289 411 993
Fax: +351 289 411 994
Mail: isq.loule@isq.pt

Zona Industrial II, Apart. 265
7520-903
Tel.: +351 269 632 858
Fax: +351 269 635 616
Mail: info@isq.pt

Delegações | BranchesSede | Headquarters

NACIONAIS | NATIONAL

Contacts
CONTACTOS



Abu Dhabi

Angola

Arábia Saudita | Saudi Arabia

Argélia | Algeria

Brasil | Brazil

Cabo Verde | Cape Verde

ISQ Sultan
P.O. Box 41233 Abu Dhabi
United Arab Emirates
Mobile: +351963335193/
+971567620182/
+97126359520
E-mail: uae@isq.pt

ISQAPAVE
Rua Kwamme N’Krumah n.º 31 A
Edifício Maianga – 5º D
Ingombotas, Luanda
Tel.: +244 222 334 526 / 336 411
Fax: +244 222 390 785
E-mail: mdcorreia@isq.pt
Web: www.isqapave.com

ISQ Reabilitação, S.A.
Rua Sezinando Marques nº 32 - R/C
Bairro Alvalade, Município
da Maianga • Luanda
Tel.: +244 222 324 546
Fax: +244 222 328 399

AMO & Partners Engineering CO.
(Al-Othman Group)
1st floor, Tower 4, Novotel Business
Park, Dammam – Khobar Highway
Tel.: +966-3857-5353
Fax: +966-3857-1120
E-mail: mmcarvalho@isq.pt

ISQ SARL
Lot G8, Villa 154
Apreval, Kouba • Alger
Tel. / Fax: +213 (0) 21282537
E-mail: isq.algerie@isq.pt

ISQ Brasil
Alameda do Ingá, 840, sala 910
Bairro Vale do Sereno
CEP 34000-000 • Nova Lima (MG)
Tel.: +55 (31) 3263-3263
Fax: +55 (31) 3263-6364
E-mail: isq@isqbrasil.com.br
Web: www.isqbrasil.com.br

Labcal - Laboratórios de calibração
e ensaios, Lda
Zona Industrial de Tira-Chapéu
CP472 Cidade da Praia
Tel.: +238 262 71 62
Fax: +238 262 71 91
E-mail: labcal@sapo.cv

China

Espanha | Spain

EUA | USA

Guangdong Huaou Welding Engineering
Research Centre South China
University of Technology
Guangzhou 510641
República Popular da China
Tel.: +86 20 87111036
Fax: +86 20 87114484
E-mail: meyqyang@scut.edu.cn

IDQ – Instituto para o
Desenvolvimento e Qualidade
Block III, LG1
University of Macau • Taipa - Macau
República Popular da China
Tel.: +853 28371008
Fax: +853 2835 6162
E-mail: ccosta@idq.org.mo

Argos
Calle Varsóvia, Edifício Málaga
n.º 25, Polígono Industrial Európolis
28230 Las Rozas • Madrid
Tel.: +34 91 637 43 85
Fax: +34 91 637 43 86
E-mail: jrescalvo@argositm.com

Asigma
Avda. Venecia, n.º 21 – Bajo
30319 Polig. Res. Sta. Ana
Apart. de Correos 191 (Las Dolores)
Cartagena – Múrcia
Tel.: +34 96 850 10 00
Fax: +34 96 850 10 26
E-mail: asoto@asigma.es

ISQ SA
Calle Varsóvia, Edifício Málaga, nº 25
Polígono Industrial Európolis
28230 LAS ROZAS
Tlm: +34 691 368 545
Tel.: +34 91 637 43 85
Fax: +34 91 637 43 86
E-mail: mmcarvalho@isq.pt

Procal Control, S.A.
Avda. El Castillo, 182 Entreplanta
24400 Ponferrada – León
Tel.: +34 987 418 084
Fax: +34 987 418 084
E-mail: mmcarvalho@isq.pt

ISQ USA
7333 Paragon Rd. • Suite 250
Centerville, Ohio 45459
Tel.: 937-641-8389
E-mail: jsfigueira@isq.pt

Labmetro - Servicios de Metrologia
C/San Antolín, 9
20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
Tel.: +34 943 743 830
Fax: +34 943 740 635
E-mail: labmetro@labmetro.es

Guiana Francesa | French Guiana
ISQ Kourou
Rue, Auprat – B.P. 711
97387 Kourou Cedex
Tel.: 0594 32 90 66
Fax: 0594 32 74 85
E-mail: pachaves@isq.pt

México | Mexico

Moçambique | Mozambique

Noruega | Norway

Omã | Oman

Qatar

Turquia | Turkey

ISTUC S.C.
Calle Begónias 112
Colonia Insurgentes • C.P. 76117
Santiago de Querétaro • Querétaro
Tel.: +52 442 220 1486 | 442 220
1699
Fax: +52 442 220 1966
E-mail: istucsc@prodigy.net.mx

ISQ - MOÇAMBIQUE, LIMITADA
Rua Jerónimo Osório, 73
Sommershield • Maputo
Tel.: +258 21498015
Fax: +258 21498016
E-mail: avsilva@isq.pt

ISQSpec
5th floor of Oktanten
Luramyrveien 23 • 4313 Sandnes
Tel.: +47 51 96 22 88
Fax: +47 51 96 22 82
E-mail: email@isqspec.no

AL-LUAR LLC
P.O. Box 206 • PC 101, City Center
Muscat • Sultanate of Oman
Tel.: +968 9 2511251
Fax: +968 2 4549474
E-mail: luisarita@al-luar.com

ISQ Internacional P.O. Box 12714,
Doha • Qatar
Mobile: +351963335193 /
+97455319461 / +97444058751
E-mail: qatar@isq.pt

ISQ-T KALITE KONTROL TEKNIK
DENETIM INSAAT MUHENDISLIK
SANAYI VE TIC. A.S.
Yesilyurt Mah. Mahmutpasa Cad.
N.º 8 Basiskele - Kocaeli
Tel. / Fax: +90 262 344 44 36
E-mail: yaytac@isq.pt

MTE – Engeneering – Consulting &
Quality Services
Turan Günes Bulvari, 5,
Cadde n.º 4/11
Çankaya, Ankara, 06450
Tel.: +90 312 4423017
Fax: +90 312 4423018
E-mail: info@mte.com.tr

INTERNACIONAIS | INTERNATIONAL
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