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Este certificado contempla os locais certificados do ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | ISQ, S.A.R.L 
This certificate contemplates the sites of 
 

 

Castelo Branco 
Castelo Branco 

Zona Industrial de Castelo Branco 
Rua D, Lote 122 

6000-997 CASTELO BRANCO 
PORTUGAL 

Loulé 
Loulé 

Rua Leonel das Neves, 21 – R/C Dto. 
Lugar do Barrocal da Fonte - S. Clemente 

8100-234 LOULÉ 
PORTUGAL 

Sines 
Sines 

Zona Industrial 2 
Rua H, Lote 243 
7520-903 SINES 

PORTUGAL 
 
 

Vila Nova de Gaia 
Vila Nova de Gaia 

Rua do Mirante, 258 
4415-491 GRIJÓ 

PORTUGAL 

Viseu 
Viseu 

Avenida Dom Afonso Henriques, Lote 180 
3500-371 VISEU 

PORTUGAL 
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Este certificado contempla os âmbitos dos locais certificados do ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | ISQ, S.A.R.L 
This certificate contemplates the scope of the sites 
 

ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE 
Atividades formativas; consultoria e inspeção de proteções anticorrosivas; serviço de inspeção de pontes; serviço de inspeção para reabilitação de estruturas; controlo de qualidade e 
gestão de obras; consultoria, inspeção, garantia e controlo qualidade em construção mecânica; qualificações em soldadura; aprovação de materiais de adição e certificação de material 
base; coordenação e inspeção de segurança; consultoria e avaliações de segurança; inspeção de integridade estrutural; consultoria em manutenção; inspeção baseada no risco; análise 
de falha e peritagens; ensaios de materiais; serviços técnicos no âmbito da segurança e higiene do trabalho, segurança industrial, segurança contra incêndio, higiene industrial, diretiva 
ATEX, eletrotecnia e instrumentação; avaliação de conformidade de reservatórios sob pressão simples, equipamentos sob pressão, equipamentos sob pressão transportáveis, 
equipamentos para o transporte de mercadorias perigosas, instalações de armazenamento de combustíveis e postos de abastecimento de combustíveis, máquinas e equipamentos de 
trabalho, elevadores, monta-cargas, tapetes rolantes e escadas mecânicas, instalações para o transporte de pessoas por cabo, equipamentos/recintos de espetáculo e divertimento 
públicos; inspeção e ensaio por emissão acústica de reservatórios sob pressão; inspeção e ensaio de cabos de aço usados no transporte de pessoas: inspeção, ensaio e ajuste de válvulas 
e dispositivos de segurança; controlo metrológico de cisternas de transporte, reservatórios fixos de armazenagem e respetivos indicadores de nível; prestação de serviços de análise de 
projetos e inspeções de infraestruturas de gás, de instalações elétricas e de telecomunicações; trabalhos especializados em intervenções em carga em redes de aço, na análise dos 
sistemas de proteção catódica e na inspeção e assessoria técnica de instalações de águas e saneamento; fiscalização da atividade de peritos qualificados e de trabalhos de eficiência 
energética, diagnósticos de todo o tipo de anomalias/deficiências e de condições de segurança e funcionalidade das principais infraestruturas de um imóvel ou edifício; serviços técnicos 
de ensaios não destrutivos por via de exame visual, radiografia industrial, ultrassons, líquidos penetrantes, magnetoscopia, correntes induzidas; serviços de amostragem e ensaio de 
águas, resíduos sólidos, sedimentos, lamas, alimentos e agroalimentar, ar ambiente laboral, efluentes líquidos, metais e ligas metálicas; ensaios de efluentes gasosos; serviços de 
calibração, ensaio e/ou verificação metrológica no âmbito da acústica e vibração, análise química, caudal, dimensional, dureza, eletricidade, força, massa, momento, ótica, pressão, 
temperatura e humidade, tempo e frequência, velocidade e aceleração, volume, clínico-hospitalar; serviços de ensaios de equipamento elétrico, compatibilidade eletromagnética e 
cabos elétricos; serviços de assistência técnica a equipamentos de monitorização e medição; inspeções, testes, ensaios termodinâmicos e certificação ATP; ensaios de fadiga/vibrações, 
determinação de frequências e análise modal; projetos de I&D ambiente, consultoria de ambiente, acompanhamento ambiental; consultoria e estudos de engenharia; serviços de 
consultoria e auditorias a sistemas de gestão; 
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Este certificado contempla os âmbitos dos locais certificados do ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | ISQ, S.A.R.L 
This certificate contemplates the scope of the sites 

 

ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE 
Training activities; consulting and inspection of corrosion protection; bridge inspection service; inspection services for the rehabilitation of structures; quality control and construction 
management; consulting, inspection, quality assurance and control in mechanical engineering; qualifications in welding; approval of filler materials and certification material base; 
coordination and safety inspection; consultancy and security assessments; inspection of structural integrity; consultancy for maintenance; inspection based on risk; failure analysis and 
valuations; materials testing; technical services in the field of safety and hygiene, industrial security, fire safety, industrial hygiene, ATEX, electrical engineering and instrumentation; 
conformity assessment of simple pressure vessels, pressure equipment, pressure equipment, equipment for the transport of dangerous goods storage facilities, fuel and gas fuel supply, 
machinery and work equipment, lifts, hoists, conveyors and escalators, facilities for the transport of persons cable equipment / enclosures public spectacle and fun; inspection and testing 
by acoustic emission pressure vessels; inspection and testing of steel cables used to transport people; inspection, testing and adjusting valves and safety devices; metrological control of 
tanks, reservoirs and their fixed storage level indicators; provision of project analysis and inspections of gas infrastructure, electrical installations and telecommunications; specialized 
interventions in charge in wire mesh, the analysis of cathodic protection systems and inspection and technical assistance to water facilities and sanitation; surveillance activity qualified 
experts and work efficiency; diagnostics of all types of defects / deficiencies and safety and functionality of the main infrastructure of a property or building; technical services for 
nondestructive testing by visual examination, industrial radiography, ultrasonic, liquid penetrant, magnetoscopy, induced currents; sampling and testing services, solid waste water, 
sediment, sludge, food and agri-food, ambient air, wastewater liquids, metals and metallic alloys; testing of gaseous effluents; calibration services, testing and / or metrological 
verification within acoustics and vibration, chemical analysis, flow, dimensional, hardness, electricity, force, mass, time, optical, pressure, temperature and humidity, time and frequency, 
velocity and acceleration, volume, clinical and hospital; testing services for electrical equipment, electromagnetic compatibility and electrical cables; technical assistance to equipment 
monitoring and measurement; inspections, tests, trials and certification thermodynamic ATP; fatigue tests / vibrations, determination of frequencies and modal analysis; R&D 
environment projects, environmental consulting, environmental monitoring; consulting and engineering studies; consulting services and audit management systems. 
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Este certificado contempla os âmbitos dos locais certificados do ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | ISQ, S.A.R.L 
This certificate contemplates the scope of the sites 
 

ISQ, S.A.R.L. 

Comercialização e gestão das seguintes atividades: atividades formativas; serviço de inspeção para reabilitação de estruturas; controlo de qualidade e gestão de obras; consultoria, 

inspeção, garantia e controlo qualidade em construção mecânica; qualificações em soldadura; certificação de material base; inspeção de integridade estrutural; inspeção baseada no 

risco; análise de falha e peritagens; ensaios de materiais; serviços técnicos no âmbito da segurança industrial; avaliação de conformidade de equipamentos sob pressão; inspeção e 

ensaio por emissão acústica de equipamentos sob pressão; inspeção, ensaio e ajuste de válvulas e dispositivos de segurança; prestação de serviços de análise de projetos e inspeções de 

infraestruturas de gás; trabalhos especializados em intervenções em carga em redes de aço, na análise dos sistemas de proteção catódica; serviços técnicos de ensaios não destrutivos 

por via de exame visual, radiografia industrial, ultrassons, líquidos penetrantes, magnetoscopia, correntes induzidas; serviços de calibração, ensaio e/ou verificação metrológica no 

âmbito da acústica e vibração, análise química, caudal, dimensional, dureza, eletricidade, força, massa, momento, ótica, pressão, temperatura e humidade, tempo e frequência, 

velocidade e aceleração, volume, clínico-hospitalar; 

 
Marketing and management of the following activities: training activities; inspection services for structures rehabilitation; quality control and construction management; consulting, 

inspection, quality assurance and quality control in mechanical construction; welding qualifications; certification of base materials; structural integrity Inspection; risk based inspection; 

forensic and failure analysis; materials testing; technical services in the field of industrial safety; conformity assessment of pressure equipment; inspection and testing of pressure 

equipment by acoustic emission; inspection, testing and calibration of valves and safety devices; provision of project analysis and inspections of gas infrastructure; specialized 

interventions in charge in wire mesh, the analysis of cathodic protection systems; technical services for non-destructive testing by visual examination, industrial radiography, ultrasonic, 

liquid penetrant, magnetic particles, eddy current; calibration services, testing and / or metrological verification within acoustics and vibration, chemical analysis, flow, dimensional, 

hardness, electricity, force, mass, torque, optical, pressure, temperature and humidity, time and frequency, velocity and acceleration, volume, clinical and hospital. 

 

José Leitão 
CEO 
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