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1965-2015
CINCO DÉCADAS DE DESAFIOS

Fundado em 1965 e 

inicialmente 

vocacionado para o 

sector da construção 

soldada, à época uma 

tecnologia inovadora e 

crucial para o 

desenvolvimento da 

indústria portuguesa, o 

ISQ diversificou a sua 

atividade no início dos 

anos 80 passando a 

atuar noutros sectores, 

como o ambiente, a 

segurança, a 

metrologia, as 

inspeções de 

instalações e de 

equipamentos elétricos 

e de construção e os 

ensaios de segurança 

de bens e 

equipamentos. Em 

qualquer um dos 

sectores de atividade, a 

atuação do ISQ tem-se 

pautado por três 

denominadores 

comuns: a Inovação, a 

Qualidade e a 

Segurança.

1965
Criação do IS – 
Instituto de Soldadura, 
associação privada sem 
fins lucrativos, 
dedicada à soldadura e 
técnicas afins.

1966-1967
Preparação do arranque 
e início da atividade do 
IS.

1968
Assistência técnica e 
realização de ações de 
formação em 
construção soldada.

1969
Aumento em cerca de 
100% da atividade de 
assistência técnica e 
das ações de 
formação.

1970
O IS muda as 
instalações da sua 
sede, saindo da Escola 
Marquês de Pombal 
para novas instalações 
em Benfica, e instala-
se também no Porto. 

Crescimento de 100% 
da atividade.

1971
Desenvolvimento das 
atividades de formação 
de soldadores, 
peritagens e 
assistência técnica e 
de inspeção e controlo 
de cisternas.

1972
Desenvolvimento da 
atividade de inspeções 
técnicas e de ensaios 
não destrutivos. 

O IS incrementa de 
forma significativa a 
Formação Profissional 
e o Aperfeiçoamento 
em plena fabricação.

1973
Arranque da Delegação 
Norte no Porto, em 
instalações próprias. 

Realização de trabalhos 
de investigação 
aplicada e peritagens 
para empresas 
industriais, 
predominantemente no 
domínio do 
comportamento 
mecânico e 
metalúrgico.

1974
Início da intervenção 
nas obras de 
construção da Refinaria 
e do Complexo 
Petroquímico de Sines. 

Aumento das 
atividades de inspeção, 
normalização, 
qualificação de mão-
de-obra e 
procedimentos para a 
indústria nacional.
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1975-1976
O IS é “Entidade 
Reconhecida”, pela 
Secretaria de Estado da 
Indústria, para a 
realização das ações de 
aprovação do esquema 
de controlo de 
construção, aprovação 
do controlo de 
construção e 
aprovação de 
construção. 

Estabelecimento de 
contratos de 
Assistência Técnica 
Permanente com 
empresas industriais.

1978
Lançamento dos 
primeiros Estágios 
Avançados em 
Engenharia da 
Soldadura. 

Lançamento do Núcleo 
de Concepção e 
Cálculo. 

Consolidação da 
atividade de I&D e 
estabelecimento de um 
contrato-programa de 
investigação com a 
Junta Nacional de 
Investigação Científica 
e Tecnológica.

1977
Início da atividade de 
I&D. 

Desenvolvimento da 
intervenção nas 
grandes obras de 
construção de unidades 
industriais, no 
Complexo Industrial de 
Sines e nas zonas do 
Porto, Lisboa e 
Setúbal.

Estabelecimento de um 
acordo com a Vinçotte 
International, que 
permitiu a extensão 
dos serviços a novos 
domínios tecnológicos.

1979
Ações de assistência 
técnica às PME 
portuguesas no âmbito 
de um plano de 
colaboração com o 
IAPMEI.

1980
O IS – Instituto de 
Soldadura é 
reconhecido como 
pessoa coletiva de 
utilidade pública.

Criação do LABEL, 
primeiro laboratório 
nacional de ensaios 
elétricos de baixa 
tensão.

Pós-graduação em 
Engenharia da 
Soldadura, inserida 
atualmente no 
Mestrado em 
Soldadura da 
Universidade Nova de 
Lisboa.

Organização da 33ª 
Assembleia Anual do 
IIW – Instituto 
Internacional de 
Soldadura.

1984
Lançamento da Pós-
graduação em 
Engenharia da 
Qualidade.

Concepção do primeiro 
protótipo mundial de 
máquina de soldadura 
comandada por 
microprocessador.

1981
Início da 
internacionalização.

Lançamento da Revista 
“Soldadura & 
Construção Metálica”.

1983
Criação do Labmetro, 
primeiro laboratório de 
Metrologia Dimensional 
autónomo de 
empresas.

1985
Alterada a designação 
para ISQ – Instituto de 
Soldadura e Qualidade.

Grande diversificação 
de competências e de 
novas áreas, assim 
como incremento da 
atividade de I&D e de 
qualificação de quadros 
técnicos.
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1987
Automação da linha de 
montagem de baterias 
da Autosil.

1988
Inspeção global e 
acompanhamento da 
manutenção da Ponte 
25 de Abril.

Lançamento da Pós-
graduação em 
Engenharia da Higiene 
e Segurança no 
Trabalho.

Lançamento da Pós-
graduação em 
Engenharia da 
Manutenção.

Criação da Intersis e da 
Lasindústria, primeira 
laser job shop em 
Portugal.

1997-2000
Formação de 6000 
técnicos para a 
indústria do Gás 
Natural em Portugal.

Inspeção de 
instalações de Gás 
Natural de alta, média 
e baixa pressão.

1996-1999
Alargamento e 
instalação do caminho-
de-ferro na Ponte 25 
de Abril: planeamento, 
controlo de custos, 
fiscalização, controlo 
da qualidade, 
segurança e ambiente.

Primeiro caso a nível 
mundial de obra 
semelhante sem 
paragem de tráfego.

2005
Primeira entidade 
europeia ASBL a 
constituir um Fundo de 
Investimento de Capital 
de Risco: Fundo ISQ 
Capital.

2012
Criação de duas 
empresas: uma em 
Espanha, a Labmetro – 
Servicios de Metrología 
SL e outra no Brasil, a 
Q3A.

Início de ensaios para a 
indústria aeronáutica.

2009
Ensaios à medida para 
qualificação de 
materiais e estruturas 
de escudo de proteção 
para o IXV.

2010
Criação do 
Ecotermolab, um 
laboratório de 
formação profissional 
em energia.

Criação da empresa 
ISQ USA, com sede no 
Ohio.

2013
Criação da empresa 3S 
Bluestabil – Stability 
Studies Services e do 
laboratório QCPharma, 
que atua na área 
farmacêutica.

2014
Criação da empresa 
DBWave.i e tomada 
participação na 
empresa Sondar.i para 
o mercado de Estudos 
de Ruído e de Análise 
de Emissões Gasosas.

Início da atividade no 
ITER.

2015
Fusão da Argos e 
Procal no ISQ Espanha.

Criação da empresa 
ISQ Timor Leste.

1991
Primeira entidade 
portuguesa 
independente a realizar 
inspeções a veículos 
automóveis.

1992
Criação da SAF, 
empresa pioneira na 
introdução do e-
Learning em Portugal.

ISQ torna-se membro 
fundador da EWF – 
Federação Europeia de 
Soldadura e acolhe 
desde então a equipa 
de gestão.

2001
Inspeção e controlo da 
qualidade do novo 
Acelerador Linear de 
Partículas do CERN.

2006
Concepção e 
montagem do Sistema 
Português do 
Tacógrafo Digital.

2008
ISQ foi agraciado pelo 
Presidente da 
República com o título 
de Membro Honorário 
da Ordem de Mérito 
Agrícola, Comercial e 
Industrial (Classe do 
Mérito Industrial).

2011
Criação da empresa 
ISQ Al Sultan 
International, no Abu 
Dhabi, e arranque 
formal da Delegação 
ISQ Qatar.

1986
Primeiro Curso de 
Empreendedores.

Primeira entidade 
portuguesa a participar 
num projeto europeu 
de I&D.
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Empresas participadas ISQ Sucursais ISQ

INTRODUÇÃO

O ISQ é uma associação privada e independente, 

de utilidade pública, que surge em 1965, com o 

intuito de apoiar a industria, através da 

transferência de conhecimento e tecnologia na 

área da Soldadura.

Ao longo dos últimos 50 anos, o ISQ alargou e 

diversificou a sua atividade, apostando na 

Inovação e Investigação & Desenvolvimento, 

prestando hoje serviços de inspeção, formação, 

ensaios e consultoria técnica, nos mais variados 

sectores de atividade, nomeadamente:

 • Energia e Oil&Gas;
 • Industria de Processo;
 • Fabrico, Montagem e Construção
 • Aeronáutica e Espaço
 • Mobilidade
 • Saúde
 • Alimentar
 • Comércio e Serviços

O ISQ está presente em 16 países abrangendo 4 

continentes.

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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O ISQ TEM COMO MISSÃO…
… fornecer Suporte Cientifico-Tecnológico, 

promovendo a Melhoria Contínua, a Inovação e a 

Segurança de Pessoas e Bens, na Indústria e 

Serviços, com presença e vocação internacional 

garantindo a sua Sustentabilidade e o Desenvol-

vimento dos seus Colaboradores.

É ATUALMENTE A MAIOR INFRAESTRUTURA 

TECNOLÓGICA EM PORTUGAL…
… e ambiciona ser e ser Reconhecida como uma 

organização tecnológica autónoma, de âmbito 

Internacional, em progressiva expansão, que 

desenvolve e fornece serviços independentes, 

abrangentes e soluções inovadoras e integradas, 

atuando de um modo eficiente, suportada nos 

seus valores.

O ISQ ACREDITA E PRIVILEGIA…
… a Competência, o Rigor, a Integridade, a 

Independência e a Inovação.

O GRUPO ISQ
O ISQ tem um conjunto de empresas participadas 

nacionais que atuam em diversos domínios, como 

sejam: Formação; Engenharia; Farmacêutica; 

Segurança Alimentar; Consultoria; entre outras. 

Também no prisma internacional, o ISQ garante a 

sua presença global, em 4 continentes, através de 

um conjunto de empresas participadas 

internacionais.

16 laboratórios acreditados

+ de 250 serviços especializados

1.400 colaboradores em todo o 

mundo (780 em Portugal)

20 empresas participadas Nacionais

4 delegações e escritórios em Portugal

O ISQ EM NÚMEROS
20 empresas participadas internacionais 

Participação em + de 400 projetos 

internacionais de I&D

+ de 1.200 parceiros nacionais 

e internacionais

+ de 1.000.000 horas 

de formação ministradas

 • ISQ Engenharia
 • ISQ Internacional
 • Labcal
 • Labiagro
 • SO
 • SONDAR.I 
 • SONDARLAB
 • SQS Portugal
 • TEK BOX
 • Testwise

 • ASK
 • BIN
 • Blue Learning
 • BLUESTABIL 
 • CNE 
 • DB Wave
 • ISPT
 • ISQ - CIE
 • ISQ E-Learning
 • ISQ Energia

ANGOLA | ISQ APAVE
  | ISQ Reabilitação

ARGÉLIA | ISQ

BRASIL | ISQ Brasil
  | Q3A

CABO VERDE | LABCAL

CHINA | IDQ Macau
  | IEC-Guang Dong Huau 

EAU | ISQ Sultan International

ESPANHA | ISQ
  | ARGOS
  | ASIGMA
  | PROCAL CONTROL
  | LABMETRO SERVICIOS

EUA | ISQ USA

MARROCOS | IS Maroc

MOÇAMBIQUE | ISQ Moçambique

NORUEGA | ISQ AS

TIMOR | ISQ

TURQUIA | ISQ - T Kalite Kontrol
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O Conselho de Administração expressa o seu 

reconhecimento ao Conselho Geral e ao Revisor 

Oficial de Contas pela valiosa cooperação no 

acompanhamento da atividade do ISQ. 

Aos Clientes, o Conselho de Administração 

agradece a confiança depositada, reafirmando 

que tudo fará para continuar a honrar a 

preferência pelo ISQ e, a todos os Colaboradores 

do Grupo ISQ, é expresso um especial 

agradecimento pelo elevado profissionalismo, 

motivação e dedicação que pautaram no presente 

exercício na complexa conjuntura económica. 

AGRADECIMENTOS
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SÍNTESE 2015

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS

Análise Macroeconómica

Em 2015, o ISQ desenvolveu a sua atividade 
nacional e internacional no sentido de promover 
as melhores práticas para prestigiar a Qualidade, 
a Inovação e a Eficiência dos serviços prestados 
aos seus clientes e parceiros.
 
O ano de 2015 foi um ano muito exigente nos 
principais mercados produtores de petróleo e gás. 
Em Angola, Argélia, Brasil e Moçambique a 
quebra do preço do petróleo e gás teve um 
impacto muito profundo ao nível do crescimento 
económico, afetando fundamentalmente o valor 
das moedas domésticas e provocando a subida da 
inflação, o que originou aceleradas 
desvalorizações cambiais e restringiu nos 
mercados monetários de Angola e Moçambique a 
disponibilidade de moeda estrangeira. 

O preço do petróleo e restantes matérias primas 
tiveram no ano de 2015 fortes reduções no seu 
valor, como resultado de um excedente na oferta 
e uma contração na procura (em consequência da 
desaceleração das economias Asiáticas). 

O preço de petróleo por barril em 2015 caiu na 
praça Londrina e de Nova Iorque 35,9% e 30,5% 
respetivamente, encerrando no ultimo dia do ano 
nos USD 35,75/barril e USD 37,04/barril, 
respetivamente.

Devido à desaceleração industrial nos mercados 

Asiáticos e ao aumento da oferta, o mercado de 
gás natural teve um decréscimo no ano 2015 
perto de 20%, tal como o mercado de cobre que 
desvalorizou mais de 25% ao longo do ano. 

 Em termos globais, o ano de 2015 ficou marcado 
por um menor crescimento, com o PIB global a 
recuar de 3,4% para 3,1%. A principal causa 
dessa desaceleração foi a queda do crescimento 
económico nos mercados emergentes (Asia e 
América Latina), com a China a liderar uma 
alteração de politica económica passando de um 
crescimento menos dependente do investimento 
e de crédito para um crescimento assente no 
consumo interno. Em sentido inverso estiveram 
as economias dos Estados Unidos e da zona Euro 
que com os fortes estímulos monetários vindos 
dos seus bancos centrais (de forma a combater 
níveis de desinflação) tiveram crescimentos de 
2,4% e 1,5% respetivamente.

Para 2016 a OCDE não espera crescimento 
do PIB global, estimando que se mantenha o 
mesmo valor de 2015, justificado com 
crescimento marginais das economias ocidentais 
e dos países emergentes. Diversos riscos podem 
condicionar essa estimativa, nomeadamente: uma 
desaceleração mais acentuada da economia 
Chinesa; aumento das taxas de juros nos EUA; 
aumento das migrações na EU; aumento de atos 
de terrorismo e uma saída do Reino Unido da 
União Europeia. 

Em Portugal, o ano de 2015 teve um crescimento 
do Produto Interno Bruto de 1,5%, o que é 
relevante quando comparado com o crescimento 
frágil de 0,9% em volume no ano 2014 e o 
crescimento negativo em 2013 de 1,4%, após 
reduções de 1.3% e de 3,2% em 2011 e 2012, 
respetivamente. 

Os dados publicados pelo Instituto Nacional de 
Estatística demonstram que a procura interna 
contribuiu para uma variação do PIB em 2,5 p.p, 
refletindo um aumento substancial do consumo 
privado e do investimento (de 2,6% e 3,7% 
respetivamente). O catalisador do consumo 
privado foi a baixa inflação (0,5%) que afetou 
positivamente o rendimento real das famílias. 
Atendendo à existência de taxas de juros 
praticamente nulas, as famílias preferiram utilizar 
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os seus excedentes de rendimento em consumo, 
em detrimento de poupança. 

No entanto, continuou a existir alguma contração 
do consumo público, que se reduziu 0,7%, tal 
como tinha ocorrido em 2014. O contributo da 
procura externa líquida foi negativo, situando-se 
em -1,0 p.p. (contributo de 1,1 p.p. em 2014), 
refletindo um crescimento das importações de 
bens e serviços.

No que refere aos indicadores de atividade em 
Portugal, nomeadamente a produção industrial 
subiu 1,8% quando comparado com 2014. Para 
este crescimento contribuiu a subida no 
agrupamento da Energia (7,6%, após 1,4% em 
2014).

Em termos de expectativas para 2016, o 
Ministério das Finanças perspetiva que o PIB 
Português cresça 1,8%, trata-se de um valor 
maior que o expectável para a OCDE e Comissão 
Europeia, que estimam um crescimento de 1,6%.  
Este crescimento é assente numa politica de 
aumento do investimento (4,9%), diminuição 
do consumo público (0,2%) e privado (2,4%), 
bem como diminuição das exportações (4,3%) 
e importações (5,5%). 

O orçamento de Estado para 2016 identifica três 
riscos globais para a economia nacional: i) 
diminuição da procura global, essencialmente pelo 
arrefecimento da economia Chinesa, juntamente 
com o impacte que esse arrefecimento irá ter em 
economias como a Alemã e o agravamento da 
situação económica em Angola, Moçambique e 
Brasil; ii) incertezas nos mercados financeiros, 
resultado de instabilidades geopolíticas, 
promovendo um expectável aumento da 
volatilidade e iii) aumento do preço do petróleo 
e das taxas de juro. 

Para uma organização nacional exportadora de 
serviços como o ISQ, a relação cambial EUR/USD 
é extremamente importante.

O Euro em 2015 continuou a depreciar-se face 
ao Dólar (10,2%) na medida que em 2014 já 
tinha evidenciado uma descida considerável 
(superior a 11%).  A previsão das principais casas 
de investimento mundiais para 2016 é que o dólar 
continue a valorizar-se perante o euro, de uma 
forma moderada de modo a acompanhar a subida 
das taxas de juro nos EUA. A taxa forward a 12 
meses no ultimo dia do ano de 2015 indicava um 

câmbio EUR/USD de 1,10. Essa valorização, 
mesmo moderada, irá certamente originar um 
aumento das taxas inflacionistas nos mercados 
emergentes, nomeadamente em mercados 
importantes para o ISQ, tais como Angola, Brasil, 
Argélia e Moçambique.

 
Desempenho 2015

O ISQ atingiu um volume de negócios, incluindo 
a faturação entre empresas do Grupo, de 43,1 
milhões de Euros, o que representa um 
decréscimo de 2,6% face ao ano de 2014 (44,3 
milhões de Euros). Sendo que o total de volume 
de atividade do ISQ no estrangeiro ascendeu a 
10,6 milhões de Euros, o que representa 25% da 
faturação total das contas individuais do ISQ. 
Esta tendência está em linha com a dos últimos 
anos. 

O decréscimo do volume de negócios é justificado 
pela conjuntura recessiva em termos de 
investimento em Portugal, aliado à transferência 
de alguma atividade para as empresas 
internacionais do Grupo, a par da consolidação 
da autonomização de áreas de atividade para 
novas empresas participadas. Adicionalmente, 
é relevante referir que os subsídios à exploração 
decresceram aproximadamente 300 mil euros, 
devido ao término dos contratos de financiamento 
QREN (I&D), do Programa e Medidas IEFP para 
região Alentejo (Unidades de Formação de Curta 
Duração) e Formação PME (Programa financiado 
pelo POPH (Programa. Operacional Potencial 
Humano).

Em termos de resultado líquido, o ISQ obteve um 
resultado individual aproximado de 608 mil Euros, 
sendo que o resultado antes depreciações, gastos 
de financiamento e impostos (EBITDA não 
recorrente) totalizou 4 milhões de Euros, o que 
permitiu gerar um crescimento de 104% e 14% 
respetivamente quando analisado com o período 
homologo. 

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 5,3 milhões de 
Euros.  Em 2014 o EBITDA recorrente fixou-se 
nos 4,8 milhões de euros. 

Os resultados finais de 2015 demonstram uma 

12
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Laboratório Dimensional

margem EBITDA não recorrente e corrente de 
9,5% e 12%, sendo que no ano 2014 as margens 
atingiram 8% e 11%, respetivamente.

O esforço de otimização da estrutura de custos 
decorreu durante todo o ano de 2015 de forma 
a ajustá-la a redução do volume de atividade 
e a maximizar a eficiência dos processos 
operacionais. É de relevar o decréscimo de 5% 
nos fornecimentos e serviços externos o que 
representou uma poupança de 800 mil euros 
face ao período homologo. 

A redução de 1 milhão de euros nos custos de 
pessoal (quando comparado com o ano anterior) 
é o resultado da restruturação de pessoal ocorrida 
nos últimos exercícios. Outro facto que contribuiu 
para a melhoria do resultado liquido foi também a 
redução dos custos financeiros (aproximadamente 
de 300 mil euros), justificado por uma maior 
agressividade nas cobranças, descida das taxas 
diretivas do banco central e negociação de 
anteriores contratos de financiamento bancário. 

Verificou-se um ligeiro decréscimo no impacto do 
valor das participações financeiras nas empresas 

detidas, nacionais e internacionais, através do 
Método de Equivalência Patrimonial (MEP) nas 
contas individuais do ISQ (face ao período 
homólogo), tendo este atingido um valor 
aproximado de 1,1 milhões de Euros, em que o 
contributo das empresas Internacionais foi 
aproximadamente de 600 mil euros.

Relativamente às empresas participadas 
internacionais é de realçar a constituição de uma 
nova empresa do Grupo ISQ em Timor Leste, 
tendo a atividade operacional registado já um 
resultado liquido positivo equivalente a 150 mil 
euros. Apesar do contexto macroeconómico 
adverso nos países exportadores de petróleo e 
gás natural, as empresas do grupo do ISQ de 
direito Angolano, Brasileiro e Argelino tiveram 
performances operacionais muito interessantes, 
tendo sido afetadas essencialmente pela 
depreciação cambial das moedas locais. 

No que diz respeito às empresas participadas 
nacionais, é de realçar o crescimento do volume 
de negócios e do resultado liquido da TEKBOX e 
da ISPT. Tendo esta ultima iniciado no decorrente 
exercício a sua internacionalização, estabelecendo 
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uma filial em Marrocos.  

No segundo semestre de 2014 deu-se início à 
revisão da visão estratégica do ISQ e no presente 
exercício de 2015 deu-se continuidade a este 
trabalho, nomeadamente através de:
• Criação de grupos de Reflexão Estratégica
 transversais ao Grupo ISQ, abrangendo temas
 chave para a organização, como sejam: a
 eficiência de processos, a inovação, a gestão
 do conhecimento, entre outros;
• Definição dos Objetivos Estratégicos ISQ 
• Elaboração dos Planos Estratégicos de Negócio
 de cada uma da Direções do ISQ. 

Prevê-se que, em 2016, se conclua o processo, 
com a definição da Estratégia Corporativa do ISQ, 
conforme a figura.

O ISQ prosseguiu, em 2015, a otimização dos 
processos operacionais e da sua estrutura de 
recursos humanos. No final do ano de 2015, o 
número de colaboradores era de 767, verificando-
se uma redução de 9 colaboradores relativamente 
a 2014 (776 colaboradores). Não obstante, se for 
considerado o número médio de colaboradores em 
cada um dos anos (816 em 2014 e 764 em 
2015), a variação entre 2015 e 2014 é bastante 
mais significativa, correspondendo a uma redução 

de 52 colaboradores (-6,5%).
Neste período de reestruturação é crucial 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 cerca de 1% do volume de negócios 
em formação. 

A Estrutura Organizacional do ISQ assenta em 
quatro direções operacionais: SIE - SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA, CTI - 
CONSULTORIA TÉCNICA E INSPEÇÃO, 
FORMAÇÃO e LABORATÓRIOS, dois 
departamentos autónomos: LABET-
LABORATÓRIO DE TERMODINÂMICA e 
SISTEMAS DE GESTÃO. Como suporte às áreas 
operacionais e empresas participadas, o ISQ 
dispõe de uma estrutura transversal onde se 
incluem as áreas: Business Development (que 
inclui a Investigação & Desenvolvimento, o 
desenvolvimento técnico e de produto  e as 
equipas de vendas nacional - PT Comercial – e 
internacional); Gestão Financeira; Recursos 
Humanos; Jurídica; Sistemas de Informação e 
Serviços Gerais. Ainda neste domínio, e por forma 
a fazer face às exigências do atual contexto 
económico, o ISQ criou em 2015 uma equipa 
dedicada à gestão dos Programas Portugal 2020.
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 • APAV – Associação de Apoio à Vítima
 • ANCAP – Associação Nacional de Combate
  à Pobreza (Porto)
 • Associação de Apoio à Criança 
  (Castelo Branco)
 • Associação Coração Amarelo 
  (Apoio à Terceira Idade)
 • Associação Portuguesa contra a Leucemia
 • Banco Alimentar contra a Fome
 • Casa de Protecção e Amparo de Santo
  António (Apoio à Maternidade na
  Adolescência)
 • Comunidade Vida e Paz 
  (Apoio a Pessoas Sem-abrigo)
 • CrescerSer – Associação Portuguesa para 
  o Direito dos Menores e da Família
 • ELO Social – Associação de Integração e
  Apoio ao Deficiente Mental Jovem e Adulto
 • Liga Portuguesa contra o Cancro
 • União Zoófila
Durante o exercício de 2015 foi implementado o 
Código de Ética e Integridade do ISQ que é um 
guia de ação do Grupo ISQ, no qual se definem as 
linhas de orientação de natureza ética e social, a 
serem seguidas por todos os colaboradores e 
prestadores de serviço no desempenho das suas 
funções. Neste âmbito, foi criada a Linha Código 
Ética para atendimento e esclarecimento no 
âmbito do Código de Ética e Integridade do Grupo 
ISQ, assim como uma Comissão de Ética que 
zelará pelo cumprimento do Código de Ética.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O ISQ, como a maior Infra-estrutura Tecnológica 
nacional e enquanto entidade de utilidade pública 
que pretende assumir na Sociedade um papel de 
relevo para o desenvolvimento tecnológico e 
modernização do País, tem particular atenção aos 
aspetos relacionados com a Responsabilidade 
Social. 

Das diversas ações desenvolvidas no ano de 
2015 para os colaboradores do ISQ, destacam-se 
a celebração de protocolos com farmácias, 
centros de formação e centros de atividades de 
tempos livres, e os apoios em eventos 
desportivos, bem como a atribuição de um 
subsídio de nascimento por cada criança nascida 
em 2015 e de um subsídio de estudo para os 
filhos menores de idade dos colaboradores. 

No que respeita às ações destinadas à 
comunidade, o ISQ tem por prática, há muitos 
anos, contribuir com valores pecuniários para 
várias instituições de solidariedade, sendo que em 
2015 contribuiu para 15 entidades, a grande 
maioria dela de âmbito nacional, e onde se 
incluem: 
 • ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos
  de Crianças com Cancro
 • Ajuda de Mãe (Apoio e Acolhimento 
  de Grávidas e Mães Adolescentes)
 • APSOV – Assistência Paroquial 
  de Santos-O-Velho
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CINQUENTENÁRIO

O ISQ no ano de 2015 festejou o seu 
quinquagésimo aniversário, tendo realizado 
algumas iniciativas de celebração junto dos seus 
colaboradores, clientes, fornecedores e restantes 
parceiros. 

De entre as várias iniciativas, são de destacar: 
 Almoço Comemorativo dos 50 anos, realizado
 no Taguspark, com a participação dos
 colaboradores e familiares

 Porto de Honra dos 50 anos com os principais
 Clientes e Parceiros do ISQ

 Complemento do Subsídio de Nascimento por
 cada criança dos seus quadros nascida em
 2015

 Oferta de cartão-presente ISQ 50 Anos a todos
 os colaboradores

 Dinamização da Participação dos colaboradores
 e seus familiares em Eventos Desportivos em
 Lisboa e no Porto.

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS

5

Almoço comemorativo do cinquentenário

16



17

ATIVIDADES



 • Fiscalização e assessoria técnica aos
  trabalhos de construção do terminal
  aeroportuário do enclave de Oecusse em
  Timor Leste, com o envolvimento de doze
  técnicos especializados
 • Saudi Aramco - implementação de projetos
  de RBI nas refinarias de Rivadh e em Qatif-
  Abu Saffah
 • Hitachi (Japão) - prestação de serviços de
  engenharia em estudos de Risk Based
  Inspection (RBI) e  Corrosion Management
  Programs (CMP), sendo neste ano
  adjudicado o primeiro estudo deste tipo ao
  ISQ
 • Serviços  de vendor inspection a
  componentes mecânicos para a Hitachi
  (Japan) em várias geografias
 • Gasco (Emiratos Árabes Unidos) –
  Adjudicação de estudo piloto de
  optimização da implementação de sistema
  de inspeção baseada no Risco, RBI

Investigação & Desenvolvimento (I&D)
O ISQ investiu, durante o exercício de 2015, 
cerca de 6% do seu volume de negócios em I&D. 
Não obstante, 2015 foi um ano de transição, para 
a Investigação & Desenvolvimento, com o fecho, 
com sucesso, de 33 projetos em co-promoção 
apoiados pelo Programa nacional QREN, 
realizados em parceria com a indústria e aplicados 
a diferentes sectores industriais e o arranque de 
projeto apoiado pelo novo Programa Portugal 
2020. 

A nível da colaboração Europeia, o ISQ 
contratualizou, com sucesso, 4 projetos apoiados 
pelo Programa Europeu Horizonte 2020, em cada 
uma das vertentes das Parcerias Público Privadas 
no Pilar da Liderança Industrial, nomeadamente na 
eficiência energética de edifícios (EeB), Fábricas 
do Futuro (FoF). É de referir que o ISQ é 
Coordenador de um dos projetos na área da 
sustentabilidade da Indústria de Processo 
(Programa SPIRE), designadamente no 
desenvolvimento de ferramentas para a Gestão de 
Recursos de produção com uma participação 
relevante da indústria nacional. Ainda na Gestão 
de recursos, nomeadamente hídricos, é ainda de 
salientar o arranque do projeto LIFE SWSS com a 
participação das Águas de Portugal, no 

BUSINESS DEVELOPMENT

O ano de 2015 foi, do ponto de vista da atividade 
da Direção de Business Development, muito 
positivo, uma vez que representou o ano de 
consolidação da sua atividade e de adjudicação e 
arranque de vários projetos de grande importância 
futura. 

No que se refere aos mercados estabilizados do 
ISQ, foi um ano de consolidação, nomeadamente: 
em Espanha que registou o final do projeto La 
Muella II ao fim de 4 anos de atividade; no caso 
do Abu Dhabi (ISQ Sultan) em que se assegurou a 
continuidade, quer dos projetos junto do PIRC - 
Petroleum Institute Research Centre, quer dos 
trabalhos de proteção catódica. Na Noruega foi 
retomada atividade na área dos ensaios não 
destrutivos, após uma forte redução da atividade 
em 2014, devido à queda do preço do petróleo.
Em 2015 o ISQ iniciou uma atividade regular em 
mais um país de língua Portuguesa – Timor Leste 
- com o início do projeto de assessoria técnica e 
fiscalização da construção do aeroporto do 
enclave de Oecússi.

Noutro mercado tradicional do ISQ, a Arábia 
Saudita, assistiu-se a um aumento muito 
significativo da procura de serviços associados às 
metodologias de risco (RBI). Igualmente, e na 
mesma linha de produtos diferenciados, 
apresentaram-se propostas ganhadoras para 
estudos CMP (Corrosion Management Plan) e OSI 
(On Stream Inspection).   

Destaca-se ainda a continuação do projeto de 
inspeções a componentes em fabrico para o 
projeto do novo reator de Fusão a construir em 
França. Trata-se de um projeto com duração 
prevista de seis anos cujo cliente é a Fusion for 
Energy (F4E).

São de destacar os seguintes projectos:
 • Fusion for Energy (F4E), do programa de
  inspeções a componentes em fabrico para 
  o projeto do novo reator de Fusão
 • ESO – E- ELT (European Extremely Large
  Telescope) contrato para três anos para a
  realização de inspeções Garantia/ Controlo
  de Qualidade (QA/ QC) na fase de
  construção de componentes para o
  telescópio

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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desenvolvimento de sistema de apoio à decisão 
para a gestão de recursos.   
 
A capacitação do ISQ para o sector da 
aeronáutica é reforçada pela sua participação no 
Programa Clean Sky 2 (CS2), onde, em parceria 
com a TAP, contratualiza em 2015 a sua 
participação em projeto na área da Manutenção 
Industrial (projeto AIRMES). O ano de 2015, 
culmina ainda com a seleção da candidatura do 
Projeto PASSARO, por parte do CS2 na área do 
desenvolvimento de novos materiais e testes de 
aeroestruturas, liderado pela ADS (Airbus, 
Defence and Space), assumindo o ISQ a posição 
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de Core Partner,  neste Programa de relevo na 
Investigação e Desenvolvimento para o sector da 
Aeronáutica.        
 • PROCETS – PROtective composite Coatings
  via Electrodeposition and Thermal Spraying
  (H2020-NMP-PILOTS)
  • AIRMES - Airline Maintenance Operations
  implementation of an E2E Maintenance
  Service Architecture and its enablers (CS2)
 • COOPWELD – Célula Industrial de soldadura
  robotizada para fabricação de conjuntos de
  estruturas metálicas para edifícios (P2020)
 • MAESTRI – Energy and resource
  management systems for improved
  efficiency in the process industries 
  (H2020-SPIRE)
 • LIFE SWSS - Smart Water Supply System
  (LIFE)

A BD faz também o desenvolvimento de negócio 
e o seguimento de todas as atividades 
relacionadas com os sectores de Aeronáutica, 
Espaço e Defesa (AED) no ISQ, tendo como 
principais focos: serviços e desenvolvimento de 
tecnologia para o transporte aéreo, manutenção, 
produção industrial e infraestruturas 
aeroportuárias, no domínio da aeronáutica, e 
portos espaciais, produção e ciclo de vida, no 
caso do Espaço

No que diz respeito ao desenvolvimento de 
negócio, atividade desenvolveu-se nos maiores 
clientes industriais existentes em Portugal, 
nomeadamente na prestação de serviços às 
fabricas da Embraer em Évora. Ao longo do ano o 
ISQ foi também acompanhando, iniciando ou 
reforçando a nossa atividade junto de vários 
atores industriais Tier 1, Tier 2 e Tier 3.

É ainda de referir a atividade do ISQ no Centro 
Espacial Europeu (CSG) em Kourou, na Guiana 
Francesa, onde a equipa do ISQ acompanha as 
operações industriais de montagem dos 
lançadores, preparação das cargas uteis e 
alterações à infraestrutura no porto espacial. Para 
tal, a equipa efectua inspeções, analises de risco 
e gestão de equipas e projetos, nos 3 sistemas de 
lançamento, o Ariane 5, o Vega e o Soyuz. 

O CSG bateu, durante 2015, o recorde no numero 
de lançamentos (um por mês), tendo já 
assegurada a atividade dos próximos 3 anos, por 
via da confirmação de encomendas para mais 33 
lançamentos. 

Lançamento do IXV - 11-02-2015



  metálicas mais relevantes do Complexo
  Metalúrgico ArcelorMittal em Anaba,
  Argélia (trabalho conjunto com a filial 
  SARL ISQ)
 • Projeto ZSAGO – Armazenagem de Gasóleo
  da Repsol Sines – Cliente: Millecasa
 • Ferry Ro-Ro – Inspeção de construção de
  um Ferryboat para Timor Leste, Região
  Administrativa Especial de Oe-Cusse
  Ambeno (trabalho conjunto com a filial 
  ISQ Timor)
 • Inspeção da Empreitada de
  Conservação/Beneficiação do Elevador 
  de Santa Justa -3ª fase para a Carris
  Transportes de Lisboa

Projetos de I&D relevantes:
 • Participação no projeto OPTIMUS
  (Fiabilidade de Geradores Eólicos)
 • Projeto HI-TRUST (Inspeção de
  equipamentos em serviço a alta
  temperatura)
 • Projeto COMPINSPECT (Inspeção de
  componentes em materiais compósitos)

SIE
SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA

2015 manteve a tendência de contração registada 
nos anos anteriores, tanto no mercado nacional 
como no mercado internacional. Registou-se uma 
diminuição do volume de negócio de 12% 
relativamente a 2014, sendo esta diminuição 
transversal a todas as atividades da Direção. A 
anulação de alguns projetos internacionais, 
contribuíram de forma decisiva para esta redução 
de atividade. A redução do volume de negócios 
foi acompanhada igualmente por uma redução dos 
custos de 13%.

Apesar da contração do mercado nos últimos 
anos, os SIE encaram o próximo triénio com 
otimismo, continuando a desenvolver esforços no 
sentido do ajuste das competências dos seus 
recursos humanos às necessidades do mercado, 
na otimização dos processos produtivos e 
comercialmente através da agregação de serviços 
com vantagens comerciais para os seus clientes.

Mantendo o foco na procura de novas soluções 
para a indústria e na inovação técnica os CND – 
Controlo Não Destrutivo e Laboratório de 
Materiais trabalham em várias áreas de ID&I na 
pesquisa de soluções avançadas de inspeção e 
ensaios a materiais metálicos e compósitos de 
geometria complexa para responder às 
necessidades do mercado.

Principais projectos:
 • Inspeção de carril ferroviário no corredor de
  Nacala, Moçambique 
 • Inspeção por processo phased array
  automatizado da construção de tanques
  criogénicos na Suécia e Escócia
 • Peritagem, análise de tensões e estudo para
  a reparação das estações de “pigs” 1 e 2
  do complexo TRC Hassi R’Mel na Argélia
  (trabalho conjunto com a filial SARL ISQ)
 • Apoio de engenharia aos testes estáticos e
  de fadiga, de uma semi asa em compósito,
  da Embraer
 • Análises de Falha/ Estudo de Corrosão,
  GASCO, Abu Dhabi 
 • Reparação das entradas de homem de duas
  colunas de remoção de propano do
  Complexo de Liquefação de Gás, GP2Z,
  Sonatrach, Argélia (trabalho conjunto com 
  a filial SARL ISQ)
 • Avaliação da condição das estruturas 
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Elevador de Santa Justa, Lisboa
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apoio os estudos de impacto ambiental em várias 
empresas, das quais se destacam o Arsenal do 
Alfeite, a Continental Teves e os Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo.

Destaque ainda para a Consultoria em segurança 
industrial, nomeadamente nos regulamentos 
SEVESO e REACH, CLP, sendo de destacar a 
ORICA, EMBRAER, RESPOL, GALP. Bem como, a 
Consultoria em higiene industrial na qual se 
destaca as monitorizações, procedimentos e 
planos de controlo de Legionella, a avaliação do 
amianto, a avaliação da qualidade do ar interior 
em edifícios públicos, em industrias e em edifícios 
de escritórios e serviços e ainda a classificação de 
salas limpas em hospitais e clinicas de saúde.

Ainda na área da Segurança, o ISQ manteve a sua 
atividade Centro Espacial Europeu (CSG) em 
Kourou, na Guiana Francesa.

No MEET, relevo para a participação como 
parceiro técnico da ACT na Campanha de 
Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e 
Equipamentos de Trabalho. 

Destaque ainda para Inspeção de equipamentos 
de trabalho para a Empresa Águas da Beira 
Litoral, bem como as auditorias prévias a 
máquinas, realizadas em França, antes do seu 
envio para Portugal, numa actividade que 
paulatinamente se vai afirmando.

Finalmente, no Gás tiveram continuidade os 
contratos com as principais distribuidoras de gás 
natural e um particular destaque para o contrato 
ganho para a Galp Propano. 

Em relação à atividade de I&D, 2015 foi um ano 
de consolidação da aposta iniciada em 2014, 
neste domínio, com a criação do Sustainable 
Innovation Centre. Essa aposta foi premiada em 
2015 com a aprovação de 5 novos projetos de 
I&D europeus, em áreas de interesse estratégico 
para a CTI, como são: a eficiência na utilização 
dos recursos na industria, a eficiência energética 
e a segurança dos nano-materiais. É ainda de 
destacar o facto de o ISQ ser o coordenador de 
dois destes novos projetos (MAESTRI e LIFE 
SWSS) colocando-se assim, numa posição de 
liderança nestes domínios de conhecimento, a 
nível europeu.  

CTI
CONSULTORIA TÉCNICA E INSPEÇÃO

O crescimento superior a 100% da margem 
operacional da CTI, assume-se como o facto mais 
relevante em 2015, e surge como corolário do 
aumento da produtividade e competitividade da 
Direção.

A aposta da CTI em atividades de I&D foi 
finalmente coroada de sucesso, quer a nível 
nacional, quer fundamentalmente a nível 
internacional onde o ISQ é líder de consórcio em 
dois projetos, com valores que ascendem a vários 
milhões de euros. 

A otimização dos processos operacionais 
continuou a merecer relevo através da 
implementação da metodologia Lean, nas áreas da 
Energia e do MEET – Máquinas, Elevadores e 
Equipamentos de Trabalho.
O projeto Funciona, que resulta de uma parceria 
ganhadora e diferenciadora com a EDP, viu em 
2015 aumentar o seu nível de performance, 
qualidade de serviço e volume de negócio.

Na área do NIIET – Núcleo de Inspeções Elétricas 
e Telecomunicações, destacam-se os Serviços de 
Responsabilidade Técnica Exploração das 
Instalações Elétricas do C.H.L.N. e Controlo de 
Segurança Elétrica em Blocos Operatórios e 
Unidades de Cuidados Intensivos dos Hospitais 
Santa Maria e Pulido Valente, contratos com a 
duração de oito meses.

Ainda no mesmo domínio, merece destaque 
também, o Serviço de levantamento das 
instalações elétricas de baixa tensão da 
Assembleia da República, Casa Amarela e Edifício 
D. Carlos, tendo como entidade adjudicatária do 
contrato a Assembleia da República Portuguesa.

No âmbito da Energia, destaque para a realização 
de estudos de eficiência energética e hídrica numa 
dezena de instalações da Sogrape Vinhos.  

Destaque ainda para a realização de cerca de 40 
Auditorias Energéticas, Planos de Racionalização 
dos Consumos de Energia e Consultoria em 
Eficiência Energética em instalações industriais 
nos sectores do automóvel, papel, alimentar, 
químico entre outros. 

Na área da Segurança & Ambiente, registo para 
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  Qualification Framework:
  energias renováveis, automação e
  eletrónica, automóvel, gás, canalizações,
  AVAC, construção sustentável, soldadura,
  construção em madeira, gestão de projeto

  Comissão Europeia, Bruxelas: apoio e
  aconselhamento a politicas e programas de
  formação para jovens, formação para
  adultos e formação profissional para a
  inclusão, estabelecendo novas metas
^  comunitárias e melhor integração das
  ferramentas de
  Qualidade na Gestão da formação
  profissional - VET, Transparência e
  Internacionalização de qualificações 
  (ECVET – European Credits in VET,
  EQAVET – European Quality Assurance
  in VET, Europass), participação nos Grupos
  de Trabalho “ Novas Metas para a
  Formação:
  Convenção de Riga”, “Formação para
  Adultos”, EQAVET, ECVET e Plataforma
  Europeia de VET “providers”.

  Assistência Técnica e auditorias aos
  Institutos de Soldadura e Centros de
  Formação de Soldadura no âmbito do
  sistema de garantia da Qualidade que
  suporta a implementação do Sistema
  Internacional Harmonizado de
  Qualificação e Certificação de Pessoal e
  Empresas na área da Soldadura e
  tecnologias de ligação do European Welding
  Federation – EWF e International Institute
  for Welding – IIW em diversos países:
  Espanha, França, Grécia, Japão, Noruega,
  Nigéria entre outros.

  Em Portugal: Consultoria/ assistência
  técnica ao Instituto de Emprego e Formação
  Profissional - IEFP:

  Conclusão da consultoria ao IEFP para
  acreditação de 10 Centros de Formação
  ATB EWF (Authorised Training Body da
  European Welding Federation - EWF),
  incluindo capacitação de 25 formadores 
  do IEFP como Especialistas 
  Internacionais/Europeus de
  Soldadura no âmbito do sistema de

FORMAÇÃO

Durante o ano de 2015, o ISQ Formação 
manteve-se estável, apresentando um resultado 
operacional superior ao de 2014. 

Para além da implementação das ações de 
formação interempresas, pós-graduações e ações 
formativas à medida das necessidades dos 
clientes a nível nacional e internacional, assim 
como as candidaturas e gestão de projetos de I&D 
europeus, o ISQ Formação teve como principais 
atividades a prossecução do Acordo de 
Cooperação ISQ/IEFP, a implementação do Projeto 
Vida Ativa em Oeiras, a realização de formação 
em soldadura em Cabo Verde, continuidade na 
implementação de ações de capacitação em 
Angola em várias empresas,  com relevo para 
formação nas áreas de segurança e qualidade e de 
consultoria no Chipre.
 
A Direção de Formação realizou 667 ações de 
formação, ministrando 35.356 horas de formação 
para cerca de 7.201 formandos.

O projeto de capacitação, reabilitação e 
modernização da Rede de Centros de Formação 
IEFP – Recursos Humanos e Infraestruturas, no 
âmbito do Acordo de Cooperação ISQ/IEFP, 
continuou a ser um projeto relevante, para o ano 
de 2015, quer em termos de valor, quer de 
meios/recursos no terreno.

Em 2015, as principais atividades asseguradas 
pelo ISQ Formação foram:

• Consultoria e assistência técnica em
 Portugal e mercado internacional:

  Chipre: Consultoria / Assistência Técnica a
  Centro de Formação Público no Chipre CPC,
  em parceria com a Universidade de Nicósia: 
  avaliação de competências e certificação de
  formadores de áreas tecnológicas de
  formação nível 5; apoio e consultoria na
  elaboração de onze cursos de formação
  avançada feitos à medida para cada
  formador visando adquirir ou
  atualizar/aperfeiçoar as suas competências 
  em onze áreas de formação técnica,
  incluindo formação de formadores:
  avaliação e certificação de competências 
  de acordo com EQF – European  

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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 do Acordo de Cooperação entre o IEFP e ISQ,
 nomeadamente com a Delegação Regional de
 Lisboa e Vale do Tejo: 

 366 Formandos

 205 Estágios realizados com sucesso em
 empresas parceiras. 

 45% de empregabilidade

• Formação de 15 formadores de soldadura no
 Centro de Energias Renováveis e de
 Manutenção Industrial de Cabo Verde – CERMI
 em Cabo Verde

• Realização de novos cursos e Workshops nas
 áreas da Aeronáutica, Energia, Construção
 Soldada, Telecomunicações, Eletricidade, Lean
 Management, Reabilitação Urbana,
 Laboratórios e Manutenção.

  Qualificação EWF

  Qualificação e Certificação de Soldadores
  –550 certificações, 124 Qualificações  

  Capacitação e Formação avançada de 120
  formadores do IEFP, em áreas tecnológicas
  e transversais (telecomunicações,
  automação, ensaios não destrutivos,
  mobilidade e PBL - Problem Based Learning)
  Elaboração de materiais didáticos em áreas
  técnicas: soldadura, energia, segurança e
  ambiente

  Elaboração de base de dados e listas de
  equipamentos para 22 áreas de formação
  (layouts oficinais dos Centros de Formação
  IEFP)  

• Projeto Vida Ativa, capacitação de
 desempregados qualificados, no âmbito 

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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LABORATÓRIOS

No ano de 2015 registou-se um aumento de 11% 
do Volume de Negócios. Este acréscimo resulta 
de novas áreas de atividade na Metrologia 
complementadas com outras áreas, 
especificamente desenvolvidas, que têm maior 
valor acrescentado. 

Deverá ser salientado o crescimento na atividade 
dos LEEQUE através do desenvolvimento de 
novos ensaios, reforçado com a captação de um 
novo cliente. O LABQUI assegurou a continuidade 
do projeto internacional com Sonangol e 
Ministério do Comércio em Angola, a par do 
reforço e reconhecimento da marca QCPharma 
como potenciadores da atividade.

Os Principais Projectos são:
• Continuação do projeto Laboratório Central da
 Sonangol – Luanda cuja consultoria se
 prolonga há mais de uma década
 conjuntamente com Fase 2 - Apoio aos
 Laboratórios do Ministério do Comércio
 (Angola)

• Desenvolvimento da marca QCPharma, no
 apoio à industria farmacêutica, posicionando-
 -se como um parceiro de excelência para a
 realização de desenvolvimento e validação de
 métodos bem como análises de controlo de
 qualidade em medicamentos e princípios
 ativos

• Ensaios em antenas e amplificadores para
 clientes alemães, a par do trabalho para Defesa
 do Consumidor em Portugal, Espanha e
 Holanda

• Novas qualificações dos diferentes Organismos 
 de Verificação Metrológica do Labmetro

• Consolidação da metrologia na área da saúde
 com primeiro contrato Hospital Santa Maria. 

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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LABET
LABORATÓRIO DE ENSAIOS TERMODINÂMICOS

Em 2015 continuou-se a verificar um aumento 
considerável dos resultados operacionais em 
praticamente todas as atividades do LABET, quer 
devido a alguma retoma nos ensaios ATP e a um 
forte reconhecimento de competência e qualidade 
por parte dos principais fabricantes mundiais de 
equipamento de frio (Thermoking e Carrier), quer 
também pela cada vez maior visibilidade e 
confiança nacional e internacional que o LABET 
tem vindo a conquistar nas áreas das Indústrias 
Aerospaciais, Aeronáuticas, Ensaios de Vibrações 
e Ensaios Especiais e muito ainda pela elevada 
eficiência dos processos e metodologias de 
trabalho, implementadas ao longo de vários anos.

Os principais Projectos são:
• Ensaio da Semi asa em fibra de carbono para 
 a Embraer a decorrer a bom ritmo e acima das
 expectativas do cliente

• Efetuado com pleno êxito o primeiro voo do
 IXV cujo nariz e parte do seu revestimento de
 proteção de reentrada na atmosfera foi testado
 e qualificado no LABET

• Estabelecido contrato com a Thermoking
 (fábricas de Espanha e da Irlanda) para
 homologação ATP dos seus novos grupos de
 frio aí produzidos, bem como iniciados
 contactos com a Carrier França para o mesmo
 fim

• Estabelecido protocolo de colaboração com o
 CEIIA para que o LABET possa gerir e
 coordenar o seu laboratório de ensaios
 estruturais de Matosinhos, dando-se inicio aos
 testes de certificação do “elevator” do KC
 390. 

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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SISTEMAS DE GESTÃO

A Equipa de Consultores manteve-se e aumentou 
a sua polivalência procurando dar uma especial 
atenção aos referenciais sectoriais que sejam de 
cumprimento obrigatório para a certificação de 
produtos/serviços.

Ações de consultoria/auditoria para a certificação 
de:
• Sistema de Gestão de Responsabilidade Social
 SA 8000 da BRADCO PORTUGAL

• Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no
 Trabalho da EDA – Eletricidade dos Açores

• Auditoria de diagnóstico ao Sistema 
 de Gestão da Qualidade do Banco de Portugal
 – DSAIP/NEM/Carregado

• Auditoria interna ao Sistema de Gestão do
 Ambiente da PEUGEOT CITROEN
 AUTOMÓVEIS PORTUGAL, SA - Centro 
 de Produção de Mangualde

• Auditoria interna ao Sistema de Gestão da IDI
 da CONTROLVET, S.A.

• Auditorias internas ao Sistema da Qualidade,
 Ambiente e Segurança das empresas do Grupo
 REN

• Elaboração do Relatório Anual de Sinistralidade
 da A24 - Scut do Interior Norte, referente ao
 ano de 2014.

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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Não obstante, a atendendo à maturidade da 
industria onde atua o ISQ, as Direções apostam 
ainda em:
• Estratégias de Eficiência (com vista à redução
 de Preços)
• Penetração em novos segmentos de Mercado
 (novas geografias e novos sectores de
 atividade)
• Criação de Barreiras à Entrada, através de
 estratégias cooperativas, como os consórcios.

PERSPETIVAS 2016

Apesar de todas as análises macroeconómicas 
apresentadas pelas principais instituições 
regulatórias e financeiras mundiais irem ao 
encontro de um ano de 2016 de fraco 
crescimento económico (incluindo possíveis  
situações recessivas em alguns mercados), o ISQ 
continuará a implementar a estratégia definida 
pelas suas unidades operacionais e empresas do 
Grupo, mantendo o foco nos principais objetivos 
estratégicos definidos, reforçando a rentabilidade 
dos negócios do Grupo. 

Neste sentido, o ISQ tem como objetivos 
estratégicos:  
• Redução do endividamento bancário através do
 desinvestimento não core e alienação de ativos
 não core, procurando fortalecer a autonomia
 económico financeira do ISQ
• Consolidação da estratégia internacional
 através do Reforço das geografias com
 oportunidades interessantes em termos de
 rentabilidade e com menores riscos de liquidez
 e da Reestruturação e acompanhamento
 detalhado das operações do Brasil, Angola e
 Moçambique tendo em conta os impactes
 recessivos que as economias desses países
 estão a atravessar
• Reforço da venda dos serviços premium em
 novos e atuais mercados, procurando
 aumentar o volume de negócios
• Fortalecimento da cultura organizativa,
 apostando numa melhor e mais eficaz gestão
 das pessoas
 Reforço da aposta na Inovação e manter o
 investimento em Investigação e
 Desenvolvimento
• Aumento da notoriedade da marca ISQ
• Maximização da eficiência dos processos

No que respeita às unidades de negócio, foram 
definidas pelas Direções Estratégias Competitivas 
de Diferenciação, que visam 
• o Desenvolvimento de Novos Serviços nas
 atuais linhas de produto, com vista a satisfazer
 as necessidades de nichos de mercado
• o Desenvolvimento Tecnológico e
 complementaridade de serviços, com vista a
 adicionar valor nos serviços atuais e
• o Aumento da notoriedade da marca ISQ,
 como forma de potenciar a lealdade dos seus
 clientes reduzindo a sua sensibilidade ao preço

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangíveis

Activos biológicos

Participações financeiras-método da equivalência patrimonial

Participações financeiras-outros métodos

Accionistas/sócios

Outros activos financeiros

Outras contas a receber

Activos por impostos diferidos

Activo corrente

Inventários

Activos biológicos

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Accionistas/sócios

Outras contas a receber

Diferimentos

Activos financeiros detidos para negociação

Outros activos financeiros

Activos não correntes detidos para venda

Caixa e depósitos bancários

Total do activo

43.087.493,87

0,00

0,00

1.355.778,71

0,00

8.668.269,37

1.067.361,59

0,00

10.680.722,48

965.231,00

610.079,07

66.434.936,09

25.347,47

0,00

27.083.364,41

14.510,38

286.536,13

0,00

8.500.653,37

237.825,09

0,00

0,00

0,00

1.584.983,47

37.733.220,32

104.168.156,41

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

0,00

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

31-12-2015 31-12-2014NOTASRUBRICAS
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

Capital realizado

Acções (quotas) próprias

Outros instrumentos de capital próprio

Prémios de emissão

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorização

Outras variações no capital próprio

Resultado liquido do periodo

Interesses minoritários

Total do capital próprio

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por beneficios pós-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar

Passivo corrente

Fornecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Accionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Passivos financeiros detidos para negociação

Outros passivos financeiros

Passivos não correntes detidos para venda

Total do passivo

Total do capital próprio e do passivo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.911.792,49

-7.122.106,46

10.302.686,95

16.549.180,02

51.641.553,00

607.913,33

0,00

52.249.466,33

2.000.000,00

12.285.346,99

0,00

77.919,10

136.401,88

14.499.667,97

6.162.659,58

2.685.554,53

1.719.266,92

0,00

18.825.320,19

7.439.744,25

586.476,64

0,00

0,00

0,00

37.419.022,11

51.918.690,08

104.168.156,41

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

55.564.190,22

297.556,77

0,00

55.861.746,99

0,00

8.273.127,57

0,00

72.802,94

781.827,77

9.127.758,28

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

0,00

39.971.996,56

49.099.754,84

104.961.501,83

31-12-2015 31-12-2014NOTASRUBRICAS
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Vendas e serviços prestados

Subsidios à exploração

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e 

empreendimentos conjuntos

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações 

(perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis 

(perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos 

de financiamento e impostos)

Juros e rendimento similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

39.576.457,30

3.566.605,92

1.322.954,55

0,00

33.011,00

-55.330,28

-16.534.448,12

-24.417.699,99

0,00

-113.847,13

0,00

-44.086,00

0,00

2.949.988,63

-2.195.755,86

4.087.850,02

-2.262.398,48

0,00

1.825.451,54

0,00

-1.146.826,84

678.624,70

-70.711,37

607.913,33

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

2015 2014NOTASRENDIMENTOS E GASTOS
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12
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DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS POR NATUREZAS
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Posição no inicio do periodo N-1

Alterações no periodo

Primeira adopção de novo referencial contabilistico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Resultado liquido do periodo

Resultado integral

Operações com detentores de capital no periodo

Realizações de capital

Realizações de prémios de emissão

Distribuições

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações

Posição no fim do periodo N-1

53.971.379,63

1.000,03

498.719,63

1.093.090,93

1.592.810,59

297.556,77

1.890.367,36

55.861.746,99

TOTAL
Capital Próprio

DESCRIÇÃO

862.227,19

-862.227,19

-862.227,19

297.556,77

-564.670,42

297.556,77

Resultado
Líquido do

Período

12.848.472,11

2.416.334,81

2.416.334,81

15.264.806,92

Outras 
Variações no

Capital Próprio

9.807.083,42

1.000,03

499.719,66

500.719,69

10.307.803,11

Excedentes de 
Revalorização

-2.294.295,49

-1.323.243,88

-1.323.243,88

-3.617.539,37

Ajustamentos
em Ativos

Financeiros

32.747.892,40

-1.000,03

862.227,19

861.227,16

33.609.119,56

Resultados
Transitados

1

2

3

4=2+3

5

6=1+2+3+5

NOTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO NO PERÍODO N-1 (EXERCÍCIO 2014)

CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA MÃE
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Posição no inicio do periodo N

Alterações no periodo

Primeira adopção de novo referencial contabilistico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Resultado liquido do periodo

Resultado integral

Operações com detentores de capital no periodo

Realizações de capital

Realizações de prémios de emissão

Distribuições

Entradas para cobertura de perdas

Outras operações

Posição no fim do periodo N

55.861.746,99

-5.116,16

5.116,16

-4.220.193,99

-4.220.193,99

607.913,33

-3.612.280,66

52.249.466,33

TOTAL
Capital Próprio

DESCRIÇÃO

297.556,77

-297.556,77

-297.556,77

607.913,33

310.356,56

607.913,33

Resultado
Líquido do

Período

15.264.806,92

1.284.373,10

1.284.373,10

16.549.180,02

Outras 
Variações no

Capital Próprio

10.307.803,11

-5.116,16

-5.116,16

10.302.686,95

Excedentes de 
Revalorização

-3.617.539,37

-3.504.567,09

-3.504.567,09

-7.122.106,46

Ajustamentos
em Ativos

Financeiros

33.609.119,56

5.116,16

-1.702.443,23

-1.697.327,07

31.911.792,49

Resultados
Transitados

6

7

8

9=7+8

10

11=6+7+8+10

NOTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL
PRÓPRIO NO PERÍODO N (EXERCÍCIO 2015)

CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍDO AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA MÃE
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Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de Clientes

Pagamentos a Fornecedores

Pagamentos ao Pessoal

Caixa gerado pelas operações

Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o Rendimento

Outros Recebimentos / Pagamentos

              

 Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos 

Activos Fixos

Investimentos Financeiros

Outros Activos

Recebimentos 

Activos Fixos

Investimentos Financeiros

Outros Activos

Subsídios ao Investimento

Juros e Rendimentos similares

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

53.238.114,69

-15.664.347,71

-23.464.642,67

14.109.124,31

-95.350,00

-6.306.326,89

7.707.447,42

-4.852.645,17

-4.693.553,75

308,61

2.275.465,08

2.445.666,65

306.560,13

402.804,32

-4.115.394,13

46.597.328,34

-16.321.190,67

-24.895.718,45

5.380.419,22

-101.570,63

-6.069.016,64

-790.168,05

-4.457.494,46

-1.727.286,00

418.323,46

180.851,00

2.633.733,05

13.947,80

126.537,21

-2.811.387,94

2015 2014RUBRICAS

DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXOS DE CAIXA
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Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos 

Financiamentos obtidos

Realizações de capital e outros instrum. de capital próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos 

Financiamentos 

Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções de capital e e de outros instrum. de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes  (1) + (2) + (3)

Efeito das Diferenças de Câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

24.058.623,32

-24.651.065,37

-1.560.206,24

-104.710,19

-2.257.358,48

1.334.694,81

-138.670,60

388.959,26

1.584.983,47

22.203.147,66

-20.499.913,53

-1.797.721,54

-128.094,01

-222.581,42

-3.824.137,41

-91.968,87

4.305.065,54

388.959,26

2015 2014RUBRICAS

DEMONSTRAÇÃO DE
FLUXOS DE CAIXA (CONT.)
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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
ISPT – Industrial Services
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
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 – Timor
ISQ AL SULTAN (Emirados Árabes Unidos)
ISQ Norway (Noruega)
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

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS
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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

V. N. Gaia
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

DelegaçõesSede

CONTACTOS NACIONAIS

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS



Cabo Verde
Labcal - Laboratórios de calibração 
e ensaios
Tel.: +238 262 71 62
labcal@sapo.cv

China
IDQ - Instituto para o Desenvlvimento 
e Qualidade (Macau)
Tel.: +853 28371008
Mob: +853 66801091
ccosta@idq.org.mo

Emirados Árabes Unidos
ISQ Sultan 
Tel.: +971-2-6224411
Mob: +971-50-6615189
info@isq.ae

Espanha
Asigma 
Tel.: +34 96 850 10 00
Fax: +34 96 850 10 26
asoto@asigma.es

ISQ
Mob: +34 615 122 633
Tel.: +34 987 418 084
info@isq.com.es

Labmetro - Servicios de Metrologia
Tel.: +34 943 743 830
labmetro@labmetro.es
www.labmetro.es

Angola
ISQAPAVE
Tel.: +244 222 334 526 / 336 411
geral@isqapave.com 
www.isqapave.com

ISQ Reabilitação
Tel.: +244 222 324 546
geral@isqreab.com

Arábia Saudita
Tel.: +966-3857-5353
mmcarvalho@isq.pt

Argélia
ISQ SARL 
Tel. / Fax: +213 (0) 21282537
isq.algerie@isq.pt

Brasil
ISQ Brasil
Tel.: +55 (31) 3263-3263
isq@isqbrasil.com.br
www.isqbrasil.com.br

Q3A - Ar, Acústica e Ambiente
Tel.: +55 (31) 3263-3263
info@q3a.com.br
www.q3a.com.br

CONTACTOS INTERNACIONAIS

O ISQ ATIVIDADES CONTAS ANEXOS

EUA
ISQ USA  
Tel.:  962 059 118
mmcatvalho@isq.pt

Guiana Francesa
ISQ Kourou
Tel.: 0594 32 90 66
E-mail: pachaves@isq.pt

Moçambique
ISQ - MOÇAMBIQUE
Mob: +258 822 889 333
Tel.: +258 214 98015
eleal@isqmoz.com

Noruega
ISQ Norway
Mob: +351 962 059 118
Tel.: +47 51 96 22 88
mmcarvalho@isq.pt
www.isq.no

Turquia
ISQ-T Kalite Kontrol
Tel: +90 262 344 44 36
yaytac@isq.pt
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Taguspark - Oeiras • Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33, 2740-120 Porto Salvo • Portugal
Delegações: Castelo Branco, Loulé, V. N. Gaia, Sines

www.isq-group.com
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