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On 15 April, 2014, a new mandate of the ISQ Board 

of Directors for the triennium 2014-2017 has 

started, within a complex framework, both at the 

level of the Euro zone and the Country, and at the level 

of the market in which the ISQ is inserted.

Corresponding to the requirements and develop-

ment that the market has been recording, the new 

Board of Directors of the ISQ updated the Mission 

and Vision for the management of the organization 

which has resulted in the following:

Mission
ISQ is a Portuguese Organization that provides 

Scientific-Technological Support, promoting 

Continuous Improvement, Innovation and the 

Security of People and Goods, in Industry and 

Services, with the international presence and 

vocation ensuring its Sustainability and the 

Development of its Employees. 

Introdutory Note

Vision
To Be and Be Recognized as an autonomous 

technological  organizat ion,  within the 

International scope, in progressive expansion, 

which develops and provides independent 

comprehensive services and innovative and 

integrated solutions, acting in an efficient way, 

supported in its values.

Additionally, the values of the ISQ Group were 

formalized in the organization through the 

contribution that involved all the employees. The 

practices of the ISQ are based on five values:
•  Independency
•  Integrity
•  Competence 
•  Innovation
•  Rigour

In view of the guidance of professional conduct and 

the alignment of employees with the Mission, Vision 

and Values, as well as regulate the relationships with 

all stakeholders it was created, in 2014, the Code of 

Conduct and Integrity of the ISQ Group.
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Em 15 de Abril de 2014, iniciou-se um novo mandato 

do Conselho de Administração do ISQ para o triénio 

2014-2017, num enquadramento complexo, quer 

ao nível da zona Euro e do País, quer ao nível do 

mercado em que o ISQ se posiciona.

Correspondendo às exigências e evolução que o 

mercado tem vindo a registar, o novo Conselho de 

Administração do ISQ actualizou a Missão e a Visão 

para a gestão da organização que se traduziu no 

seguinte:

Missão
O ISQ é uma Organização Portuguesa que 

fornece Suporte Cientifico-Tecnológico, 

promovendo a Melhoria Contínua, a Inovação e 

a Segurança de Pessoas e Bens, na Indústria e 

S e r v i ç o s ,  c o m  p r e s e n ç a  e  v o c a ç ã o 

internacional garantindo a sua Sustentabili-

dade e  o  Desenvo lv imento  dos  seus 

Colaboradores. 

Nota Introdutória

Visão
Ser e Ser Reconhecida como uma organização 

tecnológica autónoma, de âmbito Internacio-

nal, em progressiva expansão, que desenvolve 

e fornece serviços independentes, abrangen-

tes e soluções inovadoras e integradas, 

actuando de um modo eficiente, suportada nos 

seus valores.

Adicionalmente foram formalizados na organização, 

através do contributo que envolveu todos os 

colaboradores, os valores do Grupo ISQ. As práticas 

do ISQ estão assentes em cinco valores:
•  Independência
•  Integridade
•  Competência 
•  Inovação
•  Rigor

Tendo em vista a orientação da conduta profissional 

e o alinhamento dos colaboradores com a Missão, 

Visão e Valores, bem como regular os relacio-

namentos com todos os stakeholders foi criado, em 

2014, o Código de Conduta e Integridade do Grupo 

ISQ.
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Em 2014, o ISQ desenvolveu a sua actividade 

nacional e internacional com o sentido de promover 

as melhores práticas para prestigiar a Qualidade, a 

Inovação e a Eficiência dos serviços prestados aos 

seus clientes e parceiros.

A continuação da orientação estratégica de 

internacionalização do Grupo ISQ assume uma 

importância significativa nas actividades desen-

volvidas durante o ano 2014, na organização global 

das competências e na gestão dos conhecimentos 

técnicos, com uma influência directa do contexto 

económico dos mercados nos quais actuamos.
 
Em Portugal, o ano de 2014 revelou uma melhoria 

da situação económica, sendo de salientar o 

Produto Interno Bruto (PIB) que aumentou 0,9% em 

volume, contrariando o crescimento negativo em 

2013 de 1,4%, após reduções de 1.3% e de 3.2% 

em 2011 e 2012, respectivamente. Adicionalmente 

é de salientar que o ano de 2014 em Portugal foi 

marcado pelo cumprimento da data contratual para 

o fim do Programa de Assistência Económica e 

Financeira, acordado entre as Autoridades 

portuguesas e a Comissão Europeia, Banco Central 

Europeu e Fundo Monetário Internacional.

Os dados publicados pelo Instituto Nacional de 

Estatística demonstram que a procura interna 

contribuiu para uma variação do PIB em 2,0 p.p, 

reflectindo uma recuperação do consumo privado e, 

em menor grau, do investimento. No entanto, 

continuou a existir alguma contracção do consumo 

público, que se reduziu -0,7% em 2014, depois de -

1,9% em 2013. O contributo da procura externa 

líquida foi negativo, situando-se em -1,1 p.p. 

(contributo de 1,0 p.p. em 2013), reflectindo um 

crescimento das importações de bens e serviços 

relativamente ao observado nas exportações. 

No que refere aos indicadores de actividade em 

Portugal, nomeadamente a produção industrial, 

apresentou em 2014 uma consecutiva contracção, 

com valores no 3º Trimestre de -0,4% e no 4º 

Trimestre de -1,3%, o que muito afectou a actividade 

do ISQ. 

Em termos de expectativas para 2015, pode-se 

considerar que a melhoria da procura doméstica e 

dos níveis de confiança empresarial deverão 

contr ibuir  para apoiar a consol idação do 

investimento e a recuperação económica. 
Para uma organização nacional exportadora de 

Síntese 2014

serviços como o ISQ, a relação cambial EUR/USD é 

extremamente importante.

O Euro evidenciou uma descida considerável 

(superior a 11%) ao longo de 2014. A previsão das 

principais casas de investimento mundiais para 

2015 coloca as duas moedas numa relação de 

paridade, o que pode promover um aumento das 

exportações europeias, mas irá certamente originar 

um aumento das taxas inflacionistas nos mercados 

emergentes, nomeadamente em mercados 

importantes para o ISQ, tais como Angola, Brasil e 

Moçambique.

Outro indicador macro económico de importância 

para o ISQ é o preço do petróleo, dada a exposição 

aos mercados do “Oil & Gás”. A acentuada descida 

do preço do petróleo no final de 2014, provocou uma 

crescente incerteza nestes mercados, originando, 

por um lado, o adiamento de investimentos 

relevantes para a actividade do ISQ, e por outro, um 

atraso nos recebimentos de trabalhos já 

executados. 

O Grupo ISQ, atingiu um volume de negócios, 

excluindo a facturação entre empresas do Grupo, no 

montante de 87 milhões de Euros, o que representa 

um crescimento de 4,4% face ao ano de 2013 (83 

milhões de Euros). Sendo que o total de volume de 

actividade do Grupo ISQ no estrangeiro ascendeu a 

50 milhões de Euros, o que representa 57% da 

facturação total do Grupo. Esta tendência está em 

linha com a dos últimos anos. 

Em 2014 o volume de actividades do ISQ foi de 44,3 

milhões de Euros, representando um decréscimo de 

4% em relação a 2013 (46,2 milhões de Euros), 

justificado pela conjuntura recessiva em termos de 

investimento em Portugal, aliado à transferência de 

alguma actividade para as empresas internacionais 

do Grupo, a par da autonomização (spin-offs e 

aquisições) de áreas de actividade para novas 

empresas participadas, com o objectivo de 

maximizar a penetração do mercado e especializar 

as diferentes linhas de serviço. 

Em termos de resultado líquido, o ISQ obteve um 

resultado aproximado de 298 mil Euros, sendo que o 

resultado antes depreciações,  gastos de 

financiamento e impostos (EBITDA não recorrente) 

totalizou 3,6 milhões de Euros, e o resultado 

operacional alcançou um valor de 1,6 milhões de 

Euros.
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O EBITDA recorrente ou ajustado (que se traduz no 

EBITDA não recorrente deduzido dos custos 

extraordinários de reestruturação de pessoal e de 

imparidades com clientes de cobrança duvidosa) 

totalizou o montante de 4,8 milhões de Euros. 

Os resultados finais de 2014 demonstram uma 

margem EBITDA não recorrente e corrente de 8% e 

11%, respectivamente.

O esforço de optimização da estrutura de custos 

decorreu durante todo o ano de 2014 de forma a 

ajustar a redução do volume de actividade. 

Verificou-se um impacto positivo do valor das 

participações financeiras nas empresas detidas, 

nacionais e internacionais, através do Método de 

Equivalência Patrimonial (MEP), atingindo um valor 

aproximado de 1,4 milhões de Euros, com especial 

contributo das empresas Internacionais que 

contribuíram com o valor de 1,1 milhões Euros para 

o total do MEP e cujo volume negócios atingiu cerca 

de 41 milhões de Euros.

Relat ivamente às empresas part ic ipadas 

internacionais é de realçar o sistemático 

crescimento do ISQ APAVE (Angola), quer em 

volume de negócio quer em resultado; do ISQ Brasil e 

do ISQ Sultan, particularmente quanto ao volume de 

negócios; e do ISQ Espanha quanto à melhoria do 

resultado.

No que diz respeito às empresas participadas 

nacionais é de realçar o crescimento do volume de 

negócios da ISPT, da TEKBOX, do ISQ Engenharia e 

da Labiagro, principalmente devido ao incremento 

da actividade na indústria Farmacêutica. Por razões 

de competitividade do mercado de Estudos de Ruído 

e de Análise de Emissões Gasosas, foi criada a 

empresa DBWave.i e tomada a participação na 

empresa Sondar.i .

No segundo semestre de 2014 deu-se início à 

revisão da visão estratégica do ISQ para os próximos 

3 anos. Neste contexto, realizou-se um Encontro de 

Reflexão Estratégica (ERE) nas instalações da 

Delegação de Castelo Branco tendo sido envolvida 

neste exercício a estrutura de decisão do ISQ. Deste 

encontro  conc lu iu -se  da  necess idade da 

constituição de grupos de trabalho para reanálise 

em contexto actual os seguintes aspectos: i) 

melhoria da eficiência; ii) configuração de produtos e 

preços face a diferentes mercados; iii) visão para a 

internacionalização; iv) estratégia e organização da 

inovação; v) Centros de Competência – CoC e gestão 

do conhecimento; e vi) comunicação. 

Em linha com a visão estratégica de situar o Grupo 

ISQ numa Organização Transnacional, Tecnológica, 

Portuguesa, de Serviços, com centro de decisão em 

P o r t u g a l ,  q u e  d e c o r r e  d a  p o l í t i c a  d e 

internacionalização do ISQ de já 20 anos, com 

especial enfoque nos últimos dez, prosseguiu-se 

com a missão de consolidar e desenvolver o Grupo 

ISQ numa lógica assente em produtos e serviços de 

nicho tecnologicamente avançados, capazes de 

constituir factores diferenciadores no mercado 

global, em particular nos sectores da Energia e do Oil 

& Gas, bem como, na criação e gestão de infra-

estruturas tecnológicas (Laboratórios e Centros de 

Formação) ,  em geogra f ias  nuc leares  do 

desenvolvimento regional do Grupo ISQ. 

Deu-se continuidade à decisão de utilizar as 

competências endógenas para o desenvolvimento 

do negócio, agrupando competências internas e 

externas ao Grupo, por forma a alargar a oferta e 

agregar valor tornando o ISQ um elemento 

importante no desenvolvimento económico nacional. 

Prosseguir um objectivo do Grupo de consolidar e 

crescer: i) em Portugal, pela eficiência e pelo 

alargamento da cadeia de valor; ii) na Europa tendo 

como foco os sectores de especial ização 

tecnológica; iii) na América Latina, a partir do Brasil; 

iv) na África Subsariana e no Magreb, nomeada-

mente em países de rápido desenvolvimento e com 

abundantes recursos energéticos, assentando nas 

operações de Angola, Moçambique e Argélia; e v) no 

Médio Oriente, com base na operação nos Emiratos 

Árabes Unidos.  

A continuação da optimização dos processos 

operacionais, com reflexo nos recursos associados, 

teve particular impacto na estrutura dos recursos 

humanos do ISQ. No final do ano de 2014, o número 

era de 776 colaboradores, ou seja, verificou-se uma 

redução de 62 colaboradores relativamente ao ano 

anterior. Neste período continua a ser relevante o 

esforço de adequação do perfil dos colaboradores, 

através de formação técnica polivalente, para 

ajustar a oferta às exigências quer do mercado 

nacional quer do mercado internacional, tendo o ISQ 

investido de 1% do volume de negócios em 

formação. 



9

A Estrutura Organizacional do ISQ assenta em 

quatro direcções operacionais: SIE - Serviços 

Industriais de Engenharia, CTI - Consultoria Técnica e 

Inspecção,  formação e laboratór ios ,  do is 

departamentos autónomos: LABET-Laboratório de 

Termodinâmica e Sistemas Integrados de Gestão. 

Como suporte às áreas operacionais e empresas 

participadas, foi criada e implementada a direcção 

b u s i n e s s  d e v e l o p m e n t ,  c o m  f u n ç õ e s  d e 

desenvolvimento de novos negócios e actividades 

comerciais. 

N a s  á r e a s  t r a n s v e r s a i s  e  e m  t e r m o s 

organizacionais, foram promovidas duas alterações, 

uma no sentido da optimização dos recursos, tendo-

se para tal procedido à fusão da direcção de controlo 

de gestão com a direcção administrativa e 

financeira, e outra para impulsionar as vendas a nível 

nacional e garantir uma maior proximidade com os 

clientes.





In 2014, the ISQ has developed its national and 

international activity with the aim of promoting the 

best practices to honour the Quality, Innovation and 

Efficiency of the services provided to its customers 

and partners.

The continuation of the strategic orientation of 

internationalization of the ISQ Group is of significant 

importance in the activities developed during 2014, 

in the global organization of skil ls and the 

management of technical knowledge, with a direct 

influence of the economic context of the markets in 

which we operate.
 
In Portugal, the year 2014 showed an improvement 

in the economic situation, being worth emphasising 

that the Gross Domestic Product (GDP) increased by 

0.9% in volume, contradicting the negative growth in 

2013 of 1.4%, after reductions of 1.3% and 3.2% in 

2011 and 2012, respectively. In addition, it should 

be noted that the year of 2014 in Portugal was 

marked by compliance with the contractual date for 

the end of the Program of Economic and Financial 

Assistance, agreed between the Portuguese 

authorities and the European Commission, the 

European Central Bank and International Monetary 

Fund.

The data published by the National Institute of 

Statistics show that the domestic demand 

contributed to a variation of GDP by 2.0 p.p., 

reflecting a recovery in private consumption and, to a 

lesser degree, in investment. However, it continued 

to exist with some contraction in public consumption, 

which was reduced by -0.7% in 2014, after -1.9% in 

2013. The contribution of the net external demand 

was negative at -1.1 p.p. (contribution of 1.0 p.p. in 

2013), reflecting a growth in imports of goods and 

services when compared to exports. 

As regards the activity indicators in Portugal, namely 

the industrial production, presented in 2014 a 

consecutive contraction, with values in the 3rd 

Quarter of -0.4% and in the 4th Quarter of -1.3%, 

which much affected the activity of the ISQ. 

In terms of expectations for 2015, it can be 

considered that the improvement in domestic 

demand and levels of business confidence should 

contribute to support the consolidation of the 

investment and the economic recovery.
 
For a national organization of exporting services as 

the ISQ, the exchange rate EUR/USD is extremely 

important.

The Euro showed a considerable decrease (more 

than 11%) over 2014. The estimates of the main 

worldwide investment firms for 2015 puts the two 

currencies at the same level, which can promote an 

increase in European exports, but will certainly lead 

to an increase in inflation rates in the emerging 

markets, namely key markets for the ISQ, such as 

Angola, Brazil and Mozambique.

Another important macro-economic indicator for 

the ISQ is the oil price, given the exposure to “Oil & 

Gas” markets. The sharp fall in the oil price at the end 

of 2014 has led to a growing uncertainty in these 

markets, originating, on the one hand, the 

postponement of investments relevant to the activity 

of the ISQ, and on the other hand, a delay in payments 

of works already carried out. 

The ISQ Group reached a turnover, excluding the 

billing between companies in the Group, in the 

amount of EUR 87 million, which represents a 

growth of 4.4% compared to the year 2013 (EUR 83 

million). Being that the total volume of the ISQ Group 

activity abroad amounted to EUR 50 million, which 

represents 57% of the total turnover of the Group. 

This tendency is in line with that of recent years. 

In 2014, the volume of activities of the ISQ was 44.3 

million euros, representing a decrease of 4% when 

compared to 2013 (46.2 million euros), justified by 

the recession in terms of investment in Portugal, 

together with the transfer of some activity to the 

international companies of the Group, in addition to 

the empowerment (spin-offs and acquisitions) of 

areas of activity for new subsidiaries, with the 

objective of maximizing market penetration and 

specializing the different service lines. 

In terms of net profit, the ISQ obtained an 

approximate income of 298 thousand euros, and the 

income before depreciation, financing costs and 

taxes (non-recurring EBITDA) totalled 3.6 million 

euros and the operating income reached a value of 

1.6 million euros.

The recurring or adjusted EBITDA (which means non-

recurring EBITDA deducted from the extraordinary 

costs of staff restructuring and impairments with 

doubtful customers) totalled the amount of 4.8 

million euros. 
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Overview 2014
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The final results for 2014 show a non-recurring and 

current EBITDA margin of 8% and 11 %, 

respectively.

The effort to optimize the cost structure took place 

during the entire year of 2014 in order to adjust the 

reduction in the activity volume. 

There was a positive impact of the value of the 

financial holdings in the national and international 

companies owned, through the Equity Method 

(MEP), reaching an approximate value of 1.4 million 

euros, with special contribution of the International 

companies that have contributed with the value of 

1.1 million euros for the total of MEP and whose 

business volume reached approximately 41 million 

euros.

Regarding the international subsidiaries, it should be 

highlighted the systematic growth of ISQ APAVE 

(Angola), both in terms of business volume and in 

income; the ISQ Brazil and the ISQ Sultan, particularly 

with regard to the business volume; and the ISQ 

Spain regarding the improvement in the income.

As regards the national subsidiaries, it should be 

highlighted the growth of the business volume of the 

ISPT, TEKBOX, ISQ Engineering and Labiagro, mainly 

due to the increase in activity in the Pharmaceutical 

industry. For reasons of competitiveness of the 

market of Studies of Noise and Analysis of Gaseous 

Emissions, the company DBWave.i was created and 

the participation in the company Sondar.i was taken.

In the second half of 2014, the review of the 

strategic vision of the ISQ for the next 3 years was 

started. In this context, a Meeting of Strategic 

Reflection (ERE) was held at the premises of the 

Delegation of Castelo Branco involving the decision-

making structure of the ISQ. The conclusion of this 

meeting was the need for the constitution of working 

groups to review in the present context the following 

aspects: (i) improving efficiency; (ii) configuration of 

products and prices in the different markets; (iii) 

vision for internationalisation; iv) strategy and 

organization of innovation; v) Centres of Competence 

- CoC and knowledge management; and (vi) 

communication. 

In line with the strategic vision of putting the ISQ 

Group in the core of a Portuguese Transnational 

Technological Organization of Services with a 

decision-making centre in Portugal, which is a 

consequence of the 20-year-old internationalisation 

policy of the ISQ with a special focus in the last ten 

years, we proceeded with the task of consolidating 

and developing the ISQ Group in a logic based on 

technologically advanced niche products and 

services, able to be differentiating factors in the 

global market, in particular in the sectors of Energy 

and Oil & Gas, as well as in the creation and 

management of technological infrastructure 

(Laboratories and Training Centres), in important 

locations of the ISQ Group regional development. 

We then continued to use the endogenous skills in 

the development of the business, by grouping 

together internal and external expertise to the 

Group, in order to expand the supply and add value 

making the ISQ an important element in the national 

economic development. 

Following a goal of the Group to consolidate and 

grow: i) in Portugal, with the efficiency and the 

enlargement of the value chain; (ii) in Europe by 

targeting the sectors of technological specialisation; 

iii) in Latin America, from Brazil; (iv) in sub-Saharan 

Africa and the Maghreb, namely in countries with 

rapid development and with abundant energy 

resources ,  bas ing  operat ions  in  Ango la , 

Mozambique and Algeria; and (v) in the Middle East, 

based on the operation in the United Arab Emirates.  

Continuing the optimization of the operational 

processes, with reflection on the associated 

resources, had particular impact on the structure of 

the ISQ human resources. At the end of the year 

2014, the number was 776 employees, i.e. there 

was a reduction of 62 employees when compared to 

the previous year. During this period, it’s still relevant 

to adapt the employees’ profile through technical 

training in order to adjust the offer to the demands, 

both in the national and the international market, and 

the ISQ invested 1% of its turnover in training. 

The Organizational Structure of the ISQ is based on 

four operational directorates: SIE - Industrial 

Services of Engineering, CTI - Technical Consultancy 

and Inspection, training and laboratories, two 

autonomous departments: LABET-Thermodynamics 

Laboratory and Integrated Management Systems. 

To support the operational areas and subsidiaries, 

the business development department was created 

and implemented with functions for the development 

of new business and commercial activities. 
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In cross-sectional areas and in organizational terms, 

two amendments have been promoted: one directed 

to resource opt imizat ion,  by merging the 

management control department with the 

administrative and financial department; and 

another to drive sales at the national level and ensure 

a greater proximity to customers.



ACTIVIDADES
SERVICES
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O ano de 2014 foi o primeiro ano de actividade da 

nova direcção de business development, associando 

as componentes de desenvolvimento estratégico e 

comercial de produtos e mercados e I&D ( Inovação 

e Desenvolvimento), nas suas vertentes nacional e 

internacional.   

Foi consolidada a actividade nos mercados 

internacionais em que o ISQ opera, nomeadamente, 

em Espanha através da concentração da operação 

na empresa ISQ, SA com sede em Madrid. 

Nos Emiratos Árabes Unidos reforçou-se a 

presença do ISQ através do desenvolvimento do 

projecto dos Laboratórios do PIRC - Petroleum 

Institute Research Centre e também com a 

capacitação comercial e técnica da empresa ISQ 

Sultan com um projecto de avaliação de protecção 

catódica de gasodutos no AbuDhabi.

Foram lançadas iniciativas, junto de grandes 

empresas de Engenharia, Projecto e Construção, 

com destaque para o Japão e Estados Unidos, para 

a penetração em sectores de forte componente 

tecnológica como sejam, as soluções Phased Array 

Automatizado e os estudos CMP (Corrosion 

Management Plan), RBI (Risk Based Inspection) e 

OSI (On Stream Inspection), com propostas 

colocadas na India, Rússia, Emiratos Árabes Unidos, 

Escócia, Eslováquia, Suécia e Malásia.  

No sector Aeroespacial destacam-se as actividades 

para a ESA (Agência Espacial Europeia) – a 

conclusão da campanha de cinco anos de ensaios 

para o veículo - IXV Intermediate Experimental 

Vehicle e o projecto de desenvolvimento de 

revestimentos alternativos ao crómio hexavalente 

para aplicações aeroespaciais. Destaca-se, ainda, a 

gestão do contrato com a Embraer, no âmbito da 

preparação da campanha de ensaios das 

aeroestruras em materiais compósitos.   
Preparação do Lançamento da nova fase de 

exploração do Protótipo Operacional do Veículo 

Espacial  Reuti l izável Europeu-PRIDE e da 

participação do ISQ no desenvolvimento de diversos 

dos seus componentes.

Na sequência de dois anos de trabalho de 

desenvolvimento de novas técnicas de controlo não 

destrutivo foi concretizado o contrato de inspecção 

dos Alu-Rings de turbinas eólicas para a empresa 

GAMESA em Espanha aumentando o 

Business Development

posicionamento na cadeia de valor dos serviços 

prestados pelo ISQ neste tipo de equipamentos.

A Investigação, Desenvolvimento e Inovação, 

continuou a ser o motor de diferenciação 

tecnológica do ISQ. No ano de 2014, estiveram em 

curso 27 projectos de I&D nas diferentes áreas do 

ISQ, tendo-se iniciado um total de seis projectos em 

co-promoção, apoiados pelo COMPETE, nas áreas da 

produção,  inspecção e  moni tor ização de 

componentes e sistemas para os sectores da 

Energia e Aeroespacial. O ISQ prestou, ainda, apoio 

ao IAPMEI no Programa “Passaporte para o 

Empreendedorismo” na avaliação da viabilidade 

técnica de projectos industriais inovadores.  

No âmbito da actividade comercial foi consolidada a 

estrutura de acesso e resposta às plataformas de 

compra públicas e privadas, sendo de destacar o 

contributo do ISQ, feito a convite da GALP ENERGIA, 

para o projecto de arranque da nova plataforma de 

compras Supply4GALP. 

Com o propósito de se estabelecer a visão 

estratégica do ISQ para os próximos três anos é de 

destacar, pelo seu carácter inovador, envolvendo a 

estrutura de decisão, a preparação, organização e 

desenvolvimento do ERE 2014 - Encontro de 

Reflexão Estratégica, realizado em Castelo Branco e 

as iniciativas posteriores. 

Principais projectos 
• ITER – F4E – Quality Assurance e Surveillance -  

 Support – Inspectors
• Estudo de Corrosion Management Plan para 

 o Projecto da Refinaria Saudi Aramco de Jazan

 – 1ª Fase  - cliente Hitachi Ltd. (Japão) 
• La Muela II – 2ª fase – Ensaios automáticos de

 Phased Array de tubagem de Conduta forçada e

 repartidor do projecto de recuperação

 hidráulica de La Muela II em Valência Espanha
• LCA – Life Cycle Assessment  de processos e

 materiais para o sector Aeropespacial – cliente

 ESA
• Ensaios de Phased Array para caracterização

 de defeitos de fadiga em componentes de

 fixação de pás de Geradores Eólicos 
• Projecto I&D - SteelWind no desenvolvimento de

 novos aços para turbinas eólicas
• Pro jec to  I&D -  “Nanosensores ”  para

 monitorização de revestimentos de estruturas

 aeronáuticas



ITER – F4E – Quality Assurance e Surveillance - Support – Inspectores

ITER – F4E – Quality Assurance and Surveillance  - Support – Inspectors



The year 2014 was the first year of activity of the 

new business development department, linking the 

components of  strategic and commercia l 

development of products and markets and I&D 

(Innovation and Development), in its national and 

international sectors.   

We consolidated the activity in the international 

markets in which the ISQ operates, in particular in 

Spain, through the concentration of the operation in 

the company ISQ, SA with headquarters in Madrid. 

In the United Arab Emirates, we strengthened the 

presence of ISQ through the development of the 

project of the Laboratories of PIRC - Petroleum 

Institute Research Centre and also with the 

commercial and technical training of the company 

ISQ Sultan with a draft evaluation of cathodic 

protection of pipelines in Abu Dhabi.

Initiatives have been launched with large companies 

of Engineering, Design and Construction, with an 

emphasis on Japan and the United States, in order to 

penetrate areas of strong technological component, 

such as the solutions Automated Phased Array and 

studies CMP (Corrosion Management Plan), RBI 

(Risk-Based Inspection) and OSI (Online Stream 

Inspection), with proposals made in India, Russia, the 

United Arab Emirates, Scotland, Slovakia, Sweden 

and Malaysia.  

The Aerospace sector includes ESA (European 

Space Agency) activities - the campaign completion 

of five years of trials for the vehicle - IXV Intermediate 

Experimental Vehicle and the project for the 

development of alternative coatings to hexavalent 

chromium for aerospace applications. It should also 

be highlighted the management of the contract with 

Embraer, as part of the preparation of the test 

campaign of aero structures in composite materials.  
 
Preparation for the Launch of a new operation phase 

of the Operational Prototype of the European 

Reusable Space Vehicle-PRIDE and the participation 

of the ISQ in the development of several of its 

components.

As a result of two years of work on the development 

of new techniques of non-destructive testing, it was 

implemented the contract of inspection of the alu-

Business Development

rings of wind turbines for the company Gamesa in 

Spain, increasing the positioning in the value chain of 

services rendered by ISQ in this type of equipment.

The Research, Development and Innovation, 

continued to be the engine of technological 

differentiation of ISQ. In 2014, we had 27 I&D 

projects in the different areas of the ISQ, starting a 

total of six projects in co-promotion, supported by 

COMPETE, in the areas of production, inspection and 

monitoring of components and systems for the fields 

of Energy and Aerospace. The ISQ also provided 

support to the IAPMEI in the Program "Passport to 

Entrepreneurship" in the assessment of the 

technical feasibility of innovating industrial projects.  

In the context of the commercial activity, the 

structure of access and response to public and 

private purchasing platforms was consolidated, with 

the focus on the contribution of the ISQ made at the 

invitation of GALP ENERGIA for the launch project of 

the new purchasing platform Supply4GALP. 

With the intention of establishing the strategic vision 

of the ISQ for the next three years we must highlight, 

by its innovative nature, involving the decision-making 

structure, the preparation, organization and 

development of ERE 2014 - Meeting of Strategic 

Reflection held in Castelo Branco and the 

subsequent initiatives. 

Main Projects 
• ITER – F4E – Quality Assurance and Surveillance 

 - Support – Inspectors
• Study of Corrosion Management Plan for the

 Project of Refinery Saudi Aramco de Jazan 

 – 1st stage- client Hitachi Ltd. (Japan) 
• La Muela II – 2nd phase – Phased Array

 automatic testing of penstock piping and

 distributor of the hydraulic recovery project La

 Muela II in Valencia Spain
• LCA – Life Cycle Assessment of processes and

 materials for the aerospace sector – client ESA
• Phased Array testing for the characterization of

 fatigue defects in pad mounting components of

 wind-powered generators
• Project I&D – SteelWind In the development of

 new steel for wind turbines
• Project I&D - “Nanosensors” for monitoring

 coatings of aeronautical structures
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Criação de uma nova empresa focada na área da Acústica e 
Vibrações nas suas múltiplas vertentes: Ensaios, Projecto acústico, 
Mapas de ruído e Consultoria.

Creation of a new company focused in the area of Acoustics and 
vibrations in its multiple facets: Testing, Acoustic Project, noise maps 
and advice.
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O ano de 2014 foi caracterizado por uma 

contracção da actividade nos mercados nacional e 

internacional. Verificou-se uma redução de 

actividade nos serviços de inspecção de novas 

construções,  devido à ausência de novos 

investimentos e projectos, no entanto registou-se 

uma actividade razoável na vertente da manutenção. 

O reflexo foi uma diminuição de 10% do volume de 

negócios relativamente ao ano de 2013. De 

salientar o incremento da actividade do LabVolume 

que duplicou em volume de negócios e resultado no 

ano de 2014. 

Para fazer face a esta redução de actividade supra 

referida foi efectuado um ajustamento dos recursos 

humanos nos vários departamentos. Realizou-se 

uma aposta na formação, tendo em vista elevar o 

nível de competências transversais, traduzindo-se 

assim numa agregação de valor para o cliente.

Apesar destas dificuldades, a direcção SIE está a 

realizar um forte investimento na melhoria dos seus 

processos através de plataformas dedicadas às 

a c t i v i d a d e s  d o s  s e u s  d e p a r t a m e n t o s , 

nomeadamente nos CND – Controlo Não Destrutivo 

e Laboratório de Materiais e na área de I&D. Nesta 

última, centraram-se esforços na pesquisa de 

soluções avançadas de inspecção com requisitos 

especiais relativamente a materiais, geometria, 

condições operacionais e critérios de aceitação e 

que não estão previstos na normalização existente, 

de modo a responder às necessidades do mercado.

SIE - Serviços Industriais de Engenharia 

Principais projectos
• I n s p e c ç ã o  e  C N D  p a r a  A v a l i a ç ã o  d e

 Equipamentos Industriais durante a Paragem

 Geral (PG 2014). Cliente - Petrogal, Refinaria de

 Sines, Portugal
• Preparação e acompanhamento da Paragem

 Geral da Central de Concentração Solar.  

 Permanência de um Engenheiro de inspecção,

 durante 8 meses. Cliente - Shams Power, Abu

 Dhabi
• Apoio de engenharia para preparação dos

 testes estáticos e de fadiga de uma asa em

 compósito, e desenvolvimento de um dispositivo

 para aplicação de impactos com energia

 controlada na estrutura da semi-asa, com vista

 à introdução de danos típicos. Cliente -

 EMBRAER, Portugal
• Inspecção por Ultrasons do Corredor

 Ferroviário de Nacala. Cliente - Somague

 Moçambique
• Inspecção do fabrico do equipamento, na China,

 para o projecto Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah

 no Kuwait. Cliente – Strukturas
• Inspecção geral do Hangar 6 da TAP no

 Aeroporto de Lisboa. Cliente – TAP, Portugal;

• Consultoria técnica para a HIKMA na avaliação

 de equipamentos ESP na área farmacêutica,

 destinados à deslocalização da fábrica dos EUA

 para Portugal, Cliente – Hikma, Portugal
• Scale Inhibitors Efficiency Analysis – testes para

 avaliação da eficiência de vários inibidores de

 scaling. Cliente - Groupement Berkine, Argélia
• Permanência de colaborador dos ESP

 (Equipamentos sob Pressão) como responsável

 pelo serviço “Quality Technology Research” das

 Técnicas Reunidas, Espanha
• I&D de um sistema de inspecção de materiais

 compósitos por Phased Array para a indústria

 aeronáutica
• I&D de um sistema de inspecção por ultra-sons

 avançados para inspecção em serviço a alta

 temperatura



Preparação e acompanhamento da Paragem  Geral da Central 
de Concentração Solar. Cliente - Shams Power, Abu  Dhabi

Preparation and monitoring of the General Shutdown of the Solar 
Concentration Plant. Client - Shams Power, Abu Dhabi



2014 was characterized by a downturn in the activity 

of the national and international markets. There was 

an activity reduction in the inspection services for 

new constructions, due to the absence of new 

investments and projects, however there has been a 

reasonable activity in the area of maintenance. The 

reflection was a decrease of 10% in turnover with 

regard to 2013. It should be noted the increase in 

the activity of LabVolume whose turnover and 

income doubled in 2014. 

To cope with this abovementioned reduction of 

activity, an adjustment has been made to the human 

resources in the various departments. There was a 

commitment on training, with a view to raising the 

level of transversal competences, adding value to the 

customer.

In spite of these difficulties, the SIE department is 

carrying out a strong investment in improving its 

processes through platforms oriented for the 

activities of its departments, in particular the CND - 

Non-Destructive Testing and Laboratory of 

Materials and in the area of I&D. In the latter, efforts 

were made in the search for advanced inspection 

solutions with special requirements regarding 

materials, geometry, operating conditions and 

acceptance criteria and that are not provided for in 

existing standards, in order to respond to market 

needs.

Main projects
• Inspection and CND for Assessment of Industrial

 Equipment during the General Shutdown (PG

 2014).  Client - Petrogal, Refinery of Sines,

 Portugal

Industrial Engineering Services

• Preparation and monitoring of the General

 Shutdown of the Solar Concentration Plant
 Permanence of an inspection engineer during

 the 8 months. Client - Shams Power, Abu Dhabi
• Engineering support for preparation of static

 and fatigue tests of a wing in composite, and

 development of a device for the application of

 impacts with controlled power in the semi-wing

 structure, with a view to the introduction of

 typical damage. Client - EMBRAER, Portugal
• Inspection by Ultrasound of the Rail Corridor of

 Nacala. Client - Somague Mozambique
• Inspection of equipment manufacture in China

 for the project Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah

 in Kuwait. Client - Strukturas
• General inspection of TAP Hangar 6 at Lisbon

 Airport. Client - TAP, Portugal
• Technical consultancy for HIKMA in the

 e v a l u a t i o n  o f  E S P  e q u i p m e n t  i n  t h e

 pharmaceutical area for the relocation of the

 factory from the USA to Portugal, Cliente 

 - Hikma, Portugal
• Scale Inhibitors Efficiency Analysis – tests for

 assessing the efficiency of various scaling

 inhibitors. Client - Groupement Berkine, Algeria
• Permanence of an ESP (Pressure Equipment)

 collaborator as responsible for the service

 "Quality Technology Research" of the Técnicas

 Reunidas, Spain
• I&D of a system for the inspection of composite

 materials by Phased Array for the aeronautics

 industry
• I&D of an inspection system by advanced

 ultrasound for in-service inspection at high

 temperature
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Inspecção do fabrico do equipamento, na China,  para 
o projecto Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah  Causeway 
no Koweit. Cliente – Strukturas DF International

Inspection of equipment manufacture in China 
for the project Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah 
Causeway in Kuwait. Client - Strukturas DF International
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Durante o ano de 2014, na direcção de CTI verificou 

um crescimento quer do volume de negócios, quer, 

de forma ainda mais expressiva, do resultado 

operacional. É de mencionar o ajustamento de 

recursos humanos às actuais necessidades de 

trabalho, que terá um impacto positivo na despesa 

corrente do ano de 2015.

Em 2014 garantiu-se a continuidade dos principais 

contratos existentes na direcção, a par de um 

importante impulso na actividade de I&D, coroada 

por uma significativa submissão de candidaturas a 

projectos nacionais e internacionais.

No domínio do ITED (Infra-estruturas de telecomuni-

cações em edifícios), o ISQ enquanto prestador de 

serviços para a ANACOM (Autoridade Nacional de 

Comunicações), procedeu à supervisão da execução 

das Redes de Fibra Óptica de Nova Geração, em 35 

concelhos do Alentejo e Algarve. 

O Projecto Funciona, que se iniciou em 2013 ganhou 

em 2014 uma maior dimensão, perfilando-se hoje 

como uma parceria com a EDP ganhadora e 

diferenciadora no mercado. Com o serviço Funciona, 

envolvendo um total de 34 colaboradores, pretende-

se garantir a segurança das instalações, de pessoas 

e bens, através da realização de uma revisão técnica 

à instalação eléctrica e de gás do cliente.

CTI - Consultoria Técnica e Inspecção 

No âmbito da Energia, destaque para o contrato 

para a realização de Auditorias Energéticas em 

edifícios dos 11 concelhos de CIRA (Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro), no âmbito do 

projecto Agência para a Sustentabilidade e 

Competitividade (RUCI).

Destaque ainda para o programa Galp Pro-Energy, 

estabelecido numa parceria com a Galp Energia, que 

consiste num programa de formação de âmbito 

nacional que aconselha as PME’s sobre as melhores 

práticas na utilização da energia eléctrica. Tratou-se 

de um projecto financiado, no âmbito do Plano de 

Promoção de Eficiência no Consumo de Energia 

Eléctrica (PPEC 2014-2015), aprovado pela ERSE – 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

No Gás, para além da continuidade dos contratos 

com as principais entidades distribuidoras, 

destaque para Supervisão da Obra da REN – GRMS 

de Bucelas, Sines e Santa Margarida da Coutada.

O ISQ efectuou a certificação de todos os Espaços de 

Jogo e Recreio (Parques Infantis) para o grupo 

Sonae Sierra (Centros Comercias) a nível nacional. O 

ISQ esteve também envolvido na avaliação de 

conformidade de uma ferramenta desenvolvida pela 

EPAL (C.A.L.) e que ganhou o Prémio Inovação em 

Pequenos Projetos a “C.A.L. – Chave Águas Livres”.



Ensaios Químicos de Controlo de Qualidade (GMP) 
em medicamentos de uso humano, experimentais 
e princípios activos

Quality control of medicinal products for human use, 
investigational medicinal products and active substances
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During the year of 2014, the CTI department noticed 

a growth in both turnover and, even more significant, 

the operational income of the Department. It should 

be mentioned the adjustment of human resources to 

the current needs of work, which will have a positive 

impact on the current expenditure of the year 2015.

In 2014 we assured the continuity of the main 

existing contracts in the department along with a 

major boost in the I&D activity, crowned by a 

significant submission of applications for national 

and international projects.

In the field of the ITED (Telecommunication 

infrastructures in buildings), the ISQ as a service 

provider for the ANACOM (National Communi-

cations Authority), carried out the supervision of the 

implementation of Fiber Optic Networks of New 

Generation in 35 municipalities in the Alentejo and 

Algarve.

The Project Funciona, which began in 2013, has 

achieved a greater dimension in 2014, representing 

today a partnership with the winning and 

differentiating EDP in the market. With the service 

Funciona, involving a total of 34 employees, we want 

to ensure the safety of the premises, people and 

goods through the completion of a technical review 

to the customer’s electrical and gas installation.

Technical Consultancy and Inspection

In the field of Energy, the highlight was the contract 

for the completion of Energy Audits in buildings of 11 

municipalities of CIRA (Intermunicipal Community of 

the Aveiro Region), within the framework of the 

p r o j e c t  A g e n c y  f o r  S u s t a i n a b i l i t y  a n d 

Competitiveness (RUCI).

Highlight also to the program Galp Pro-Energy, 

established in a partnership with Galp Energia, which 

consists of a training program of national scope that 

advises SMEs on the best practices in the use of 

electrical energy. It was a funded project, within the 

framework of the Plan for the Promotion of Efficiency 

in Electric Energy Consumption (PPEC 2014-2015), 

approved by ERSE - Regulatory Authority for Energy 

Services.

For Gas, in addition to the continuity of contracts with 

major suppliers, highlight for the Supervision of the 

Work of REN – GRMS of Bucelas, Sines and Santa 

Margarida da Coutada.

The ISQ certified all Game and Recreation Spaces 

(Playgrounds) for the group Sonae Sierra (Shopping 

Centers) at national level. The ISQ was also involved in 

the conformity assessment of a tool developed by 

EPAL (C.A.L.) that won the Innovation Award in Small 

Projects, namely “C.A.L. – Key Free Waters”



IXV – Concluídos os ensaios de desenvolvimento  e certificação do 
Intermediate Experimental Vehicle da ESA – Thales Alenia  Space 
/ Grupo Herackles. 

IXV – Completed the development test and certification of 
Intermediate Experimental Vehicle of ESA – Thales Alenia Space / 
Herackles Group. 
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Durante o ano de 2014, a direcção de formação do 

ISQ manteve-se estável, pese embora o facto de se 

estar no período de transição entre Quadros 

Comunitários de Apoio, o que tem sempre grande 

impacto no mercado da Formação. Para além da 

implementação das acções de formação inter-

empresas, pós-graduações e acções formativas à 

medida das necessidades dos clientes a nível 

nacional e internacional, assim como as candi-

daturas e gestão de projectos de I&D europeus, a 

direcção teve como principais actividades a 

prossecução do Acordo de Cooperação ISQ/IEFP, a 

implementação do Projecto Vida Activa em Oeiras e 

o arranque da actividade da Formação em 

Moçambique. 

O projecto de capacitação, reabi l i tação e 

modernização da Rede de Centros de Formação 

IEFP – Recursos Humanos e Infra-estruturas, no 

âmbito do Acordo de Cooperação ISQ/IEFP, 

continuou a ser um projecto relevante, com 

projecção para o ano de 2015.

Formação

Em 2014, as actividades asseguradas pelo ISQ 

Formação foram:

• Conclusão da consultoria iniciada em 2013

 para acreditação de 9 Centros de Formação

 ATB e apoio ao IEFP na implementação dos

 cursos de Soldador Internacional
• Qualif icação técnica de formadores de

 soldadura - curso de Especialista E/IWS e curso

 de Inspector IWIP-S 
• Certificação de Soldadores – Formadores 

 e Formandos IEFP
• Concepção de um Mini-guia de regras de

 Ambiente e Segurança aplicáveis a 22 espaços

 oficinais dos Centros de Formação IEFP;
• E laboração de l istagens exaustivas de

 equipamentos e materiais para capacitação de

 22 layouts oficinais dos Centros de Formação

 IEFP.
• Pro jecto  V ida  Act i va ,  capac i tação de

 desempregados qualificados, no âmbito do

 Acordo de Cooperação entre o IEFP e ISQ,

 nomeadamente com a Delegação Regional de

 Lisboa e Vale do Tejo: 
- 190 Formandos
- 130 Estágios realizados com sucesso 

 em empresas parceiras
- 75% de execução

• Realização de 4 acções formativas em Maputo,

 em cooperação com o ISQ Moçambique



La Muela II – 2ª fase – Ensaios automáticos de  Phased Array de 
tubagem de Conduta forçada e  repartidor do projecto de 
recuperação  hidráulica de La Muela II em Valência Espanha

La Muela II – 2nd phase – Phased Array automatic testing of 
penstock piping and distributor of the hydraulic recovery project 
La Muela II in Valencia Spain
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During the year of 2014, the training department of 

the ISQ remained stable, despite the fact that we are 

in the transition period between community support 

frameworks, which always has great impact on the 

training market. In addition to implementing 

intercompany training actions, postgraduate 

courses and training activities tailored to the needs 

of national and international clients, as well as the 

applications and project management of European 

I&D, the department had as main activities the 

pursuit of the ISQ/IEFP Cooperation Agreement, the 

implementation of the Active Life project in Oeiras 

and the start of the training activity in Mozambique.

The draft training, rehabilitation and modernisation 

of the Network of Training Centres IEFP – Human 

Resources and Infrastructure, within the framework 

of the ISQ/IEFP Cooperation Agreement, continued 

to be a relevant project, with projection for the year 

2015.

Training

In 2014, the activities performed by ISQ Training 

were:

• Completion of the consultancy started in 2013

 for accreditation of 9 ATB Training Centres and

 support to IEFP in the implementation of

 International Welder courses
• Technical qualification of welding trainers 

 - course of E/IWS Specialist and course 

 of IWIP-S Inspector 
• Certification of Welders - IEFP Trainers and

 Trainees
• Design of a Mini-guide of Environment and Safety

 rules applicable to 22 workshops of the IEFP

 Training Centres
• Preparation of comprehensive listings of

 equipment and materials for the training of 22

 workshop layouts of the IEFP Training Centres
• Project Active Life, training of qualif ied

 unemployed, within the framework of the
 Cooperation Agreement between the IEFP and

 ISQ, in particular with the Regional Delegation of

 Lisbon and the Tagus Valley: 
- 190 Trainees
- 130 Internships successfully performed in  

  partner companies
- 75% of implementation

• Completion of 4 training activities in Maputo in

 cooperation with the ISQ Mozambique



Ensaios em antenas e amplificadores para a  KATHREIN 
(Alemanha) e HIRSCHMANN  (Alemanha)

Tests of antennas and amplifiers for KATHREIN (Germany) 
and HIRSCHMANN (Germany)
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Laboratórios

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 com os requisitos de Qualidade e 

Segurança.

Nesta rede de laboratórios realizam-se ensaios a 

materiais e a produtos, ensaios e análises de betão 

para a construção civil, ensaios em equipamentos e 

a cabos eléctricos, ensaios de compatibilidade 

electromagnética, análises químicas, ambientais e 

microbiológicas, ensaios não destrutivos, ensaios 

metrológicos, ensaios acústicos e ensaios de 

exposição a vibrações, bem como, uma vasta gama 

de ensaios mecânicos.

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.

Em contraciclo à contracção do mercado, a área 

Laborator ia l  do ISQ teve um signi f icat ivo 

crescimento quer em volume de actividade, quer em 

resultado operacional. Este crescimento é o 

corolário do sistemático investimento em novas 

áreas e sectores económicos, que permite ao ISQ 

dispor de uma capacidade de oferta de soluções 

abrangentes.

É de salientar o aumento de actividade de âmbito 

internacional, essencialmente em empreendi-

mentos de infra-estruturas Laboratoriais, em toda a 

cadeia de valor destes projectos.

O Laboratório de Metrologia do ISQ voltou a crescer 

em 2014, essencialmente pela sistemática 

extensão das acreditações que realizou nos últimos 

anos. Tendo-se efectuado mais de 76 000 

calibrações para 3500 clientes. A actividade 

metrológica do ISQ abrange praticamente todos os 

sectores económicos com aplicação mais recente 

nos  sectores  da  Saúde ,  Agro -a l imentar , 

Farmacêutico e Aeronáutico.

Em 2014 salienta-se o desenvolvimento das áreas 

de Metrologia Química, a certificação de misturas 

gasosas de monocomponentes, o aumento da gama 

para calibração de contadores industriais, 

respondendo às necessidades dos grandes 

distribuidores de gás e o desenvolvimento do serviço 

de ensaio e validação de tanques de cavitação 

(ultrassons), dando resposta às necessidades da 

Indústria Farmacêutica.

A internacionalização da actividade continua a ter 

como principais mercados: Angola, Espanha, 

Argélia, Moçambique e mais recentemente o Brasil, 

sendo de salientar todo o suporte ao arranque do 

Laboratório de Metrologia do ISQ Argélia.

Iniciou-se também o investimento no laboratório 

para ensaios de eficiência energética na condução 

de  câmaras  sob  cond ições  c l imatér icas 

controladas, projecto este apoiado pelo QREN da 

Região Centro.

Em 2014 foi consolidado o desenvolvimento da 

marca QCPharma. Este Laboratório, na área da 

Química, é focado no apoio à Indústria Farmacêutica, 

posicionando-se como um parceiro de excelência 

para o desenvolvimento, validação e transferência 

de métodos, bem como análises de controlo de 

qualidade em rotina. O QCPharma agrega as 

competências técnicas e recursos humanos do 

Laboratório de química do ISQ(LABQUI) e da 

empresa participada Labiagro, Lda.

No seguimento do objectivo estratégico definido em 

anos anteriores, em 2014 o LABQUI reforçou a 

parceria com outros laboratórios nacionais, 

nomeadamente na realização de serviços analíticos 

diferenciadores. Promovendo a redução da 

dependência do mercado laboratorial nacional de 

serviços de laboratórios estrangeiros.

Em relação ao LEEQUE – Laboratório de Ensaios em 

Equipamentos Eléctricos, os principais eixos de 

actividade foram os ensaios de f iabi l idade 

(nomeadamente em antenas automóvel), a 

sistemas de alarme e sinalização de fogo e a 

electrodomésticos.

Os ensaios de Compatibilidade Electromagnética 

têm vindo a crescer ano após ano, tendo-se atingido 

em 2014 uma ocupação dos meios em cerca de 

80%. Conseguiu-se uma aproximação à ASPOECK, 

com vista à realização de ensaios na área 

Compatibilidade Electromagnética automóvel tendo-

se desenvolvido um trabalho de fundo na obtenção 

de competências nesta área.
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Destacamos em 2014 as seguintes actividades  
• Ensaios de envelhecimento por ozono para 

 a DEKRA (Holanda) e BBJ (Polónia);
• Ensaios numa central de incêndio para COOPER

 UNIVEL (Grécia)
• Ensaios em antenas e amplificadores para a

 KATHREIN (Alemanha) e HIRSCHMANN

 (Alemanha)
• Início do processo de reconhecimento do

 LABCEM-Laboratório de Compatibilidade

 Electromagnética como Technical Service por

 parte do IMT- Instituto da Mobilidade e dos

 Transportes, no âmbito de ensaios CEM

 Automóvel.

No  âmb i to  da  ac t i v i dade  de  consu l tor ia 

internacional, foi realizado o projecto de concepção, 

definição de layouts, adaptação das instalações, 

selecção de equipamento analítico e formação de 

quadros técnicos do Laboratório de Análises do 

Ministério do Comércio de Angola (LANCOQ), 

Perspectiva-se para 2015 a continuidade do 

projecto através de uma parceria de gestão do 

Laboratório mencionado.

O ISQ  continua  a alocar  recursos seniores no 

Petroleum Institute Research Centre (Abu Dhabi), 

um projecto de excelência referenciado a nível 

mundial. Mantendo-se para 2015 o reforço da 

equipa, nomeadamente na área da Metrologia.

O ano 2014 pautou-se, igualmente, pelo aumento da 

equipa técnica no âmbito da actividade laboratorial 

de química, que apoia a gestão do Laboratório 

Central da Sonangol (Luanda). É de salientar que o 

apoio à gestão do referido laboratório tem mais de 

uma década. 
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The ISQ offers a network of accredited laboratories 

that offers a diverse range of services related to 

industry, health, trade and services, public entities 

and individuals who need to ensure that their 

facilities, equipment and products comply with the 

Quality and Safety requirements.

This laboratory network tests materials and 

products, tests and analyses concrete for civil 

construction, tests equipment and electric cables, 

tests electromagnetic compatibility, and also 

performs chemical, environmental and microbiolo-

gical analysis, non-destructive tests, metrological 

tests, acoustic tests and vibration exposure testing, 

as well as a wide range of mechanical tests.

These valences, in the service of National Industry, 

have decisively contributed to attract Product 

Development Centres indispensable to the 

permanence of production companies in Portugal.

Against the contraction of the market, the Lab area 

of ISQ had a significant growth both in volume of 

activity and in operating results. This growth is the 

result of the systematic investment in new areas and 

economic sectors, which allows the ISQ to have a 

capacity to offer comprehensive solutions.

It is worth highlighting the increase in the 

international activity, essentially in ventures of 

Laboratory infrastructure, throughout the value 

chain of these projects.

The Metrology Laboratory of the ISQ has grown 

again in 2014, mainly by the systematic extension of 

the accreditations that it has performed in recent 

years, with more than 76,000 calibrations for 3,500 

customers. The metrological activity of the ISQ 

virtually covers all economic sectors with latest 

implementation in the sectors of Health, Agri-food, 

Pharmaceutical and Aerospace.

In 2014, highlight to the development of the areas of 

Chemical Metrology, certif ication of mono-

component gaseous mixtures, increase in the range 

for calibration of industrial counters, meeting the 

needs of the major distributors of gas and the 

development of the service of testing and validation 

of cavitation tanks (ultrasonic), responding to the 

needs of the Pharmaceutical Industry.

The internationalization of the activity continues to 

have as its main markets: Angola, Spain, Algeria, 

Mozambique and, more recently, Brazil, with 

Laboratories

emphasis to all the support to start the Metrology 

Laboratory of ISQ Algeria.

We also began investing in the laboratory for energy 

efficiency tests in the guide of cameras under 

controlled weather conditions, a project supported 

by the NSRF of the Centre Region.

In 2014, the development of the brand QCPharma 

was consolidated. This Lab, in the field of Chemistry, 

is focused on supporting the Pharmaceutical 

Industry, positioning itself as a partner of excellence 

for the development, validation and transfer of 

methods, as well as analysis of quality control in 

routine. The QCPharma aggregates the technical 

skills and human resources of the chemistry 

Laboratory of ISQ(LABQUI) and the invested 

company Labiagro, Lda.

Following the strategic objective set in previous 

years, the LABQUI strengthened the partnership 

with other national laboratories in 2014, particularly 

in the implementation of differentiating analytical 

services, by promoting the reduction of dependency 

of the national laboratory market on foreign 

laboratory services.

As regards to LEEQUE – Testing laboratory for 

electrical equipment, the main lines of activity were 

the reliability testing (namely in car antennas), the 

alarm systems and signalling of fire and the 

household appliance.

The tests of Electromagnetic Compatibility have 

been increasing year after year, having reached an 

occupation of means in about 80% in 2014. We 

have achieved an approximation to ASPOECK, with a 

view to carrying out tests in the field of car 

electromagnetic compatibi l ity developing a 

substantive work in obtaining skills in this area.

We highlight the following activities in 2014
• Aging test by ozone for DEKRA (Holland) and

 BBJ (Poland);
• Tests in a Fire Centre for COOPER UNIVEL

 (Greece)
• Tests of antennas and amplifiers for KATHREIN

 (Germany) and HIRSCHMANN (Germany)
• Beginning the recognition process of the

 LABCEM - Laboratory for electromagnetic

 compatibility as a technical service on the part of

 the IMT- Institute for Mobility and Transport, in

 the context of car CEM testing
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activity, it was carried out the project design, 

definition of layouts, adapting of premises, selection 

of analytical equipment and formation of technical 

staff of the Analysis Laboratory of the Angolan 

Ministry of Trade (LANCOQ). In 2015, the project is 

expected to continue through a management 

partnership of the mentioned Lab.

The ISQ continues to allocate senior resources to the 

Petroleum Institute Research Centre (Abu Dhabi), a 

project of excellence referenced at world level, with 

the team being strengthened in 2015, particularly in 

the area of Metrology.

The year 2014 was also marked by the increase of 

technical staff within the activity of the chemical 

laboratory, which supports the management of the 

Central Laboratory of Sonangol (Luanda). It should be 

noted that the support for the management of the 

mentioned laboratory has more than a decade.
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LABET - Laboratório
de Ensaios Termodinâmicos

O ano de 2014 caracterizou-se por um aumento 

considerável dos resultados operacionais em 

praticamente todas as actividades do LABET, por um 

lado devido a alguma retoma nos ensaios ATP, quer 

também pela maior visibilidade e confiança nacional 

e internacional que o LABET tem vindo a conquistar 

nas áreas emergentes, tais como na Indústria 

Aerospacial, Aeronáutica, Ensaios de Vibrações e 

Ensaios Especiais e muito pela elevada eficiência dos 

p r o c e s s o s  e  m e t o d o l o g i a s  d e  t r a b a l h o , 

implementadas ao longo de vários anos.  

Em 2014 efectuou-se a maior parte do investimento 

do Centro de Ensaios Aeronáuticos, em Castelo 

Branco, com o apoio do QREN Centro.  

Principais projectos
 • IXV – Concluídos os ensaios de desenvolvimento

 e certificação do Intermediate Experimental  

 Vehicle da ESA – Thales Alenia Space / Grupo

 Herackles. Lançamento e reentrada efectuada

 a 11/02/2015 com pleno êxito
• Embraer – Concluiu-se o novo Laboratório de

 Ensaios Aeronáuticos; após Auditoria efectuada

 pelo fabricante Embraer, o Laboratório foi

 aprovado, por reunir as capacidades técnicas e

 cientificas necessárias a este tipo de infra-

 -estruturas
• Homologação de Grupos de Frio. A posição do

 LABET como um dos laboratórios de referência

 a  n íve l  mundia l  para a cert i f icação e

 homologação de novos equipamentos, foi

 consolidada junto dos principais fabricantes

 internacionais de grupos de fr io para

 transportes rodoviários
• Iniciaram-se as visitas técnicas de acompanha-

 mento e inspecção ao Sistema de AVAC do novo

 laboratório em construção no Abu-Dhabi
• A  conso l idação  do  ISQ -LABET a  n í ve l

 internacional como um dos mais avançados

 laboratórios de certificação ATP, foi sem dúvida

 decisiva para a reeleição, por unanimidade, do

 seu director pelo décimo ano consecutivo para

 Presidente do WP.11 da UN.



Certificação de Soldadores – Formadores  e Formandos IEFP no 
âmbito do Acordo de Cooperação ISQ/IEFP

Certification of Welders - institute of employment and vocational 
training  Trainers and Trainees
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The year 2014 was characterized by a significant 

increase in operating results in virtually all activities 

of the LABET, both due to some recovery in ATP 

testing, and also by greater visibility and national and 

international confidence that LABET has been 

gaining in emerging areas, such as the Aerospace 

Industry, Aeronautics, Vibration Test and Special 

Tests and the high efficiency of work processes and 

methodologies, implemented over several years.

In 2014, most of the investment of the Aeronautical 

Testing Centre was made in Castelo Branco, with the 

support of the NSRF Centre.

LABET - Thermodynamic 
Testing Laboratory

Main projects
 • IXV – Completed the development test and

 certification of Intermediate Experimental

 Vehicle of ESA – Thales Alenia Space /  

 Herackles Group. Launch and re-entry on

 11/02/2015 with full success
• Embraer – The new Aeronautical Testing

 Laboratory was finished; after Audit carried out

 by the manufacturer Embraer, the Laboratory

 was approved for complying with the technical

 and scientific capabilities and research required

 for this type of infrastructure
• Approval of cooling systems. The position of

 LABET as one of the reference laboratories

 worldwide for the certification and approval of

 new equipment was consolidated with the major

 international manufacturers of cooling systems

 for road transport
• The start of the technical visits for monitoring

 and inspection of the AVAC System of the new

 lab under construction in Abu-Dhabi
• The consol idat ion of the ISQ-LABET at

 international level as one of the most advanced

 laboratories for ATP certification was definitely

 crucial for the re-election, by unanimity, of its

 director for the tenth consecutive year for

 President of WP.11 of UN



Ensaios de Phased Array para caracterização  de defeitos de 
fadiga em componentes de  fixação de pás de Geradores Eólicos 

Phased Array testing for the characterization of fatigue defects 
in pad mounting components of wind-powered generators
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A actividade de consultoria da competência desta 

Direcção contou com uma Equipa de Consultores 

com larga experiência e que se mantem estável. 

Durante o ano de 2014 investiu-se na polivalência 

dos técnicos desta Direcção, procurando dar 

especial atenção aos referenciais sectoriais, que 

sejam de cumprimento obrigatório para a 

certificação de produtos/serviços, nomeadamente 

a certificação de empresas que actuam na área dos 

gases fluorados e dos prestadores de serviços 

Direcção de Estratégia 
e Projectos Especiais

médicos.

As  pr i nc ipa i s  ac t i v i dades  desenvo l v i das 

compreendem as auditorias e consultoria nos vários 

referenciais normativos: Gestão da Qualidade, 

Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, bem 

como, na área da Segurança Alimentar. O leque de 

clientes abrange desde grandes empresas 

nacionais (principal mercado) às pequenas e médias 

empresas. 



Criação de uma nova empresa que opera na área da caracterização 
de efluentes gasosos em fontes fixas e avaliação da qualidade do ar 
ambiente.

Creation of a new company operating in the field of characterization 
of waste gases in stationary sources and assessment of ambient air 
quality.



The consultancy activity of the competence of this 

Department had the participation of a Team of 

Consultants with extensive experience and that 

remains stable. During the year of 2014, we invested 

in in versatility of this technical Department, seeking 

to give special attention to sectoral references, 

making them mandatory for the certification of 

products/services, including the certification of 

companies that operate in the area of fluorinated 

gases and medical service providers.

Department of Strategy 
and Special Projects

The main activities developed include audits and 

consultancy in various normative references: 

Management of Quality, Environment, Safety and 

Health at Work, as well as in the area of food safety. 

The pole of clients ranges from large national 

companies (main market) to small and medium-sized 

enterprises.
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LCA – Life Cycle Assessment  de processos e  materiais para 
o sector Aeropespacial – cliente  ESA

LCA – Life Cycle Assessment of processes and materials for the 
aerospace sector – client ESA



The ISQ, as the greatest national technological 

infrastructure and as a public utility entity, intends to 

assume a major role in Society for technological 

development and modernisation of the Country has 

particular attention to aspects related to Social 

Responsibility. Among the various activities carried 

out in 2014 for the ISQ employees, we highlight the 

conclusion of protocols with pharmacies, training 

centres and centres of leisure activities, as well as 

Social Responsibility of ISQ

the allocation of a grant on the birth of each child 

born in 2014 and a grant of study for the minor 

children of the employees.

For the community, the ISQ has been contributing for 

many years with cash-values to several solidarity 

institutions, contributing in 2014 to 13 entities of 

national scope.
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O ISQ, como a maior Infra-estrutura Tecnológica 

nacional  enquanto entidade de utilidade pública e 

que pretende assumir na Sociedade um papel de 

relevo para o desenvolvimento tecnológico e 

modernização do País tem particular atenção aos 

aspectos relacionados com a Responsabilidade 

Social. Das diversas acções desenvolvidas no ano de 

2014 para os colaboradores do ISQ, destacamos a 

celebração de protocolos com farmácias, centros 

de formação e centros de actividades de tempos 

Responsabilidade Social do ISQ

livres, bem como a atribuição de um subsídio de 

nascimento por cada criança nascida em 2014 e 

um subsídio de estudo para os filhos menores de 

idade dos colaboradores. 

Para a comunidade, o ISQ tem por prática há muitos 

anos, contribuir com valores pecuniários a várias 

instituições de solidariedade, sendo que em 2014 

contribuiu para 13 entidades de âmbito nacional.
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De âmbito Nacional

3S Bluestabil – Stability, Studies, Services
APCER – Associação Portuguesa de Certificação 
ASK – Advisory Services Kapital 
BIN – Buy it Now
BlueLearning – Sistemas de Formação 
CNE – Centro Nacional de Embalagem
DBWAVE.I
INTEGRIDADE – Serviços de Manutenção e Integridade Estrutural
ISQ – Centro de Incubação de Empresas
ISQ – Energia
ISQ – Engenharia
ISQ e-Learning – Tecnologia e Inovação na Formação
ISQ – Internacional – Inspecções Técnicas
LABCAL – Laboratório de Calibrações e Ensaios
LABIAGRO – Laboratório Químico Agro Alimentar e Microbiológico
LASINDUSTRIA – Tecnologia Laser
NTM – Engenharia e Tecnologia em Manutenção
REFLECTIR – Desenvolvimento Cognitivo
SO – Intervenção em Saúde Ocupacional
SONDAR.I
SONDARLAB
SPHERAA – Produção de Energia
SQS – Portugal Software Quality Systems
TAGUSPARK
TEKBOX – Serviços Técnicos Ambientais
TESTWISE – Automação, Teste e Controlo Industrial

De âmbito Internacional

Argos – Ingenieria y Tecnologia Materiales (Espanha)
Asigma – Assesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental (Espanha)
IDQ – Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade (Macau)
IEC – Innovation and Enginneering Centre (China)
ISQAPAVE – Tecnologias (Angola)
ISQ – Brasil
ISQ – España
ISQ – Kourou (Guiana Francesa)
ISQ – Moçambique
ISQ – Reabilitação (Angola)
ISQ – SARL (Argélia)
ISQ SPEC (Noruega)
ISQ AL SULTAN (Emirados Árabes Unidos)
ISQ USA (EUA)
LABCAL – Laboratórios de Calibração e Ensaios (Cabo Verde)
LABMETRO – Servicios de Metrologia (Espanha)
PROCAL Control (Espanha)
Q3A – Ar, Acústica e Ambiente (Brasil)

Entidades Participadas
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Nationwide

3S Bluestabil – Stability, Studies, Services
APCER – Portuguese Association of Certification 
ASK – Advisory Services Kapital 
BIN – Buy it Now
BlueLearning – Training Systems
CNE – National Package Centre
DBWAVE.I
INTEGRIDADE – Maintenance and Structural Integrity
ISQ – Centro de Incubação de Empresas
ISQ – Energia
ISQ – Engenharia
ISQ e-Learning
ISQ – Internacional – Technical Inspections
LABCAL – Testing and Calibration Laboratories
LABIAGRO – Agro-Product and Microbiological Testing
LASINDUSTRIA – Laser and Water-jet Services
NTM – Conditions Monitoring and Vibration Analysis
REFLECTIR – Cognitive Development Services
SO – Occupational Health Services
SONDAR.I
SONDARLAB
SPHERAA – Energy Production
SQS – Portugal Software Quality Systems
TAGUSPARK
TEKBOX – Environmental Technical Services
TESTWISE – Automation, Industrial Test and Control

Worldwide

Argos – Ingenieria y Tecnologia Materiales (Spain)
Asigma – Assesoria Servicios de Ingenieria y Gestion Medioambiental (Spain)
IDQ – Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade (Macao)
IEC – Innovation and Enginneering Centre (China)
ISQAPAVE – Tecnologies (Angola)
ISQ – Brasil (Brazil)
ISQ – España (Spain)
ISQ – Kourou (French Guyana)
ISQ – Moçambique (Mozambique)
ISQ – Reabilitação (Angola)
ISQ – SARL (Algeria)
ISQ SPEC (Norway)
ISQ AL SULTAN (United Arab Emirates)
ISQ USA (USA)
LABCAL – Testing and Calibration Laboratories (Cape Verde)
LABMETRO – Metrology Services (Spain)
PROCAL Control (Spain)
Q3A – Air, Accoustics and Environment (Brazil)

Associate and Subsidiary Companies



CONTAS
ACCOUNTS
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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
 Partic. financeiras - Outros métodos | Financial holdings - Other methods
 Accionistas / sócios | Shareholders/partners
 Outros activos financeiros | Other financial assets
 Activos por impostos diferidos | Deferred tax assets

Activo não corrente  | Non-current Assets

Activo | Assets 2014 2013

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
 Accionistas / sócios | Shareholders/partners
 Outras contas a receber | Other accounts receivable
 Diferimentos | Deferrals
 Activos financ. detidos para negociação | Financial assets held for trading
 Outros activos financeiros | Other financial assets
 Activos não correntes detidos para venda | Non-current assets held for sale
 Caixa e depósitos bancários | Cash and bank deposits

Total do activo | Total assets

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

41.378.231,57
0,00
0,00

1.581.392,09
0,00

9.577.168,79
1.085.861,59

0,00
11.369.363,06

601.505,01
65.593.522,11

30.525,21
0,00

29.412.413,84
37.891,04

1.078,91
0,00

9.320.156,35
176.955,11

0,00
0,00
0,00

388.959,26
39.367.979,72

104.961.501,83

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

Balance Sheet
BALANÇO
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 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

 Total Capital Próprio | Total Shareholders Equity

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

33.609.119,56
-3.617.539,37

10.307.803,11
15.264.806,92

297.556,77
0,00

55.861.746,99

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

Capital Próprio e Passivo
Shareholders Equity and Liabilities

2014 2013

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
8.273.127,57

0,00
72.802,94

781.827,77
9.127.758,28

0,00
10.774.383,93

0,00
73.802,97

781.827,77
11.630.014,67

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

5.092.798,83
956.961,36

1.612.990,58
0,00

24.801.389,00
7.069.856,35

438.000,44
0,00
0,00

39.971.996,56

49.099.754,84

104.961.501,83

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

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

40.439.205,61
3.850.170,29
1.450.821,67

0,00
322.182,87
-656.790,84

-17.333.128,47
-25.456.031,26

0,00
-233.510,32

0,00
0,00
0,00

9.034.396,88
-7.846.078,41

3.571.238,02

-2.020.192,26
0,00

1.551.045,76

0,00
-1.403.356,98

147.688,78

149.867,99
297.556,77

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

Rendimentos e gastos | Income and Costs

2014 2013

Income Statement by Nature

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
POR NATUREZAS



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

Castelo Branco
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
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

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

Delegações | BranchesSede | Headquarters

NACIONAL | NATIONAL
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Contacts
CONTACTOS



Cabo Verde | Cape Verde
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
labcal@sapo.cv

China
IDQ Instituto para o Desenvolvimento 
e Qualidade
Av. Padre Tomás Pereira, S.N. 
Taipa, Macau
Tel.: +853 2837 1008
Fax: +853 2835 6162
Mob: +853 66801091
ccosta@idq.org.mo

Emirados Árabes Unidos | UAE
ISQ Sultan 
P.O. Box 41233 Abu Dhabi
United Arab Emirates
Tel.: +971-2-6224411
Mob: +971-50-6615189
info@isq.ae
detrindade@isq.pt

Espanha | Spain
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
asoto@asigma.es

ISQ SA
Calle Varsóvia, Edifício Málaga, nº 25
Polígono Industrial Európolis
28230 LAS ROZAS
Tel.: +34 91 637 43 85
Mob: +34 615 122 633
Fax: +34 91 637 43 86
info@isq.com.es

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

EUA | USA
ISQ USA  
7333 Paragon Rd. • Suite 250
Centerville, Ohio 45459
Tel.:  +351 962 059 118
mmcarvalho@isq.pt

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

Koweit | Kuwait
Reliance - General Trading & 
Contracting
Tel.: +965 25398337/99638634
saad@relianceprojects.com

Moçambique | Mozambique
SQ - MOÇAMBIQUE
Rua Jerónimo Osório, 73
Sommershield • Maputo
Tel.: +258 21498015
Mob: +258 822 889 333
Fax: +258 21498016
eleal@isqmoz.com

Noruega | Norway
ISQNorway
5th floor of Oktanten
Luramyrveien 23 • 4313 Sandnes
Tel.: +47 51 96 22 88
Fax: +47 51 96 22 82
email@isq.no
mmcarvalho@isq.pt
www.isq.no

Timor Leste | East Timor
ISQ TIMOR
Timor Plaza, CBD II, 2Q Andar
Rua Presidente Nicolau Lobato
Dili, Timor-Leste
mjaguiam@isq.pt

Turquia | Turkey
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
yaytac@isq.pt

Angola
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
geral@isqapave.com
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
geral@isqreab.com

Arábia Saudita | Saudi Arabia
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
accruz@isq.pt

Argélia | Algeria
ISQ SARL 
Lot G8, Villa 154
Apreval, Kouba • Alger
Tel. / Fax: +213 21284889
isq.algerie@isq.dz

Brasil | Brazil
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
isq@isqbrasil.com.br
www.isqbrasil.com.br

Q3A - Ar, Acústica e Ambiente
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
comercial@q3a.com.br
www.q3a.com.br

INTERNACIONAL | INTERNATIONAL
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Headquarters: Taguspark - Oeiras • Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33, 2740-120 Porto Salvo • Portugal
Branches: Castelo Branco, Loulé, V. N. Gaia, Sines

www.isq-group.com

a world of solutions


