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O Grupo ISQ é uma organização privada e
independente, com sede em Portugal, que presta
serviços de inspecção, ensaio, formação e
consultoria técnica em mais de 20 países de 4
continentes e que opera em todos os sectores,
nomeadamente no oil&gas, aeronáutica e espaço,
energia, indústrias de processo, indústria
automóvel, transportes e infra-estruturas, saúde.

As soluções integradas e inovadoras garantem aos
clientes a conformidade dos seus activos e produtos
com normas e regulamentos em termos de
qualidade, saúde e segurança, ambiente e
responsabilidade social, contribuindo para a
redução do risco da sua actividade e aumento da
disponibilidade dos seus activos.

A actividade, nacional e internacional, assenta em
serviços especializados com forte incorporação
tecnológica, como é o caso de ensaios complexos,
engenharia no domínio da integridade estrutural,
controlo de qualidade de construções industriais,
concepção e gestão de infra-estruturas de
formação e de laboratórios, e Investigação &
Desenvolvimento.

Composto por mais de 30 empresas, o Grupo ISQ
conta com cerca de 1.400 colaboradores em todo o
mundo.

Grupo ISQ
um mundo de soluções

The ISQ Group is a private, independent group,
whose head office is in Portugal. It provides
inspection, testing, training and technical
consultancy services in over 20 countries in 4
continents, operating in all economic sectors,
especially in Oil & Gas, aeronautics and space,
energy, manufacturing, automotive industry,
transport and infrastructure and health.

Integrated and innovative solutions ensure that the
client’s assets and products comply with standards
and regulations in terms of quality, health and safety,
environment and social responsibility, lowering the
risk in their fileds of activities and increasing the
availability of their assets.

The national and international business is based on
specialised services with a strong technological
component, such as complex testing, QA/QC
activities, integrity management, design and
management of training and laboratory facilities, and
Research & Development.

Comprising more than 30 companies, ISQ Group has
a total workforce of around 1,400 employees
throughout the world.

ISQ Group
solutions worldwide
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O ano 2013 apresentou alguns sinais de melhorias
económicas em Portugal, sobretudo a partir do
segundo trimestre, com o crescimento do PIB
(apesar da contracção de 1,4% neste ano, no último
trimestre cresceu 1,6%) e a taxa de desemprego a
estabilizar; as taxas de juro mantiveram-se nos 6% e
registámos um excedente na balança externa com o
aumento das exportações e ganhos de quotas de
mercado fora do espaço europeu. Contudo, estes
dados não impedem que 2013 tenha sido um dos
anos com maiores níveis de recessão na nossa
história recente.

É neste contexto que a componente internacional no
volume de negócios do ISQ se torna, cada vez mais,
um factor determinante para o seu crescimento,
uma vez que em Portugal se assiste a um
decréscimo significativo da actividade. O volume de
negócios do ISQ, cifrou-se, deste modo, nos 46,2
milhões de Euros, representando um decréscimo de
8% em relação a 2012, o que se explica tanto pela
transferência de algumas actividades para
empresas participadas como pela perda objectiva
de volume de negócios. Em termos de resultado
líquido, o ISQ obteve 862 mil Euros, sendo que o
resultado operacional alcança um valor de 2,2
milhões de Euros, tendo-se verificado uma
penalização provocada pelos juros bancários. O
resultado operacional, de 5%, manteve-se em linha
com o obtido em 2012, pois a redução de 8% no
volume de negócios foi acompanhada por um
esforço na mesma ordem de grandeza na
contenção de custos, especialmente na
componente de Fornecimento e Serviços Externos e
Gastos com Pessoal.

A visão estratégica em transformar, num período de
cinco anos, o Grupo ISQ na maior Multinacional
Tecnológica Portuguesa de serviços, com centro de
decisão em Portugal, decorre da política de
internacionalização do ISQ, a qual teve início há 20
anos, com especial enfoque nos últimos dez. Para tal,
a sua Missão é consolidar e desenvolver o Grupo ISQ
numa lógica Multinacional assente em produtos e
serviços de nicho tecnologicamente avançados,
capazes de constituir factores diferenciadores no
mercado global, em particular nos sectores da
Energia e Oil&Gas, bem como na criação e gestão de
infra-estruturas tecnológicas (laboratórios, centros
de formação, entre outros) em geografias nucleares
do desenvolvimento regional do grupo.

Síntese

2013 showed some signs of an economic upturn in
Portugal, especially from the second quarter
onwards, when GDP grew (despite a contraction of
1.4% over the year as a whole) in the last quarter by

and the unemployment rate stabilised; interest
rates remained at 6% and there was a surplus in the
balance of trade, increased exports and a larger
market share outside Europe. Nevertheless, this
data does not mask the fact that 2013 was one of
the worst years of recession in Portugal’s recent
history.

The international segment of ISQ’s business
turnover plays an increasingly important sector that
makes a significant contribution to the company’s
growth, especially after the sharp fall in activity in
Portugal is taken in consideration. ISQ’s business
turnover totalled EUR 46.2 million, which was 8%
down compared to 2012. This is explained both by
the transfer of some activities to subsidiaries and the
fall in business turnover. ISQ’s net income was EUR
862,000, and the operating income was EUR 2.2
million, which was hit by the bank interest rates. The
operating income of 5% was in line with that realised
in 2012, as the 8% fall in business turnover was
offset by efforts leading to a similar percentage
reduction in costs, especially in relation to supplies,
outsourced services and staff expenditure.

The strategic vision to make the ISQ Group the
largest portuguese technology multinational with its
head office in Portugal derives from ISQ’s policy of
internationalisation, which began 20 years ago but
has gained more emphasis in the last decade. The
mission is to consolidate and develop the ISQ Group
on a multinational basis, focusing on the niche
market for technologically advanced products and
services, able to build leading edge factors in the
global market, in particular in the Energy and Oil &
Gas sectors, as well as the creation and
management of technological facilities (laboratories,
training centres, etc.) in key locations to support the
regional development of the group.

With regard to this strategic line of thinking it should
be mentioned that the ISQ Group’s turnover,
excluding the work carried out for companies within
the group, amounted to EUR 83 million, which is
4.5% down when compared to 2012 (EUR 87
million). The total turnover generated by the ISQ
Group’s business abroad rose to EUR 45 million,

1.6%

Summary
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Nesta linha estratégica, é de referir que o volume de
actividade do Grupo ISQ, excluindo a facturação inter
empresas dentro do grupo, ascendeu a 83 milhões
de Euros, o que representa uma redução de 4,5%
face ao ano 2012 (87 milhões de Euros), tendo o
total de volume de actividade do Grupo ISQ no
estrangeiro ascendido a 45 milhões de Euros, o que
representa, à semelhança do ano anterior, 54% da
facturação total do Grupo. Verificou-se, ainda, um
impacto positivo do valor das participações
financeiras nas Empresas Participadas, nacionais e
internacionais, com o Método de Equivalência
Patrimonial (MEP) num valor de 556 mil Euros, com
especial contributo das Empresas Internacionais,

cujo Volume Negócios atingiu 34 milhões de Euros,
com o contributo em MEP de 436 mil Euros.

O ano 2013 foi um ano de profunda mudança do ISQ,
tendo sido efectuada uma Reorganização das áreas
operacionais, decorrentes da Estratégia definida
pela gestão de topo e que assenta em 3 vertentes:
em primeiro lugar, ser um Grupo Multinacional
através de fixação de know-how nas empresas
regionais moldando a sua estrutura de compe-
tências às necessidades dos mercados que servem;
criação de centros de competência corporativos e
sempre que se justifique em empresas locais; e
integração de empresas de base tecnológica no
grupo que promovam o alargamento da cadeia de
valor.

which accounted for 54% of the total revenue of the
Group, as in the previous year.

There was also a positive impact on the value of the
financial holdings in Subsidiary Companies, both
national and international, calculated at EUR
556,000 using the Equity Equivalence Method, with
a special contribution from the International
Companies, whose Business Turnover reached EUR
34 million, with an Equity Equivalence Method
contribution of EUR 436,000.

2013 was a year of profound change for ISQ,
whereby the operating areas were reorganised in

line with the Strategy defined by the senior
management on the basis of 3 pillars: firstly, as a
Multinational Group we can profit from the know-how
of the regional companies, moulding their skills set to
the needs; create corporate skills centres
in local companies whenever justified; and integrate
technology-based companies into the group to
broaden the value chain.

The second pillar is to use the endogenous skills to
develop business by grouping together competen-
cies, both inside and outside the group, in order to
broaden the supply, add value and simultaneously
make ISQ an important player in the national
economy; encourage close relations between public
and private entities, especially in the developing

markets

GRUPO ISQ
ISQ GROUP

PORTUGAL INTERNACIONAL
WORLDWIDE

83 M€ 45 M€

38 M€

VOLUME DE FACTURAÇÃO | TURNOVER
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Em segundo lugar, utilizar as competências
endógenas para o desenvolvimento de negócio:
agrupando competências, internas e externas ao
grupo, por forma a alargar a oferta, agregar valor e,
simultaneamente tornar o ISQ um elemento
importante no desenvolvimento económico nacional;
promovendo a ligação entre as instituições públicas
e privadas, em especial nas regiões em
desenvolvimento, assumindo-se como interveniente
activo no desenvolvimento local e assim,
sustentando o crescimento da operação do grupo;
promovendo de forma sustentada a formação local
na perspectiva do “local content”; e mantendo e
reforçando a capacidade e a competência para
enfrentar os diversos desafios Nacionais,
desenvolvendo soluções e implementando no
terreno os produtos e serviços necessários.

Finalmente, a terceira vertente tem como objectivo
Consolidar e Crescer: em Portugal pela eficiência e
pelo alargamento da cadeia de valor; na Europa a
partir da Sede, Noruega e Espanha, tendo o foco em
sectores de especialização tecnológica; na América
Latina a partir do Brasil pensando em geografias em
rápido desenvolvimento (ex. Colômbia ou Peru); na
África Subsariana e Magreb, em países de rápido
desenvolvimento e abundantes recursos energé-
ticos assentando em particular nas operações de
Angola e Moçambique; e no Médio Oriente, com
base na operação da EAU e Qatar, alargando a
intervenção do grupo ISQ a todo o GCC - Conselho de
Cooperação do Golfo e eventualmente a outras
geografias de proximidade.

Atendendo à crescente transferência de actividade
para o Mercado Internacional e mantendo a aposta
na consolidação e criação de Participadas
Internacionais e Nacionais, pretende-se que o ISQ
seja um Grupo Multinacional composto por
Empresas com actividades diversificadas. Prevê-se,
deste modo, que o ISQ seja cada vez mais uma
Entidade Gestora do Grupo, assegurando o
funcionamento de Centros de Competência dentro
do referido Grupo, em paralelo com a crescente
admissão de colaboradores locais e/ou “globais”.

Os princípios orientadores da reorganização
operacional foram, deste modo, os seguintes:
redução da estrutura hierárquica; integração de
serviços que implicam venda conjunta (redução de
perdas de tempo resultantes da desarticulação);

regions, assuming the role of a catalyst for local
development, thereby sustaining the growth of the
group’s operation; promote local long-term training
from a “local content” perspective; maintain and
strengthen the capacity and competence to face the
various challenges facing Portugal, developing
solutions and implementing the products and
services needed on the ground.

Finally, the goal of the third pillar is to Consolidate and
Grow: in Portugal through efficiency and by
broadening the value chain; in Europe, through the
Head Office, Norway and Spain, focusing on
technological specialisation sectors; in Latin
America starting from Brazil in order to cover rapidly
developing markets (e.g. Colombia and Peru); in Sub-
Saharan Africa and Magreb, in rapidly developing
countries with abundant energy resources, based in
particular on the operations in Angola and
Mozambique; and in the Middle East, based on the
UAE and Qatar operations, to widen the scope of the
ISQ group to the whole of the Gulf Cooperation
Council (GCC) and possibly to other nearby regions.

Against a background of growing business transfers
to the International Market and keeping the focus on
the consolidation and creation of International and
National Subsidiaries, the aim is to make ISQ a
Multinational Group comprising Companies with a
wide range of activities. As such, the idea is that ISQ
increasingly becomes the Managing Entity of the
Group, running the Skills Centres within the Group, in
tandem with a growing number of local and/or
“global” collaborators.

The main guidelines for the operational reorgani-
sation were as follows: reduction of the hierarchical
framework; integration of services that imply joint
sales (less time lost through lack of articulation);
optimisation of resources by cutting Operating Costs
in order to offer more competitive prices, a greater
emphasis on business development (new services
and markets); development of the commercial front
(National and International): Greater Sales Capacity
and increased business turnover; greater and better
Client monitoring; more dedicated Management of
the Group; and the definition of a Management
Framework for the future.

The reorganisation led to the concentration of 4
Operating Activities (Industrial Engineering Services,
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optimização de recursos através da diminuição dos
Custos de Operação de modo a oferecer preços
mais competitivos, maior enfoque no desenvolvi-
hmento do negócio (novos serviços e mercados);
desenvolvimento da frente comercial (Nacional e
Internacional): Maior Capacidade de Venda e
aumento do volume de negócios; maior e melhor
acompanhamento de Clientes; maior dedicação à
Gestão do Grupo; e definição de uma Estrutura de
Gestão para o futuro.

A reorganização traduziu-se numa concentração
em 4 Actividades Operacionais (Serviços Industriais

de Engenharia, Consultoria Técnica e Inspecção,
Formação e Laboratórios) e na criação de uma nova
Direcção designada “Business Development”, uma
direcção de cariz Transversal, sendo as suas
funções realizadas em estreita articulação com as
Direcções Operacionais e as Empresas do Grupo
ISQ.

A revisão dos processos operacionais e dos
recursos associados, teve impacto na estrutura
humana do ISQ: no final deste ano, o ISQ contava com
838 colaboradores, um colaborador a mais do que
no final de 2012; no entanto, o número médio de
colaboradores decresceu de 879 para 825 neste
período, uma vez que as saídas de diversos

Inspection and Technical Consultancy, Training and
Laboratories) and the creation of a new “Business
Development” Board, which is across-the-board, and
carries out its functions in close articulation with the
Operating Departments and the Companies of the
ISQ Group.

The changes in the operating processes and the
associated resources had an impact on ISQ’s human
resources: at the end of the year, ISQ employed 838
workers, one more than at the end of 2012.
However, the average number of employees fell from
879 to 825 in this period. The departure of several

employees was offset by the recruitment of staff
members whose profile was more suitable for the
new demands of the national and international
market.

The main projects carried out in Portugal included
the upturn in Training, which grew by 7%, as well as a
significant improvement in profit margins resulting
from the rationalisation of resources, brought about
in the main by: business linked to the framework
agreement with the Portuguese Institute of
Employment and Professional Training (IEFP);
activities carried out by the Pemba Technology
School for Galp – Block 4 in Mozambique; the
maintenance of the laboratory activity with a

1400 830+

COLABORADORES
STAFF

PORTUGAL

FORMAÇÃO SUPERIOR
UNIVERSITY DEGREES

RECURSOS HUMANOS | HUMAN RESOURCES

55%
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colaboradores foram compensadas pela
contratação de colaboradores com perfil mais
adequado às novas exigências do mercado nacional
e internacional.

Como projectos de relevo desenvolvidos em
Portugal, é de salientar a retoma da actividade de
Formação que cresceu 7%, bem como uma
melhoria significativa da margem, em resultado da
racionalização de recursos, proporcionada
sobretudo pelas actividades relativas ao contrato
quadro com o IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional; a actividade desenvolvida no
âmbito da Escola Tecnológica de Pemba para a Galp
– Bloco 4 em Moçambique; a manutenção da
actividade laboratorial com um volume de negócios
de 9,7 milhões de Euros, sendo de realçar a parceria
crescente com a fábrica da Embraer em Évora para
controlo de processo produtivo; a redução das
diferentes actividades regulamentares de
inspecção, de algum modo compensada pelo início
do Projecto “Funciona” da Homeenergy com
inspecção de gás e electricidade, e do projecto
relativo aos contadores para a EDP.

A intervenção do ISQ e da empresa participada ISQ
Engenharia no controlo do tanque de amoníaco da
AP – Amoníaco de Portugal, pela extensão e
delicadeza dos trabalhos de inspecção e cálculo,
merece um destaque especial.

A implementação do projecto de investimento de 4
milhões de Euros, co-financiados pelo Programa
QREN Centro, em Castelo Branco durante os anos
2013 e 2014, irá dotar o ISQ de uma capacidade e
competência relevantes e diferenciadoras para a
execução de ensaios mecânicos, com especial
aplicação na Aeronáutica e Aeroespacial.

O ano 2013 foi, ainda, um ano em que o ISQ foi
reconhecido pelo seu desempenho, a nível
internacional e nacional, respectivamente, através
da atribuição do Prémio internacional “Western
Energy Project of the Year 2013”, relativo ao
projecto de eficiência energética implementado no
Corinthia Hotel Lisbon (Portugal), e pela participação
do ISQ enquanto Technical Partner do Prémio Risk
Management, efectuando a avaliação técnica das
candidaturas de PME e de grandes empresas ao
prémio Risk Management promovido pela Açoreana
Seguros e Diário Económico.

business turnover of EUR 9.7 million, with a special
mention of the growing partnership with the
Embraer factory in Évora to control the production
process; the reduction of the different regulatory
inspection activities, partly compensated by the start
of the Homeenergy “Funciona” home energy project
with gas and electricity inspection, and the project
relating to the meters for EDP.

Special mention must be given to the work by ISQ and
our subsidiary company ISQ Engenharia on
controlling the ammonia tank for AP – Amoníaco de
Portugal, given the magnitude and delicate nature of
the inspection and calculation tasks.

The implementation of the EUR 4 million investment
project in Castelo Branco in 2013 and 2014, co-
funded by the National Strategic Reference
Framework (QREN) Centre Programme, will endow
ISQ with an important, leading edge capacity to carry
out mechanical tests that are particularly applicable
to Aeronautics and Aerospace.

2013 was also the year in which ISQ was recognised
for its achievements, at international and national
level, respectively, through the award of the
“Western Energy Project of the Year 2013”
international prize for the energy efficiency project
implemented in the Corinthia Hotel Lisbon (Portugal);
and for the participation of ISQ as Technical Partner
in the Risk Management Award, carrying out the
technical assessment of the applications by SMEs
and large companies for the Risk Management
award, organised by the Insurance company
Açoreana Seguros insurance company and the
Diário Económico .

With regard to ISQ’s international activity, which
underpins the Group’s growth, the ISQApave
business increased again, while sustainable activity
took place with ISQ Brazil and the operation in Spain,
which includes 5 subsidiary companies; the
consolidation of Maintenance and Structural
Integrity activity activities in the Angolan, Algerian
and Middle Eastern markets were consolidated; in
Norway and Qatar, the Non-Destructive Testing
(NDT) business continued to broaden its scope, and
this activity was also begun in Mozambique; the
projects with our Angolan clients remain ongoing:
INEA, Mercury, Unitel, ISPTEC, Sonils, and Angola
LNG.

newspaper
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No que concerne à actividade internacional do ISQ,
sustentáculo de crescimento do Grupo, verificou-se,
novamente, o crescimento da actividade do
ISQApave, para além da sustentabilidade do ISQ
Brasil e da operação em Espanha, através das 5
empresas participadas; a consolidação da
actividade de Manutenção e Integridade Estrutural
nos mercados angolano, argelino e do Médio
Oriente; a continuação e alargamento da actividade
internacional de CND – Controlo Não Destrutivo na
Noruega, no Qatar, bem como o início desta
actividade em Moçambique; e a manutenção dos
projectos para os clientes angolanos: INEA, Mercury,
Unitel, ISPTEC, Sonils, e Angola LNG.

No âmbito internacional, destacam-se diversos
projectos: a finalização da 1ªFase por técnicas CND
avançadas do tubo de queda e repartidor da Central
de La Muela (Alstom Espanha) e o início do Controlo
Não Destrutivo de 3 tanques de LNG em Dunkerque
(França); a inspecção da integridade por Controlo
Não Destrutivo do Gasoduto da Matola em
Moçambique; a avaliação das condições de uso e
inspecção de Equipamentos de Elevação de Carga
Onshore e Offshore para a Petrobras (Brasil); a
avaliação de 50 Propostas sobre o conceito e
arquitectura da EXPO 2017, exposição mundial
dedicada ao tema “Energia para o Futuro”
(Cazaquistão); e a parceria com a empresa
portuguesa de arquitectura Saraiva e Associados
para a criação de um Centro de Formação
Profissional no Cazaquistão, para a .

Ainda de realçar uma nova área de negócio baseada
na concepção e implementação de infra-estruturas
laboratoriais para Clientes como o ISPTEC – Instituto
Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências
(Luanda) e o Ministério do Comércio de Angola; o
Centro de Investigação e Desenvolvimento do PI –
Petroleum Institute do Abu-Dhabi, juntamente com
uma proposta para a implementação e operação de
um laboratório de bio-corrosão com o mesmo
Instituto de Investigação, em parceria com a Partex;
os Laboratórios Centrais no Oman, em parceria com
a OOC – Oman Oil Company e a Partex, através de
uma proposta de conceito e estudo de viabilidade
dos referidos laboratórios.

Todas as áreas do ISQ desenvolvem projectos de
investigação e desenvolvimento aplicado, tendo
realizado actividades de I&D tão diversas quanto o

Kasipor

Several international projects stand out: the
completion of the 1st Phase using advanced NDT
techniques of the La Muela Power Plant (Alstom
Espanha) penstock and the start of Non-Destructive
Testing inspection of 3 LNG tanks in Dunkirk
(France); inspection of the integrity of the Matola Gas
Pipeline (Mozambique) using Non-Destructive
Testing; assessment of the usage and inspection
conditions of Onshore and Offshore Cargo Lifting
Equipment for Petrobras (Brazil); assessment of 50
Proposals for the design and architecture of EXPO
2017, the world fair on the theme of “Energy for the
Future” (Kazakhstan); and the partnership with the
Portuguese architectural company Saraiva e
Associados to create a Professional Training Centre
in Kazakhstan for Kasipor.

Also worthy of mention is a new business sector
based on the design and implementation of
laboratory infrastructures for Clients such as the
Technology and Science Polytechnic (ISPTEC) in
Luanda and the Angolan Ministry of Trade; the
Research and Development Centre of the Abu-Dhabi
Petroleum Institute, together with a proposal for the
implementation and operation of a bio-corrosion
laboratory with the same Research Institute and in
partnership with Partex; the Oman Central
Laboratories, in partnership with the Oman Oil
Company (OOC) and Partex, through a proposal for
the design and feasibility of those laboratories.

All the ISQ sectors carry out applied research and
development projects, such as: non-intrusive
inspection systems, integrating different technology
to enhance reliability; assessment of new
treatments and alternative hexavalent Chromium
linings based on Nano Sunscreen gel in particular,
for the aeronautics sector, in order to comply with
European Directives; in the energy area, welding
procedures applied to new materials for on-shore
wind turbines; maintenance management of off-
shore wind turbines and new systems to monitor and
control wind parks.

Furthermore, developing procedures for non-
destructive thick welding of austenitic materials in
collaboration with ITER (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor), ISQ deepened its
already extensive experience in the control of these
materials. With regard to railway infrastructures, a
new control system was developed that allows the
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desenvolvimento de: sistemas de inspecção não
intrusivos, integrando diferentes tecnologias por
forma a aumentar a fiabilidade do controlo; avaliação
de novos tratamentos e revestimentos alternativos
de Crómio hexavalente à base de tratamentos Sol-
gel Nanoestruturados, em particular, para o sector
aeronáutico, tendo em vista o cumprimento das
Directivas Europeias; na área da energia,
procedimentos de soldadura aplicados a novos
materiais para torres eólicas on-shore; na gestão da
manutenção de torres eólicas off-shore e na
elaboração de novos sistemas de apoio à
monitorização e controlo de parques eólicos.

Por outro lado, a colaboração com o ITER
(International Thermonuclear Experimental
Reactor) no desenvolvimento de procedimentos
para inspecção não destrutiva de soldaduras de
elevada espessura de materiais austeníticos,
aprofundou a já larga experiência do ISQ no controlo
destes materiais. Na área de infra-estruturas
ferroviárias desenvolveu-se um novo sistema de
controlo que permite a avaliação da condição de
carris a alta velocidade e com maior fiabilidade.

Finalmente, e no que diz respeito às empresas do
Grupo ISQ, são de referir com especial destaque no
ano transacto, o posicionamento mais abrangente e
de proximidade do mercado na Península Ibérica,
Médio Oriente e Moçambique; o início do processo
de Fusão da Integridade com a NTM, com vista ao
crescimento da actividade na área da manutenção;
a criação da QC Pharma e da 3S, com foco na
indústria farmacêutica; a optimização de
equipamento produtivo para Delphi efectuada pela
Testwise; e o crescimento da SQS (teste de
software), da Labiagro (ensaios agro-alimentares) e
da Tek Box (mercado das águas), tanto em volume
de actividade como em resultado.

condition of the high-speed rails to be assessed more
reliably.

Finally, with regard to the companies of the ISQ
Group, a special mention to the positioning realised
last year, covering a wider area and making further
inroads into the Iberian Peninsula, the Middle East
and Mozambique; the start of the merger between
Integridade and NTM, aiming at growth in the
maintenance area; the creation of QC Pharma and
3S Bluestabil, focusing on the pharmaceutical
industry; optimisation of production equipment for
Delphi by Testwise; and the growth of SQS (software
testing), Labiagro (food tests) and Tek Box (water
market), in terms of both turnover and profits.
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Ensaios para aerostruturas - Portugal
Aerostructures testing - Portugal

Arranque do programa de testes para aprofundamento do comportamento
mecânico de materiais compósitos a utilizar em aeroestruturas com o
envolvimento de vários laboratórios ISQ

Test campaign to analyse the mechanical behaviour of composite materials used
in aeroestructures involving several ISQ laboratories



A actividade das inspecções técnicas abrange tanto
a inspecção em construção nova como já em serviço
de instalações e equipamentos industriais, de
edifícios e obras de arte, cobrindo aspectos
relacionados com a qualidade dos materiais,
processos de construção, soldadura, protecções
anticorrosivas, segurança e controlo ambiental.

Nesta área, inspectores ou equipas multidisci-
plinares de inspectores certificados, com vasta
experiência de campo, verificam a conformidade do
projecto com a legislação, normas e códigos
aplicáveis, contribuindo para a segurança das
pessoas, instalações e equipamentos, adequação ao
uso, avaliação de condição e dos mecanismos de
degradação de instalações em serviço, com vista a
avaliação de vida restante.

O factor diferenciador e de sucesso do ISQ nesta
vertente é proporcionado pela competência técnica
dos nossos recursos e alavancado pelo suporte das
análises e ensaios efectuadas pela multidisciplinar
rede de laboratórios.

A estratégia de internacionalização do ISQ tem
exigido um significativo investimento em acções de
formação e certificação em múltiplos sistemas
normativos, de forma a dar resposta cabal às
exigências do mercado global.

O ISQ efectuou, em 2013, diversos projectos
internacionais na área da garantia da qualidade na
construção em centrais térmicas e hidroeléctricas

Inspecções Técnicas

(KE&C – Koch, Engineering & Construction, Lda –
Martinica e Ruanda); na inspecção de fabrico de
componentes (SIPEX – Finlândia e Tecnip – México);
inspecção de equipamentos industriais e calibração
de cisternas (SAR - Société Africaine de Raffinage –
Senegal, Sonangol – Angola, ISQ – Moçambique,
Sonatrach – Argélia).

Para o mercado nacional, os projectos mais signifi-
cativos de inspecção e avaliação de condição de
cisternas e equipamentos industriais foram desen-
volvidos para a ADP Fertilizantes, AP–Amoníaco de
Portugal (inspecção e acompanhamento do
descomissionamento/comissionamento do tanque
de amoníaco de 30.000 m3), a EDP (na avaliação de
condição de componentes do Grupo 3 da Central de
Sines), a Petrogal, a REN, para o sector da pasta e
papel, e a CLC - Companhia Logística de Combus-
tíveis.

Para além das inspecções ambientais realizadas, e
ao nível das inspecções a instalações, é de referir a
Certificação de Playgrounds para o Grupo Sonae
Sierra, a inspecção à instalação eléctrica de diver-
sos centros de formação do IEFP, a auditoria técnica
à instalação eléctrica dos serviços centrais da
Sanest (Águas de Portugal), e dos equipamentos
eléctricos do hotel Sheraton Pine Cliffs.

Pela sua dimensão, destacamos ainda o projecto
Homeenergy relativo à revisão das instalações
eléctricas e de gás em habitações desenvolvido para
a EDP.
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Centro de I&D – Abu Dhabi
R&D Centre – Abu Dhabi

Consultoria técnica no desenvolvimento, instalação e operação de um
Centro de I&D no sector do oil&gas, para o Petroleum Institute. Este centro
de I&D, com cerca de 26.000 m2 de área útil, inclui laboratórios nas áreas
de geociência do petróleo, engenharia do petróleo, química, mecânica e
eléctrica

Technical consultancy in the design, implementation and operation of a R&D
Centre in the Oil & Gas sector, for the Petroleum Institute. This R&D Centre, with

, includes laboratories in the areas of petroleum
geosciences, petroleum engineering, chemistry, mechanics and electrics
an area of 26,000 m²



19

The technical inspection business includes
inspection of both new constructions and in-service
industrial facilities and equipment, buildings and
devices, encompassing aspects related to the quality
of the building materials, welding, protective coating,
safety and environmental control. In this area,
inspectors or multi-skilled inspection teams with vast
field experience ensure that the project complies
with standards, codes and regulations, contributing
to the safety of people and equipment. Condition
assessment and remnant life assessment of
equipment and installations provides valuable
information for asset management.

ISQ has successfully gained a leading edge in this
area thanks to the technical competence of its
human resources and the analyses and testing
provided by the multidisciplinary network of
laboratories.

ISQ’s strategy of internationalisation has required
significant investment in training and certification by
a number of standards organisations in order to fully
respond to the demands of the global market.
In 2013 ISQ carried out several international
projects in the quality assurance area for the
construction of thermal power plants and
hydroelectric power plants (KE&C – Koch,
Engineering & Construction, Lda – Martinique and

Technical Inspections

Ruanda); the inspection of component production
(SIPEX – Finland and Tecnip – Mexico); and the
inspection of industrial equipment and tank
calibration (SAR- Société Africaine de Raffinage –
Senegal, Sonangol – Angola, ISQ – Mozambique,
Sonatrach – Algeria). The biggest projects in the
domestic market in the area of inspection and
condition assessment of cisterns and industrial
equipment were carried out for ADP Fertilizantes,
AP–Amoníaco de Portugal (inspection and
monitoring of the decommissioning/commissioning
of the 30,000 m3 ammonia tank), EDP (condition
assessment of the components of Group 3 of Sines
Power Plant), Petrogal, REN, for the pulp and paper
industry and CLC - Companhia Logística de
Combustíveis.

As well as the environmental inspections carried out,
the inspection of installations also included
Playground Certification for the Sonae Sierra Group,
electrical installations at different IEFP training
centres, the technical audit of the electric
installations of the central services of Sanest
(Portuguese Water Company), and the electrical
equipment of the Sheraton Pine Cliffs hotel.

Owing to its size, the Homeenergy project deserves
special mention. This task included checking electric
and gas installations in homes for EDP.



Criação da 3S Bluestabil - Portugal
Creation of 3S Bluestabil - Portugal

Empresa que fornece serviços na área dos estudos de estabilidade,
nomeadamente a armazenagem em condições ambientais controladas,
garantindo desta forma a segurança e rastreabilidade dos produtos

Company that supplies services in the area of stability studies, namely storage in
controlled environmental conditions to guarantee the security and tracking of the
products



Esta actividade visa o apoio às empresas e
organizações, nas suas actividades de gestão do
risco e gestão dos seus activos, na melhoria dos
processos ligados à qualidade, ambiente, segurança
e energia, e transferência de tecnologia.

Equipas multidisciplinares intervêm em todas as
fases de desenvolvimento do projecto, nomeada-
mente na análise e verificação de projecto, na
realização de estudos de engenharia, serviços de
auditoria ou serviços relativos a segurança indus-
trial, comissioning e licenciamento industrial.

O ISQ desenvolve soluções à medida, garantindo a
conformidade com normas, códigos e regulamen-
tos.

No que respeita à actividade de consultoria técnica
no mercado internacional o ISQ actuou em 4 áreas:
RBI – Risk Based Inspection e avaliação de vida
restante (Saudi Aramco: fábricas de gás de Berry e
Uthmaniyah, na refinaria de Riade e na fábrica de
NGL de Hawiyah – Arábia Saudita; Sonangol: refina-
ria de Luanda – Angola; e SABIC Cartagena -
Espanha); avaliação de riscos profissionais e
tecnológicos (Sonangol e Maxam CPEA – Luanda);
eficiência energética (Cabo Verde Telecom). No
âmbito do sistema de gestão de qualidade foi
prestada consultoria para a sua implementação na
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (Ambisig Moçam-
bique). Finalmente, é de mencionar o contrato de
desenvolvimento do sistema de gestão da
integridade de equipamentos de processo na
Refinaria da Sonangol em Luanda.

A nível nacional, a actividade de consultoria e
estudos é das mais reconhecidas do ISQ, pelo que
foram diversos os projectos nesta área
implementados em 2013. A vertente de
Manutenção de instalações e equipamentos
industriais teve como principais clientes a EDP
(centrais Sines e Lares em Portugal e Pecém no
Brasil), a Galp (refinarias de Matosinhos e Sines), a

Consultoria e Estudos

Ensulmeci/Efacec (projecto de cogeração da
refinaria de Matosinhos), a EP Estradas de Portugal
(Ponte 25 de Abril), a Endesa e a Tejo Energia
(central do Pego). Especialmente relevante foi a
implementação da metodologia RBI na refinaria de
Matosinhos para a Galp.

Por outro lado, ao nível da Segurança e Ambiente, no
que diz respeito a pessoas, equipamentos e
instalações, são de referir os serviços prestados
para a Ana Aeroportos, Banco Popular, Central de
Cervejas, Centro Comercial Parque Atlântico e EDA
nos Açores, Efacec, EPAL, ERNST&YOUNG, Galp
(refinarias de Sines e Matosinhos), Grupo Faurécia,
IEFP, IKEA, Portugen, Projecto Detalhe (remoção de
amianto no desmantelamento e limpeza da fábrica
da MERCKSHARP & DOHME no Cacém), Repsol
Polímeros, Tintas DYRUP e UNICER.

No âmbito da eficiência energética, foram
efectuadas auditorias para a REN, Takargo e
Transtejo e Inovenergy. O projecto mais significativo
foi, contudo, o desenvolvido para o Hotel Corinthia
Lisboa, com a implementação de um Projecto de
Eficiência Energética premiado internacionalmente
pela Association of Energy Engineers como
“Western Energy Project of the Year 2013”.

A participação do ISQ enquanto Technical Partner
do Prémio Risk Management, efectuando a
avaliação técnica das candidaturas de PME e de
grandes empresas ao prémio Risk Management
promovido pela Açoreana Seguros e Diário
Económico foi outro dos trabalhos de relevo.

A actividade de cálculo teve como principais clientes
a ANA Aeroportos, a CARRIS e, sobretudo, a
EMBRAER através da modelação numérica de
estruturas e apoio de engenharia para preparação
dos testes estáticos e de fadiga, à escala real, de
uma asa em compósito, para além do cálculo da
cobertura e assentamento do tanque de amoníaco
da AP –Amoníaco de Portugal.
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Inspecção do Gasoduto da Matola - Moçambique
Inspection of Matola Gas Pipeline - Mozambique

Inspecção por Controlo Não Destrutivo (inspecção da integridade de mais
de 3.300 soldaduras) nos cerca de 30 quilómetros do gasoduto da Matola,
primeiro gasoduto construído em Moçambique, para a coreana Kogas

Non-Destructive Testing (integrity inspection of over 3,300 welding joints) in 30
kilometres of the Matola gas pipeline, the first gas pipeline built in Mozambique,
for the Korean Gas Corporation (Kogas)
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This activity aims to support companies and
organisations in their risk and asset management, in
improving processes linked to quality, environment,
safety and energy and technology transfer.

Multi-skilled teams take part in all stages of the
projects, especially with regard to project analysis
and verification, carrying out engineering studies,
auditing studies as well as industrial security
services, commissioning and industrial licensing.

ISQ offers customised solutions, complying with stan-
dards, codes and regulations.

Throughout 2013, ISQ provided international
consultancy services in 4 areas: Risk Based
Inspection (RBI) and remaining life assessment
(Saudi Aramco: Berry and Uthmaniyah gas plants,
Riyadh refinery and Hawiyah LNG plant – Saudi
Arabia; Sonangol: Luanda refinery – Angola; and
SABIC Cartagena – Spain); professional and
technological risk assessment (Sonangol and
Maxam CPEA – Luanda); energy efficiency (Cape
Verde Telecom). Consultancy services were
provided for the implementation of the quality
management system at the Cahora Bassa
Hydroelectric Plant (Ambisig Mozambique). A final
mention for the contract to develop the equipment
management system for Sonangol Refinery in
Luanda.

In Portugal the consultancy services provided are
among ISQ’s most highly sought after services, with
several projects implemented during the course of
2013. The industrial installations and equipment
maintenance segment carried out for the following
major clients: EDP (Sines and Lares Power Plants in
Portugal and Pecém Power Plant in Brazil), Galp
(Matosinhos and Sines refinery), Ensulmeci/Efacec
(Matosinhos refinery cogeneration project), EP
Estradas de Portugal (25 April Bridge, Lisbon),

Consultancy and Studies

Endesa and Tejo Energia (Pego power plant). A
particularly key project was the implementation of
the RBI method at Matosinhos Refinery for Galp.

Safety and the Environment services in relation to
people, equipment and installations were provided to
the following entities: Ana Aeroportos, Banco
Popular, Central de Cervejas, Centro Comercial
Parque Atlântico and EDA in the Azores, Efacec,
EPAL, ERNST&YOUNG, Galp (Sines and Matosinhos
refineries), Faurécia Group, IEFP, IKEA, Portugen,
Projecto Detalhe (removal of asbestos in the
decommissioning and cleaning of the MERCKSHARP
& DOHME factory in Cacém), Repsol Polímeros,
Tintas DYRUP and UNICER.

In the energy efficiency area, audits were carried out
for REN, Takargo, Transtejo and Inovenergy. The
biggest project, however, was the development and
implementation of an Energy Efficiency Project for
the Corinthia Hotel Lisbon, which earned an
international award from the Association of Energy
Engineers as “Western Energy Project of the Year
2013”.

Another noteworthy project was ISQ’s participation
as a Technical Partner in the Risk Management
Award, carrying out the technical assessment of the
applications made by SMEs and large companies for
the Award organised by the insurance company
Açoreana Seguros insurance company and the
Diário Económico newspaper.

The main clients in the calculation business segment
were ANA Aeroportos, CARRIS and above all
EMBRAER, with the development of numerical
modelling of structures developed and the provision
of engineering support in the preparation of static
and fatigue tests, in full life-size scale, of a composite
wing, as well as calculating the cover and settlement
of the ammonia tank for AP – Amoníaco de Portugal.



Projecto de energia premiado - Portugal
Energy project awarded - Portugal

Eficiência energética - projecto implementado no Corinthia Hotel Lisbon,
pela parceria ISQ/Galp Soluções de Energia, distinguido internacionalmente
com o título de Western Europe Region - Energy Project of the Year, pela
Association of Energy Engineers (AEE)

Energy efficiency – project implemented at the Corinthia Hotel Lisbon, by the
ISQ/Galp Soluções de Energia partnership, earning the international Western
Europe Region - Energy Project of the Year Award, attributed by the Association
of Energy Engineers (AEE)
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O ISQ dispõe de uma rede de laboratórios
acreditados que oferece um leque diversificado de
serviços dirigidos à indústria, à área da saúde, ao
comércio e serviços, entidades públicas e a
particulares, que necessitem de assegurar que as
suas instalações, equipamentos e produtos
cumprem os requisitos de qualidade e segurança.

Estas valências, ao serviço da indústria nacional, têm
contribuído decisivamente para atrair Centros de
Desenvolvimento de Produto indispensáveis à
permanência das empresas de produção em
Portugal.

Nesta rede de laboratórios fazem-se ensaios a
materiais e a produtos, ensaios e análises para a
construção civil e ao betão, ensaios em
equipamentos e cabos eléctricos, ensaios de
compatibilidade electromagnética, análises
químicas, ambientais e microbiológicas, ensaios não
destrutivos e ensaios metrológicos, ensaios
acústicos e ensaios de exposição a vibrações, e uma
vasta gama de ensaios mecânicos.

O permanente desenvolvimento de novos métodos e
processos, a experiência e o know-how abriram uma
nova área de negócio que se materializa na
concepção e desenvolvimento de projectos de
laboratórios, abrangendo desde o projecto de
concepção, definição de layouts, selecção de
equipamento, desenvolvimento de métodos analíti-
cos, formação de quadros técnicos, até ao suporte
técnico ao cliente prestado pelas equipas
multidisciplinares do ISQ. Podemos citar, no ano
2013, os laboratórios do Ministério do Comércio
(Angola) e do PIRC – Petroleum Institute Research
Centre (Abu Dhabi).

Os ensaios de Controlo Não Destrutivo realizados no
tanque de amoníaco da AP foram uma actividade
significativa desta área no ano transacto.

Em termos de análise de falha, os projectos
internacionais mais relevantes foram implemen-
tados na central termoeléctrica UTE Pecém (Brasil),

Ensaios e Análises

na GASCO Habshan (Abu Dhabi), em Hassi
Messaoud para HBNS – Groupement Berkine
(Argélia) e na Shams Power Company (Abu Dhabi).
No que diz respeito a Ensaios Não Destrutivos
avançados destacam-se a inspecção de pipelines,
técnicas de Guided Waves e C-Scan AUT para o
Qatar Petroleum e o Controlo da Qualidade na
construção de 3 tanques de LNG por inspecção por
Phased Array AUT do terminal de Dunkerque
(França), para a SMM.

Ainda de mencionar os ensaios de vibrações
ambientais à passagem de comboios de carga para
a Cargovibes (Portugal e Bélgica), os ensaios de
fiabilidade em antenas para a Hirschmann
(Alemanha), os Ensaios Não Destrutivos e réplicas
metalográficas para análise de condição dos
equipamentos estáticos da unidade de platforming
da refinaria de Argel e das colunas de processo do
train de liquefacção de gás natural do complexo
GP.2Z para a Sonatrach (Argélia).

Para o sector aeronáutico e aeroespacial, o ISQ
realizou diversos ensaios de caracterização
termodinâmica de componentes (determinação de
calor específico e condutividades térmicas), com
particular destaque para a Embraer, a Força Aérea
/ Airbus e a HPS – High Performance Space Struc-
ture Systems. Ainda de referir a caracterização e
análise termomecânica da robustez de uma tubeira
de escape de andares superiores de propulsão em
fibra de carbono - ensaios e análise modal
operacional em Shaker para o Grupo Safran
(França) e a preparação dos ensaios de qualificação
do IXV - Veículo Espacial Reutilizável Europeu para a
ESA / Thales Alenia Space.

No que diz respeito à indústria farmacêutica, foi
desenvolvida uma nova área de negócio para análise
de metais em medicamentos decorrente de uma
nova exigência legal, através da criação da marca
QCPharma, a qual agrega as áreas técnicas e
recursos humanos do LABQUI e Labiagro, e da 3S
Bluestabil - Stability Storage Services.



Equipamentos de Elevação de Carga - Brasil
Cargo Lifting Equipment - Brazil

Avaliação das condições de uso e inspecção de equipamentos de elevação
de carga das plataformas onshore e offshore da Bacia de Campos, para a
Petrobras

Assessment of conditions for use and inspection of cargo lifting equipment
onshore and offshore Bacia de Campos platforms, for Petrobras
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ISQ has a network of accredited laboratories that
provide a wide range of services for public and
private entities in industry, health, commerce and
services and they all need to ensure that their
installations, equipment and products comply with
quality and safety standards.

These skills have been put at the service of national
industry and they have contributed decisively to
attracting Product Development Centres that are
indispensable with regard to ensuring that
manufacturing companies remain in Portugal .

This network of laboratories tests and analyses both
materials and products, civil constructions and
concrete, electrical equipment and cables,
electromagnetic compatibility, undertakes chemical,
environmental and microbiological analyses, non-
destructive testing and metrological, acoustic and
vibration exposure tests as well as a vast range of
mechanical testing.

The constant development of new methods and
processes, together with the experience and
expertise acquired, has paved the way for a new
business area involving the design and development
of laboratory projects, from the initial design to the
definition of layouts, choice of equipment,
development of analytical methods, training of
technical staff and technical support for the client
provided by ISQ’s multi-skilled teams. We particularly
note the laboratories of the Ministry of Trade
(Angola) and PIRC – Petroleum Institute Research
Centre (Abu Dhabi) in 2013.

The Non-Destructive Testing carried out in the AP
ammonia tank accounted for a significant proportion
of the activity in this area last year.

In terms of failure analysis, the most important
international projects were in the UTE Pecém
Thermoelectric Power Plant (Brazil), GASCO

Testing and Analyses

Habshan (Abu Dhabi), Hassi Messaoud for HBNS –
Groupement Berkine (Algeria) and Shams Power
Company (Abu Dhabi). As for Advanced Non-
Destructive Testing, we list the inspection of
pipelines, Guided Waves and C-Scan AUT techniques
for Qatar Petroleum and Quality Control inspection
implemented during the construction of 3 LNG tanks
using Phased Array AUT at the Dunkirk Terminal
(France), on behalf of SMM.

Also worthy of mention are the environmental
vibration assessment tests caused by loaded trains
for Cargovibes (Portugal and Belgium), antenna
reliability tests for Hirschmann (Germany), the Non-
Destructive Testing and metallographic replicas for
static equipment condition assessment of Argel
refinery Platforming Unit and the liquefied natural
gas train columns of the GP.2Z complex for
Sonatrach (Algeria).

In the aeronautics and aerospace sectors, ISQ
carried out several thermodynamic tests on
components (calculation of specific heat and
thermal conductivity), with particular emphasis on
the work done for Embraer, the Air Force/Airbus
and HPS – High Performance Space Structure
Systems. The characterisation and thermo-
mechanical robustness analysis of a launcher nozzle
- dynamic tests and modal analysis in Shaker for the
Safran Group (France) and preparation of the
qualification tests for the thermoprotection system
for the IXV - European Reusable Space Vehicle for
ESA/Thales Alenia Space also deserve mentions.

In the pharmaceuticals industry, a new business
sector was developed to analyse the metals in
medicines in the wake of new legal requirements
through the creation of the QCPharma brand, which
brings together the technical areas and human
resources of LABQUI and Labiagro, and 3S
Bluestabil - Stability Storage Services.



Prémio Risk Management - Portugal
Risk Management Award - Portugal

Avaliação técnica das candidaturas de PME e de grandes empresas ao
prémio Risk Management promovido pela Açoreana Seguros e Diário
Económico. O ISQ, a convite da Açoreana Seguros, integrou como technical
partner a comissão de avaliação das candidaturas

Technical assessment of the applications by SMEs and large companies for the
Risk Management award organised by the insurance company Açoreana
Seguros and the newspaper Diário Económico. ISQ, upon invitation from
Açoreana Seguros, integrated the assessment committee of the applications as
a technical partner
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O ISQ é uma entidade formadora acreditada pela
DGERT – Direcção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho, e certificada pela APCER, nos
sistemas de gestão da Qualidade, Segurança e
Ambiente, que desde 1994 formou mais de
145.000 pessoas.

Com uma oferta em formação profissional
englobando todas as áreas de conhecimento
técnico do ISQ, esta actividade contribui para o
desenvolvimento e melhoria do desempenho das
empresas, através da valorização dos seus quadros.

A experiência e o know how acumulados materiali-
zaram-se numa nova área de negócio, projectos
“chave na mão” de concepção, implementação e
gestão de escolas de formação profissional,
incluindo formação de técnicos de formação e
formação de formadores.

A actividade de formação inclui o desenho de cursos
à medida das necessidades das empresas, a
organização de seminários temáticos, a certificação
de pessoas e qualificação com vista à certificação,
um vasto Catálogo de Formação com programas
predefinidos e a realização de cursos de pós-
graduação que cobrem diferentes áreas de
conhecimento técnico do ISQ.

Uma das estratégias assenta na promoção de
projectos inovadores de formação, qualificação e
certificação de pessoas, tendo sido desenvolvidos
em mais de 40 países (África, Ásia, Europa),
nomeadamente através da coordenação e
participação em projectos de Investigação e
Desenvolvimento – “Lifelong Learning”, financiados
pela Comissão Europeia, que no ano de 2013
ascenderam a 25.

Como projectos mais importantes desenvolvidos,
com cariz internacional, em 2013, referimos:
auditorias aos sistemas de gestão que suportam a
implementação de cursos de formação e
certificação de pessoal e empresas na área da

Formação

Soldadura, sistemas Harmonizados da EWF –
European Welding Federation (Federação Europeia
de Soldadura) e do IIW – International Institute of
Welding (Instituto Internacional de Soldadura), em
diversos países Europeus e Internacionais como seja
Espanha, França, República Checa, Holanda,
Noruega, Turquia, Nigéria, Japão; modelos
inovadores de work based learning, formação dual,
para aumento de empregabilidade de jovens e de
compet i t iv idade de empresas para BFI -
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich (Austria),
IB-Internationaler Bund e.V. e EVBB-Europäischer
Verband Beruf l icher Bi ldungsträger e.V. :
(Alemanha); e o desenvolvimento do projecto “chave
na mão” da ETP - Escola Tecnológica de Pemba com
actividades de gestão de projecto, concepção da
formação para colaboradores, concepção de um
sistema de gestão da formação (alinhado com a
norma de sistemas de gestão ISO 9001) e definição
preliminar das zonas de implantação da
componente oficinal e laboratorial da ETP para a
Galp Energia/consórcio Área 4 Rovuma
(Moçambique).

A nível nacional é de mencionar o Acordo de
Cooperação entre ISQ e o IEFP - Instituto de Emprego
e Formação Profissional envolvendo consultoria
para capacitação e modernização da rede de
centros de formação do IEFP, acreditação de 10
Centros de Formação IEFP com sistemas
Europeus/Internacionais para formação de
soldadores, concepção de referenciais profissionais
e avaliação e reabilitação de 15 dos centros de
formação; realização de 14 pós graduações em
áreas tecnológicas a nível nacional, incluindo Açores,
destacando-se 3 pós graduações em Engenharia da
Soldadura que permitem o acesso a diplomas
Europeus e Internacionais e ao Mestrado em
Engenharia da Soldadura através do protocolo com
a Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de
Ciências e Tecnologia; e no âmbito do POPH -
Programa Operacional de Potencial Humano com a
realização de acções de formação para activos e
desempregados a nível nacional num valor superior
a 1 milhão de euros.



EXPO 2017, avaliação de Propostas - Cazaquistão
EXPO 2017, assessment of Proposals  - Kazakhstan

Membro da comissão técnica de avaliação de 50 propostas sobre o
conceito e arquitectura da EXPO 2017, exposição mundial dedicada ao
tema “Energia para o Futuro”, a convite da entidade gestora da EXPO 2017

Member of the technical assessment committee of 50 proposals on the design
and architecture of EXPO 2017, the world fair on the theme of “Energy for the
Future”, upon invitation from the EXPO 2017 management
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ISQ is a training entity accredited by the Portuguese
DGERT (Employment and Labour Relations), and
certified by APCER, in Quality, Safety and
Environmental management systems. It has
provided training for over 145,000 people since
1994.

This activity supplies training covering all ISQ’s
technical areas, and this has led to an improved
performance by its companies through the
enhancement of the workforce’s skills.

The accumulated experience and know-how has led
to a new “turnkey” projects business sector focusing
on the design, implementation and management of
professional training schools, including advanced
training for trainers.

The training includes courses customised to meet
companies , the organisation of thematic
seminars, certification and qualification for
certification, a vast Training Catalogue with
predefined programmes and post-graduate courses
that cover different areas of ISQ’s technical
knowledge.

One of the strategies is based on the promotion of
innovative training, qualification and certification
projects, which has been implemented in 40
countries (in Africa, Asia and Europe), especially
through the coordination and participation in
Research and Development “Lifelong Learning”
projects funded by the European Commission. A total
of 25 such projects were implemented in 2013.

The most important international projects in 2013
were as follows: audits of the management systems
that back up the implementation of staff and
company training and certification courses in the
Welding sector, according to harmonised systems

needs

Training

of the European Welding Federation (EWF) and
International Institute of Welding (IIW), in several
countries all over the world such as Spain, France,
Czech Republic, Netherlands, Turkey, Nigeria, Japan;
innovative work-based learning models and dual
training to increase the employability of the young
people and the competitiveness of companies for
BFI-Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
(Austria), IB-Internationaler Bund e.V. and EVBB-
Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger
e.V. (Germany); and the development of the Pemba
Technology School (ETP) turnkey training centre with
project management activities, training design for
employees, design of a training management system
(in accordance with the ISO 9001 management
systems standard) and preliminary definition of the
location for the ETP workshop and laboratory for the
Galp Energia/Area 4 Rovuma consortium
(Mozambique).

In Portugal mention must be made of the
Cooperation Agreement between ISQ and the IEFP
(Institute for Employment and Professional Training),
involving consultancy to improve and modernise the
network of IEFP training centres, accreditation of 10
IEFP Training Centres with European/International
training systems for welders, drawing up of
professional references and assessment and
enhancement of 15 training centres; 14 post-
graduate courses in technology areas in Portugal,
including the Azores, highlighting 3 post-graduate
courses in Welding Engineering that lead to
European and International diplomas and a Master’s
Degree in Welding Engineering through a protocol
with the Universidade Nova de Lisboa – Science and
Technology Faculty; and as part of the Human
Potential Operational Programme (POPH), training
initiatives were implemented for both employed and
unemployed individuals in Portugal valued at over
EUR 1 million.



Tecnologia aeronáutica – Portugal e Brasil
Aeronautic technology – Portugal and Brazil

Apoio à produção e ao desenvolvimento nas duas fábricas da Embraer em
Évora, envolvendo vários laboratórios e áreas do ISQ em estreita
colaboração com a Embraer em Portugal e no Brasil

Support for the production and development in two Embraer factories in Évora,
involving several laboratories and ISQ areas, in close collaboration with Embraer
in Portugal and Brazil
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Um conjunto diversificado de certificações,
acreditações, notificações e reconhecimentos
capacitam o ISQ para a prestação de serviços
regulamentares que permitem que os clientes
cumpram as obrigações legais em matéria de
qualidade, ambiente e segurança de pessoas,
instalações e equipamentos, previstas na legislação
nacional, comunitária e nas directivas aplicáveis.

Os serviços regulamentares abrangem entre outros
a inspecção de instalações e equipamentos em
edifícios, de instalações e equipamentos industriais,
o apoio aos licenciamentos industrial e ambiental, a
verificação metrológica de equipamentos, a
certificação de pessoas e a realização de ensaios em
variados domínios.

A actividade de inspecção regulamentar dirigida ao
sector imobiliário tem registado um decréscimo
significativo por dois motivos principais: queda
acentuada do próprio sector e desvalorização da
importância, pelas entidades envolvidas, de uma
actividade que, embora não sendo produtiva, deve
assegurar o correcto funcionamento de instalações
e equipamentos.

O principal mercado desta área de actividade é, por
natureza, o nacional; contudo podemos referir
alguns exemplos em que as nossas certificações de
cariz internacional se aplicam a mercados
estrangeiros: formação especializada na área de
segurança de equipamentos para o Grupo Gestamp
(Portugal/Espanha); homologação ATP de modelos
novos de grupos de frio para veículos frigoríficos
para a Termoking (Barcelona) e ensaios para

Serviços Regulamentares

certificação e homologação de Ambulâncias -
Sistemas AVAC no mercado espanhol.

A actividade regulamentar do ISQ no âmbito da
Marcação CE foi aplicada em 2013 no âmbito da
Directiva Máquinas, a estruturas metálicas,
equipamentos sob pressão, e ensaios laboratoriais a
equipamentos eléctricos.

A nível nacional, é de mencionar as auditorias de
Qualidade, Ambiente e Segurança (incluindo Ruído)
efectuadas para o Banco de Portugal, EDP, EGEO,
Galp (refinaria de Sines), Optimus e REN. Os ensaios
de certificação ATP e emissão de certificados ATP –
por delegação do IMT – Instituto da Mobilidade e dos
Transportes foram realizados em todos os veículos
de transporte de produtos perecíveis.

O ISQ manteve a sua prestação de serviços, enquan-
to entidade regional de inspecções eléctricas, na
análise de projectos eléctricos e inspecções eléctri-
cas, para a entidade certificadora Certiel.

No âmbito das inspecções de gás destacamos para
a rede de utilização os trabalhos tidos no Grupo
Pestana nas Pousadas de Portugal e para os
centros comerciais da Sonae Sierra; e a inspecção e
certificação do ramal de abastecimento da Fábrica
Caima para a Tagusgás.

Finalmente, e no que diz respeito à avaliação de
conformidade de instalações e equipamentos,
destacamos o Funicular do Ramal de S. João na
Covilhã para a Liftech.



Protocolo entre o ISQ e o IEFP - Portugal
Protocol between ISQ and IEFP - Portugal

Acordo de cooperação entre o ISQ e a Delegação Regional de Lisboa e Vale
do Tejo do IEFP, na sequência de convite do IEFP (Instituto do Emprego e
Formação Profissional), que visa a reconversão de profissionais em
situação de desemprego no âmbito das medidas activas de emprego

Delegação Regional de Lisboa e
Vale do Tejo
Cooperation agreement between ISQ and the

, upon invitation from the IEFP (Institute for Employment and
Professional Training), in order to retrain unemployed professionals registered in
Portuguese Job Centres
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ISQ offers a wide range of regulatory services to help
clients to meet their legal obligations as regards
quality, environment and the safety of people,
installations and equipment in compliance with
Portuguese and EU legislation and applicable
directives.

The regulatory services also cover aspects such as
the inspection of installations and equipment in
buildings, installations and industrial facilities,
support in industrial and environmental licensing,
metrological audits of equipment, certification of
personnel and testing in a broad range of fields.

The regulatory inspection business geared towards
the real estate sector has decreased considerably
for two main reasons: a sharp downturn in the sector
itself and the lesser importance attributed to these
services by the entities involved, whereby it is seen as
a non-productive activity, albeit one that guarantees
the correct functioning of installations and
equipment.

Owing to the nature of this services, the main market
is the domestic one. Nevertheless, we take this
opportunity to point out some examples where our
international certifications have been applied to
foreign markets: specialised training in the area of
equipment safety for the Gestamp Group
(Portugal/Spain); ATP homologation of new cold
group models for refrigerated vehicles for

Regulatory Services

Termoking (Barcelona) and certification and
homologation tests for Ambulances – HVAC
Systems in the Spanish market.

ISQ’s regulatory activity in relation to EC Marking was
applied in 2013 within the scope of the Machinery
Directive, for metal structures, pressure equipment
and laboratory testing on electrical equipment.

In Portugal, mention must be made of the Quality and
Safety audits (including Noise) carried out for the
Bank of Portugal, EDP, EGEO, Galp (Sines refinery),
Optimus and REN. ATP certification tests were
carried out and ATP certificates issued – through
delegation from the IMT (Mobility and Transport) –
for vehicles that transport perishable goods.

ISQ continued its regional electrical inspection
services, analysing electric projects and electric
inspections for the certifying entity Certiel.

As for gas inspections, we highlight the work on the
public network carried out in the Pestana Group for
the Pousadas de Portugal chain of hotels, and for the
commercial centres of Sonae Sierra; and the
inspection and certification of the supply branch of
the Caima Plant for Tagusgás. Finally, related to the
assessment of conformity of installations and
equipment, we highlight the S. João Railway Branch
in Covilhã for Liftech.



Ensaios Não Destrutivos Avançados - Espanha
Advanced Non-Destructive Tests - Spain

Inspecção por técnicas CND avançadas (Phased Array - AUT) do tubo de
queda e repartidor da Central hidroeléctrica de La Muela

Phased Array-AUT inspection of La Muela hydroelectric power plant penstock
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O laboratório de metrologia do ISQ realiza
calibrações, ensaios e verificações de acordo com
os requisitos e exigências legais, nas grandezas
acústica e vibração, dimensional, eléctrico e
radiofrequência, gás e caudal, massa, volume e
força, óptica e topografia, pressão, temperatura e
humidade, Centros de Inspecção e Concessionários
Automóvel.

A actividade metrológica do ISQ abrange pratica-
mente todos os sectores económicos, com
aplicação mais recente na saúde, agro-alimentar e
farmacêutica.

O ISQ dispõe ainda de laboratórios móveis que
permitem a execução dos trabalhos nas instalações
do cliente, facilitando os processos de produção e
proporcionando assim um serviço rápido com
redução significativa dos tempos de imobilização.
Através do serviço web - LABMETRO online, é
possível consultar a qualquer momento o estado de
calibração, ensaio, medição ou verificação do
equipamento e aceder aos respectivos Certificados
e Relatórios.

A internacionalização da actividade teve como
principais mercados: Angola, através do Labmetro
Angola; Argélia (calibrações e ensaios nas áreas de
temperatura, massa, volume, eléctrico, força,
química para clientes como Inst. Nat. de
Criminalistique et Criminologie, Laboratoire de
Chenoua e Laboratoire de Kólea; deu-se início ao
processo de acreditação de um laboratório de
metrologia na Argélia); Moçambique para o IANOQ -
Laboratório Nacional de Moçambique; e Espanha
(para os clientes INGEIN – laboratório de acústica,
ADIF e ITVASA).

Especificamente para o mercado espanhol, através
do Labmetro Espanha, 2013 foi o primeiro ano de
funcionamento na prestação de serviços de

Metrologia

Metrologia em território Espanhol, nomeadamente
na calibração e ensaios dimensionais, de
temperatura/humidade, pressão, força, momento,
massa, eléctrico e frequência, e Centros de
Inspecção Automóvel. Destacam-se as cerca de
5.000 calibrações nos vários domínios, tendo-se
dado início ao processo de acreditação do
laboratório pela ENAC que estará concluído no 1º
semestre de 2014.

A nível nacional, o LABMETRO, o maior e mais
especializado laboratório do País, obteve a
certificação da norma AS9100 para ensaios
dimensionais para a indústria aeronáutica, tendo a
Embraer sido um dos clientes de referência.

O ISQ realizou, neste âmbito, ensaios metrológicos
para Clientes como a ABB, Balanças Marques (ISQ
actuou enquanto organismo notificado para IPFNA -
Instrumentos de Pesagem de Funcionamento Não-
Automático), CHCB – Centro Hospitalar Cova da
Beira, DECO, Eurico Ferreira (óptica e eléctrica),
INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e
Veterinária, INSA - Instituto Nacional Saúde Dr.
Ricardo Jorge, IPO - Instituto Português de
Oncologia, Manitowoc, PT PRO, ROCHE - Sistemas de
Diagnóstico, e ULSBA - Unidade Local de Saúde do
Baixo Alentejo.

Pela sua dimensão e inovação, é ainda de salientar a
realização de calibrações de equipamento de força,
prensas de tracção e compressão, de elevada
mensuranda, nunca antes realizado; a calibração de
contadores industriais e verificação metrológica de
contadores domésticos de acordo com o contrato
efectuado com a EDP Gás; a calibração de
contadores industriais e correctores de volume,
para além dos serviços para a calibração de
analisadores de gases para a Galp Energia; e os
ensaios de termógrafos em veículos de transporte
sob temperatura dirigida.



QCPharma, laboratório farmacêutico – Portugal
QCPharma, pharmaceutical laboratory – Portugal

Criação do laboratório QCPharma, para a prestação de serviços de
controlo da qualidade de medicamentos de uso humano, medicamentos
experimentais e substâncias activas de acordo com os requisitos
específicos da International Conference on Harmonisation of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use

Creation of the QCPharma laboratory to provide quality control services for
human medicines, experimental medicines and active substances in compliance
with the specific demands of the International Conference on Harmonisation of
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use
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ISQ’s metrology laboratory provides calibrations and
verifications regarding legal requirements for the
following types of measurements: acoustic, vibration,
dimensional, electric and radiofrequency, gas and
flow, mass, volume and strength, optics and
topography, pressure, temperature and humidity,
Vehicle Inspection Centres and car dealers. ISQ’s
metrology business encompasses almost all sectors
of the economy and has recently been applied in the
health, food and pharmaceutical industries.

ISQ possesses mobile laboratories that allow the
work to be carried out at the clients’ installations,
facilitating the production processes and thus
providing a swift service that significantly cuts the
stoppage times. Our LABMETRO online web service
enables clients to obtain the status of the calibration,
testing, measurements or equipment checks and
access the respective Certificates and Reports at
any time.

The internationalisation of this business sector
covered the following main markets: Angola, through
Labmetro Angola; Algeria (calibration and testing in
the areas of temperature, mass, volume, electrical,
strength, chemistry for clients such as the Institute
National de Criminalistique et Criminologie,
Laboratoire de Chenoua and Laboratoire de Kólea;
the accreditation process began for a metrology
laboratory in Algeria); Mozambique for the National
Mozambique Laboratory (IANOQ); and Spain (for the
clients INGEIN – acoustic laboratory, ADIF and
ITVASA).

With regard to the Spanish market in particular,
through Labmetro Espanha, 2013 was the first year
the Metrology services were up and running in Spain,
namely with calibration and dimensional tests, and

Metrology

measurements of temperature/humidity, pressure,
strength, momentum, mass, electrics and
frequency, and Vehicle Inspection Centres. Around
5,000 calibrations in the various domains were
carried out, and the accreditation process for the
laboratory by ENAC began, which will be finished by
mid-2014. In Portugal, LABMETRO, the largest and
most specialised laboratory in the country was
certified by the AS9100 standard to provide
dimensional tests for the aeronautics industry, with
Embraer being one of its major clients.

ISQ carried out metrological testing for Clients such
as ABB, Balanças Marques (ISQ was the notified
entity for IPFNA - Instrumentos de Pesagem de
Funcionamento Não-Automático (Non-Automatic
Weighing Instruments)), the Cova da Beira Hospital
Centre (CHCB), DECO, Eurico Ferreira (optics and
electrics), the National Institute of Agrarian and
Veterinarian Research (INIAV), the Dr. Ricardo
Jorge National Health Institute (INSA), the
Portuguese Oncology Institute (IPO), Manitowoc, PT
PRO, ROCHE - Sistemas de Diagnóstico (Diagnosis
Systems), and the Baixo Alentejo Local Health Unit
(ULSBA).

Owing to their dimension and innovative nature, it is
also worth mentioning the high-precision calibration
activities on strength equipment, traction and
compression presses, never before undertaken;
calibration of industrial meters and metrological
checking of domestic meters in line with the contract
established with EDP Gás; calibration of industrial
meters and volume correctors, as well as the
calibration services for gas analysers for Galp
Energia; and the thermographic tests in controlled-
temperature transport vehicles.



ENTIDADES PARTICIPADAS

Nacionais

Internacionais

3S Bluestabil

ASK
BIN

ISQ Centro de Incubação de Empresas
ISQ Energia
ISQ Engenharia

TAGUSPARK

Stability, Studies, Services

– Advisory Services Kapital
– Buy it Now

–
– Associação Portuguesa de Certificação

– 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

– Serviços Técnicos Ambientais
– 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)
(Emirados Árabes Unidos)

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

– Servicios de Metrologia (Espanha)
(Espanha)

– Ar, Acústica e Ambiente (Brasil)

APCER

BlueLearning
CNE
INTEGRIDADE

ISQ e-Learning
ISQ Internacional
LABCAL
LABIAGRO
LASINDUSTRIA
NTM
REFLECTIR
SO
SPHERAA
SQS

TEK BOX
TESTWISE

Argos
Asigma
IDQ
IEC
ISQAPAVE
ISQ – Brasil
ISQ – España
ISQ – Kourou
ISQ – Moçambique
ISQ – Reabilitação
ISQ – SARL
ISQ NORWAY
ISQ AL SULTAN
ISQ USA
LABCAL
LABMETRO
PROCAL Control
Q3A
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Nationwide

Worldwide

3S Bluestabil
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
TEK BOX
TESTWISE

Argos
Asigma
IDQ
IEC
ISQAPAVE
ISQ Brasil
ISQ España
ISQ Kourou
ISQ Moçambique
ISQ Reabilitação
ISQ SARL
ISQ NORWAY
ISQ AL SULTAN
ISQ USA
LABCAL
LABMETRO
PROCAL Control
Q3A

– Stability, Studies, Services
– 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

– Environmental Technical Services
– 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)

(Abu Dhabi)

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

(Spain)
– Air, Accoustics and Environment (Brazil)

ASSOCIATE AND SUBSIDIARY
COMPANIES
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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 2013 2012

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

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

38.692.147,91
0,00
0,00

1.230.803,06
0,00

7.819.241,57
1.085.861,59

0,00
11.643.614,06

357.287,05
60.828.955,24

576.897,23
0,00

25.192.085,14
56.812,13
49.789,55

0,00
9.762.718,36

156.185,56
0,00
0,00
0,00

4.305.065,54
40.099.553,51

100.928.508,75

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

Balance Sheet
BALANÇO

43



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

-32.747.892,40
2.294.295,49
-9.807.083,42

-12.848.472,11
-862.227,19

0,00
-53.971.379,63

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

Capital Próprio e Passivo
Shareholders Equity and Liabilities

2013 2012

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
-10.774.383,93

0,00
-73.802,97

-781.827,77
-11.630.014,67

0,00
-14.566.812,72

0,00
-76.474,34

-686.101,77
-15.329.388,83

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

-3.929.326,71
-1.623.271,18
-1.597.271,06

0,00
-20.688.290,16

-7.475.471,81
-13.483,53

0,00
0,00

-35.327.114,45

-46.957.129,12

-100.928.508,75

-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

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

42.225.399,99
3.995.355,90

559.027,68
0,00

447.926,13
-265.395,90

-16.363.141,99
-25.502.294,24

0,00
-176.750,58

0,00
-11.428,80

0,00
4.372.507,89
-3.298.716,78

5.982.489,30

-3.798.633,09
0,00

2.183.856,21

0,00
-1.523.099,31

660.756,90

201.470,29
862.227,19

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

Rendimentos e gastos | Income and Costs

2013 2012

Income Statement by Nature

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZAS
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Manuel Alves da Cruz
Presidente | President

Jacinto Maia Rito José Francisco de Oliveira Santos Joaquim Jorge da Costa Guedelha
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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 | NATIONWIDE

Contacts
CONTACTOS
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China

Emirados Árabes Unidos | UAE

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

ISQ Sultan
P.O. Box 41233 Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel.: +971-2-6224411
+971-50-6615189
+351 214 229 438
Fax: +971-2-6224455
E-mail: walid@isq.ae

+34 615 122 633

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

Madrid
Tel.: +34 913 588 861/+34 913
588 877 • Fax: +34 913 589 842

Barcelona
Tel.: +34 933 789 070
Fax: +34 933 789 071

E-mail: labmetro@labmetro.es
Web: www.labmetro.es

Espanha | Spain
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:
Tel.: +34 91 637 43 85
Fax: +34 91 637 43 86
E-mail: nanicolau@isq.com.es

Espanha | Spain

Guiana Francesa | French Guiana

Guiné Equatorial | Equatorial Guinea

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

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

ISQ GE
Barrio El Porvenir
Malabo II - Bioko Norte
Tel./Fax: +240 222 658 017
E-mail: jsfigueira@isq.pt

Tel.: +351 214 228 100
Fax: +351 214 228 120
E-mail: info@isq.pt

México | Mexico

Moçambique | Mozambique

Noruega | Norway

Turquia | Turkey

ISTUC S.C.
Calle Begónias 112
Colonia Insurgentes • C.P. 76117
Santiago de Querétaro • Querétaro

ISQ - Moçambique
Rua Jerónimo Osório, 73
Sommershield • Maputo
Tel.: +258 21498015
Tlm: +258 822 889 333
Fax: +258 21498016
E-mail: emleal@isq.pt

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

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

Angola

Arábia Saudita | Saudi Arabia

Argélia | Algeria

Brasil | Brazil

Cabo Verde | Cape Verde

ISQAPAVE
Rua Kwamme N’Krumah n.º 31 A
Edifício Maianga – 2º D
Ingombotas, Luanda
Tel.: +244 222 334 526 / 336 411
Fax: +244 222 390 785
E-mail: geral@isqapave.com /
mdcorreia@isq.pt
Web: www.isqapave.com

ISQ Reabilitação, S.A.

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

E-mail: mmcarvalho@isq.pt

ISQ SARL
Lot G8, Villa 154
Apreval, Kouba • Alger
Tel.: +213 (0) 21284889
Fax: +213 (0) 21282537
E-mail: isq.algerie@isq.dz

ISQ Brasil
Rua do campo, 80
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

Rua Kwamme N’Krumah n.º 31 A
Edifício Maianga – 3º A
Ingombotas, Luanda
E-mail: geral@isqreab.com /
oalopes@isq.pt

Tel.: +351 214 228 100
Fax: +351 214 228 120

Q3A - Ar, Acústica e Ambiente
Rua do campo, 80
Vale do Sereno
CEP 34000-000 • Nova Lima (MG)
Tel.: +55 (31) 3263-3263
Fax: +55 (31) 3263-6364
E-mail: info@q3a.com.br
Web: www.q3a.com.br

INTERNACIONAIS | WORLDWIDE
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Sede | Headquarters: Taguspark - Oeiras • Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33, 2740-120 Porto Salvo • Portugal
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www.isq-group.com

um mundo de soluções
a world of solutions


