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O ITER é o maior investimento científico da atualidade onde o ISQ participa no âmbito das 
suas áreas de competência. Resulta do acordo internacional entre USA, Japão, Rússia, 
Coreia do Sul, China, India e União Europeia.

Com um investimento total estimado em 20.000 milhões de euros, o projeto ITER - 
International Thermonuclear Experimental Reactor tem como objetivo construir o 
primeiro reator experimental de fusão nuclear, do tipo Tokamak, capaz de gerar um 
retorno de energia positivo e demonstrar a viabilidade científica e técnica da fusão nuclear 
como fonte de energia limpa. Simultaneamente irá testar e capacitar a indústria no domínio 
das tecnologias necessárias para o funcionamento de um reator comercial deste tipo. 

O ISQ é uma das poucas entidades nacionais que atua como fornecedor de primeira linha, 
colaborando diretamente com o ITER ORG e a F4E (Fusion for Energy) através da prestação 
de serviços em âmbitos tão diversos como: formação, inspeção, ensaios, desenvolvimento 
de tecnologia de controlo não destrutivo, engenharia de processos de ligação e serviços de 
suporte à engenharia de base (design e análise). 

A carteira total de contratos do ISQ para as entidades, ITER ORG e F4E totaliza um valor 
superior a 22 milhões de Euros (desde 2007).

Os serviços implementados e em execução assumem grande importância para o resultado 
final de construção, tendo um carácter de inovação (incluindo design de base, suporte à 
engenharia, desenvolvimento de nova tecnologia ou metodologias), ou o objectivo final de 
garantia de qualidade e cumprimento com as especificações dos produtos|componentes 
fabricados.

No campo do desenvolvimento tecnológico destacam-se vários projetos na área do controlo 
não destrutivo e soluções de processos de soldadura ligados aos componentes mais 
importantes da máquina (como Vacuum Vessel os Magnets). 

Na área de Garantia de Qualidade e Controlo de fabrico o ISQ é o parceiro de referência da 
F4E sob a forma de um contrato quadro que atribui ao ISQ a responsabilidade de 
acompanhamento de fabrico de componentes fornecidos pela UE, e com fabricos dispersos 
por Espanha, Itália, Alemanha, França, Reino Unido, Finlândia e China, entre outros. O ISQ 
integra também as equipas F4E de Garantia de Qualidade. 
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MAIOR TELESCÓPIO ÓTICO 

O ISQ está envolvido na construção do European Extremely Large Telescope (E-ELT), do 
European Souther Observatory (ESO). É o maior telescópio ótico mundo, com um espelho cujo 
diâmetro atinge os 32 metros, conseguindo por isso obter imagens com qualidade superior ao 
telescópio espacial Hubble. O E-ELT implica um investimento de cerca de 1000 M�.

O ISQ é o consultor na área da Garantia da Qualidade para a totalidade do projeto e tem uma 
intervenção num espectro muito abrangente de atividades. Desde o apoio na estruturação do 
sistema da qualidade em cada um dos eixos do projeto até ao acompanhamento do fabrico de 
sistemas e subsistemas.

A consultoria do ISQ estará focada, em concreto, nas áreas da qualidade e da segurança, 
nomeadamente análise e revisão do sistema de qualidade, com propostas de melhorias que 
foram largamente adotadas pela ESO (European Organisation for Astronomical Research in 
the Southern Hemisphere) e que fazem agora parte das especificações dos Cadernos de 
Encargos do projeto. 

A participação do ISQ na construção deste telescópio surge na sequência de uma colaboração 
mais vasta com a ESO em projetos como o telescópio VST, Survey Telescope, o mais recente 
telescópio instalado no Observatório do Paranal do ESO, no deserto de Atacama, no norte do 
Chile concebido para mapear o céu nos comprimentos de onda do visível. As duas entidades 
colaboraram também no fabrico dos crióstatos do Atacama Large Millimeter Array - 
telescópio de última geração que estuda a radiação produzida por alguns dos objetos mais 
frios do Universo, o ALMA, formado por 66 antenas, hoje instalado em Atakama, no Chile. 
O ISQ colaborou ainda na conceção e apoio à implementação do manual de segurança da sede 
do ESO em Garching, na Alemanha. 

Faz ainda parte da vasta experiência do ISQ a sua participação na inspeção da nova cobertura 
da central de Chernobyl, bem como em múltiplos projetos da Agência Espacial Europeia, 
nomeadamente no foguete lançador ARIANE. 

DO MUNDO
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O CERN é o maior laboratório de física de partículas do mundo, localizado em Meyrin, em 
Genebra. 

A prestação de serviços do ISQ ao longo de seis anos implicou atividades em vários países, 
nomeadamente:  Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal e Itália. 

O projeto envolveu a fabricação de componentes e montagem dos Cryo Dipoles para 
completar os 27 quilómetros do anel do Acelerador The Large Hadron Collider (LHC). 

As funções e responsabilidades da consultoria ISQ envolveram a revisão da especificação 
técnica da qualidade dos magnetos criogénicos; a consultoria para a organização do Sistema 
de Garantia de Qualidade do CERN para o projeto, incluindo o sistema informático de 
controlo e acompanhamento de inspeções e ensaios para assegurar a sua rastreabilidade.

O ISQ assegurou ainda a inspeção da qualidade de fabricação de magnetes criogénicos, 
abrangendo os vários componentes (cabos, magnetos supercondutores, criostatos e 
componentes criogénicos) e a sua instalação no CERN e no próprio túnel.

Neste projeto participaram 26 engenheiros e inspetores do ISQ qualificados em diversas 
especialidades, os quais realizaram mais de 200 mil horas de inspeção e testes.

ACELERADOR DE PARTÍCULAS
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AEROESPACIAL
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CENTRO ESPACIAL 
EUROPEU
O ISQ presta serviços de Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) no Centro Espacial 
Europeu (CSG), na Guiana Francesa há cerca de 15 anos.

Muitos dos engenheiros do ISQ que trabalham no Centro Espacial têm também experiência 
noutros projetos com níveis de exigência semelhantes tais como o CERN (European 
Organization for Nuclear Research), o ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor), o European Southern Observatory (ESO) ou o Petroleum Institute.

Determinante foi também a parceria entre o ISQ e a ESA, a Agência Espacial Europeia, em 
atividades de desenvolvimento de tecnologia, com prestação de serviços nas áreas dos 
materiais, inspeção, ensaios e metrologia para o ESTEC (European Space Research and 
Technology Centre). Estes trabalhos assentam em contratos de prestação de serviços com 
atividades de desenvolvimento de tecnologia. 

Entretanto, o governo português decidiu alargar a sua participação na ESA ao programa 
opcional dedicado ao desenvolvimento dos futuros veículos espaciais; o Future Launchers 
Preparatory Programme. Esta decisão abriu a porta às empresas e academias portuguesas 
para os grandes integradores europeus que estavam a desenvolver os veículos espaciais do 
futuro.

Hoje o ISQ continua a marcar presença na Guiana Francesa com uma equipa permanente na 
base aeroespacial em Kouru e tem vindo a participar em vários projetos da Agência Espacial 
Europeia. Começou com um engenheiro e conta hoje com uma equipa de sete pessoas, 
sendo a perspetiva de crescimento.

Portugal tem todas as condições para crescer neste setor e o trabalho feito é reconhecido 
internacionalmente como de excelência.
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IXV
O ISQ participou nos ensaios de qualificação do escudo térmico do IXV - Intermediate 
Experimental Vehicle - um veículo experimental não tripulado da ESA - Agência Espacial 
Europeia - desenvolvido para servir como um protótipo de avião espacial. As suas missões 
consistiram em: observação da terra, serviço a satélites em órbita, demonstração e 
validação de tecnologias em órbita. 

O ISQ realizou os ensaios de desenvolvimento no seu centro de ensaios no Laboratório 
Ensaios Especiais em Castelo Branco e também nos laboratórios da sede, em Oeiras. 

O desenvolvimento desta mini nave espacial contou, praticamente desde o seu início, com 
uma forte participação portuguesa, através de cerca de 30 engenheiros nacionais, 
provenientes do ISQ, que trabalharam nos ensaios de desenvolvimento do escudo térmico 
não ablativo (que não arde), a principal inovação do IXV. Em causa estiveram 
aproximadamente 15.000 horas de trabalho e um investimento da ordem dos 2.000.000,00�. 

A principal função dos escudos térmicos é protegerem os respetivos veículos de 
temperaturas muito elevadas, como aquelas que são geradas pela entrada de uma nave 
espacial na atmosfera terrestre.

A concretização do IXV reveste-se de grande relevância a nível europeu. Possibilita, por um 
lado, a validação de tecnologias para futura utilização e, por outro, reafirma a vontade 
europeia de manter um acesso independente ao espaço, face às restantes potencias 
mundiais.

O objetivo do lançamento foi testar diversas tecnologias que a ESA considera importantes 
para manter a Europa na vanguarda do desenvolvimento espacial.
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SONDA DE MARTE
O ISQ concluiu um projeto para a exploração de Marte. Trata-se de um projeto 
desenvolvido para a Agência Espacial Europeia (ESA), coordenado pela Amorim, que 
conta com a participação do ISQ, do PIEP e da Critical Materials. Com o nome de código 
cTPS, o resultado já foi validado pela ESA e teve como objetivo o desenvolvimento do sistema 
de proteção térmica de uma capsula que irá trazer amostras de fragmentos de pedra de 
Marte para serem analisados na Terra.  

Uma solução de engenharia portuguesa que pega na cortiça (uma matéria-prima em que 
Portugal é líder mundial na produção e transformação) junta-lhe engenharia e inovação e 
cria uma cápsula de reentrada atmosférica inovadora que promete ser uma referência em 
novos desenvolvimentos para missões espaciais. 

A engenharia portuguesa oferece assim à ESA uma solução mais simples, mais leve, 25% 
abaixo do peso máximo exigido, e com garantia de redução dos custos de produção. 

A sonda será lançada depois de 2020, a missão durará cerca de cinco anos e irá trazer 
regolitos (fragmentos de pedra) de marte.

O objetivo das duas missões, Mars Sample Return (NASA e ESA) e Phootprint- Phobos 
Sample Return (ESA), é o de enviar sondas para Marte, recolher o rególito marciano e de 
seguida transportá-lo para o planeta Terra. 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de escudo de proteção 
térmica e amortecimento de choques na aterragem a incorporar nas duas missões. O 
trabalho contou com a componente de engenharia, construção e testes do demonstrador do 
escudo de proteção térmica e amortecimento de choques na aterragem. 

O ISQ ficou encarregue dos testes de desenvolvimento e testes de validação final do 
demonstrador, executados nas suas instalações no Laboratório de Ensaios Especiais em 
Castelo Branco.
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ENSAIOS DA 
ASA DA EMBRAER 
O ISQ foi responsável pela conceção e execução de um conjunto de ensaios num 
demonstrador da parte estrutural de uma asa (semi-asa) constituída maioritariamente por 
material compósito. Esta semi-asa foi desenvolvida pela Embraer e destina-se a uma nova 
geração de aviões comerciais de passageiros. A Embraer fez o ensaio em solo desta semi-
asa no laboratório LEE - Laboratório de Ensaios Especiais do Grupo ISQ, em Castelo Branco.

O projeto consistiu na realização de uma série de ensaios estáticos de fadiga na semi-asa, 
ensaios dinâmicos e de impacto em painéis compósitos, bem como na aeroestrutura, e 
ensaios de inspeção de materiais. Os ensaios de fadiga ou de durabilidade são necessários 
para a validação na fabricação de componentes leves. Para o efeito foram utilizadas técnicas 
avançadas de inspeção não destrutiva, assim como trabalhos preliminares de ensaios 
mecânicos e de impacto. 

A realização deste projeto obrigou à participação de sete áreas distintas do ISQ e da Optimal 
Structural Solutions, uma PME na área da engenharia. Na fase de preparação dos ensaios 
participaram também algumas empresas da área da metalomecânica.

No Laboratório LEE em Castelo Branco, muitos ensaios têm sido realizados, quer para 
clientes internacionais, quer para nacionais nos ramos automóvel, componentes para 
satélites, equipamentos elétricos, certificação de dispositivos de aeronaves para a Força 
Aérea, equipamentos militares e unidades de produção de frio.
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PASSARO
O projeto PASSARO (Capabilities for Innovative Structural and Functional Testing of 
Aerostructures), foi selecionado pelo Clean Sky 2 (CS2)* como Core Partner neste 
programa, sendo o ISQ uma das entidades responsáveis pela coordenação do projeto com a 
Airbus Defence and Space (ADS) em Espanha. O projeto envolve um financiamento de 4,5 
milhões de euros. 

Visa contribuir para o desenvolvimento de aeroestruturas multifuncionais e inteligentes 
bem como para a automatização dos processos produtivos e tecnologias associadas à 
manutenção, monitorização do estado de condição (SHM) e testes funcionais de sistemas, 
numa abordagem Indústria 4.0. Esta tecnologia será aplicada a dois demonstradores 
específicos à escala real - em cockpit e asa - integrados nas atividades previstas na ITD 
Airframe. Irá contribuir para a plataforma IADP (Innovative Aircraft Development Platform) 
do Avião Regional do Cs2.

O Grupo ISQ tem uma participação muito ativa neste projeto em especial no demonstrador 
do cockpit, assumindo a liderança de todas as atividades relacionadas com Ensaios e 
Inspeção e participa ainda no desenvolvimento de ferramentas relacionadas com a eco-
eficiência dos processos produtivos.  Intervém, adicionalmente, no apoio ao 
desenvolvimento de novos materiais compósitos e soluções para aeroestruturas. Em causa 
está uma maior resistência ao impacto e acústica, a segurança de aeronaves e o seu conforto 
ergonómico.
 
O ISQ colabora ainda no desenvolvimento de modelos de compatibilidade electromagnética 
ao nível dos materiais e do próprio cockpit numa perspetiva futura da certificação virtual. 
Desta forma o projeto conta com a colaboração de diversos grupos operacionais do ISQ e de 
desenvolvimento nomeadamente o Laboratório de Materiais, Laboratório de Ensaios não 
destrutivos, Laboratório de Eletricidade e EMC, Metrologia e ainda de empresas do Grupo 
ISQ (dbWave e SO).

De salientar a dimensão e elevada complexidade dos testes estruturais para avaliação final 
destes novos materiais já integrados no demonstrador à escala real (Cockpit de um C-295), 
nos quais se incluem ensaios acústicos, Bird Strike, Lightning Strike e EMC 
(Electromagnetic Compatibility).
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MICROSSATÉLITES 
O Projeto Infante tem como objetivo demonstrar a capacidade nacional de desenhar, 
construir, integrar, testar e operar um demonstrador de um microssatélite em órbita baixa 
(a cerca de 500 km de altitude). Este é um projeto demonstrador e percussor para futuras 
constelações. Envolve um investimento global de 9,2 milhões de euros, para os próximos 
três anos, e estará em órbita depois de 2020. Trata-se de um projeto aprovado pela Agência 
Nacional de Inovação e será co-financiado em 60% pelo Portugal2020 e em 40% pelo 
consórcio do qual fazem parte 150 investigadores de reputadas empresas nacionais, bem 
como universidades e laboratórios de investigação. 

Este projeto é liderado pela TEKEVER, secundada por um conjunto de entidades 
responsáveis pelos diferentes eixos de trabalho, onde se inclui o ISQ, a Active Space 
Technologies, a Omnidea, entre outros. Estão ainda envolvidos no projeto 10 centros de 
investigação e desenvolvimento de universidades e laboratórios de investigação de todo o 
país ligados à área espacial, entre os quais o ISQ, o CEIIA, FEUP, FCT-UNL, INL, IPN, 
IPTomar, ISR Lisboa, IT Aveiro e UBI.

O ISQ será o responsável pela garantia de qualidade transversal a todo o projeto; irá 
desenvolver um serviço de garantia da qualidade para o processo de montagem, integração 
e teste de microssatélites. Ficará também encarregue da atividade de testes de 
desenvolvimento de tecnologia de sistemas. 

Este projeto precursor permitirá, numa segunda fase, replicar o processo permitindo o 
fabrico e operação de constelações com as mesmas características. Este será o primeiro 
satélite integralmente concebido e construído em Portugal para observação da terra com 
especial foco nas aplicações marítimas. 

O ISQ tem uma vasta experiência na indústria aeroespacial e aeronáutica. Está há mais de 
uma década a desenvolver a atividade de garantia da qualidade no Porto Espacial Europeu, 
na Guiana Francesa, assim como a participar em processos de desenvolvimento de 
tecnologia para veículos aeroespaciais, por via da realização de testes que vão da 
caracterização de materiais até à qualificação de sistemas e de demonstradores 
tecnológicos.  
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3.
INFRAESTRUTURAS

OECUSSE
PONTE 25 ABRIL



OECUSSE
O Grupo ISQ foi convidado pelas autoridades timorenses para fazer a supervisão da 
construção do novo aeroporto de Oecusse em Timor-Leste, que tem uma pista com 
extensão de 2.500 metros, um terminal de passageiros e um terminal de carga. Trata-se de 
um projeto de mais de 8 milhões e meio de dólares. (8.500M�)

O convite estendeu-se ainda à supervisão da construção do novo ferry para a ligação Díli – 
Oecusse e ao redesenho do terminal de passageiros e carga, que representa mais de 1,3 
milhões de dólares. (1,093M�)

Este é um projeto estratégico que inclui infraestruturas rodoviárias, portos, aeroportos, 
instalações hospitalares, instalações de saneamento básico, redes de distribuição 
energética e ainda telecomunicações, o que ajudará a atrair investimento estrangeiro de 
qualidade e iniciativas de negócios a longo prazo.

As autoridades locais estão empenhadas em transformar o local numa região 
administrativa especial, criando uma espécie de zona franca, aproveitando as condições 
naturais que o território oferece, em especial para fins turísticos. 
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PONTE 25 ABRIL
O ISQ está presente na Ponte 25 de Abril desde 1988 e tem estado ligado a todas as 
inspeções técnicas realizadas e aos projetos de alargamento do tabuleiro rodoviário e 
instalação da via-férrea. 

O ISQ, em colaboração com o autor do projeto da Ponte e sob orientação do dono de obra 
(GECAF), efetuou a primeira grande inspeção, com vista à avaliação do seu estado geral, 
indispensável para o desenvolvimento do projeto de alargamento e instalação da via-férrea. 
Fez um levantamento do estado geral da proteção anticorrosiva da ponte, uma inspeção ao 
cabo principal e aos pendurais, aos pernos das selas/braçadeiras dos cabos e também 
inspecionou a parte submersa dos pilares.  

Fiscalizou os trabalhos da empreitada de instalação da via-férrea, alargamento do 
tabuleiro rodoviário e beneficiação geral da ponte, em todas as suas vertentes, 
nomeadamente planeamento, controlo de custos e controlo de qualidade e segurança. 

O ISQ ficou responsável pela inspeção de todos os elementos constituintes da Ponte e do 
Viaduto de acesso. O acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de manutenção e 
conservação necessários à manutenção das condições de funcionalidade e segurança da 
Ponte estão também sobre a alçada do ISQ.
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SMART CITIES
O ISQ dispõe de três laboratórios móveis de monitorização – LABAR, para efetuar as 
medições da qualidade do ar ambiente. Estes laboratórios estão totalmente equipados 
com analisadores para a medição em contínuo da concentração de todos os poluentes 
presentes no atual quadro legislativo. 
Estes laboratórios são uma referência no mercado, com equipamentos 
tecnologicamente avançados que permitem remotamente (via modem) a aquisição dos 
resultados e a deteção de desvios ao seu normal funcionamento.

O ISQ disponibiliza também um serviço para diagnóstico inicial e avaliação do 
desempenho da cidade ao abrigo da Norma NP ISO 37120 – Desenvolvimento Sustentável 
e Indicadores para os Serviços Urbanos e Qualidade de Vida.
O conjunto de indicadores da Norma NP ISO 37120 (Economia, Educação, Energia, 
Ambiente, Finanças, Resposta a incêndios e a emergências, Governança, Saúde, Recreio, 
Segurança, Alojamento, Resíduos, Telecomunicações e Inovação, Transportes, 
Planeamento urbano, Águas residuais, Água e saneamento) fornece uma abordagem 
uniforme ao que é medido e à forma como essa medição é realizada. 
A metodologia usada pelo ISQ permite uma abordagem holística e integrada ao 
desenvolvimento sustentável que inclui indicadores para os serviços urbanos e a 
qualidade de vida e indicadores para as cidades inteligentes e indicadores para as 
cidades resilientes. Esta metodologia garante uma análise contínua do desempenho da 
cidade, permitindo um planeamento estratégico mais eficaz e suportando a tomada de 
decisão para o desenvolvimento de políticas públicas e de definição de prioridades, com 
a possibilidade de partilha das melhores práticas implementadas, integrada numa 
política de transparência com os cidadãos.
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LIFE SWSS
O Life SWSS – Smart Water Supply System – é um projeto liderado pelo ISQ que visa demonstrar 
uma plataforma digital inovadora de gestão e tomada de decisão que, através de modelos de 
simulação, previsão e otimização, dá apoio à operação de Sistemas de Abastecimento de Água 
(SDA). 

Os Sistemas de Distribuição de Água (SDA) são responsáveis pela captação, tratamento e 
transporte de água até aos consumidores, ao longo de vastas áreas territoriais, sendo crucial 
que esta operação se faça de forma segura e eficiente.

Devido ao seu consumo energético, estes sistemas têm um custo operacional bastante 
elevado, o que se traduz também no custo da água e originam impactes ambientais 
significativos, em consequência do substancial consumo energético, emissão de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE) e perdas de água. 

Com o desafio de melhorar a eficiência dos DAS, o projeto LIFE SWSS tem como objetivo torná-
los mais eficientes e otimizados, contribuindo para um ganho económico e ambiental, uma vez 
que permite reduzir as perdas de água, o consumo de energia (-15%) e as emissões de gases 
com efeito de estufa.

Neste projeto, o ISQ conta com os parceiros Grupo Águas de Portugal, ADP LVT/EPAL, Águas do 
Algarve (AdP), o Instituto Superior Técnico (IST) e o Hidromod.
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SUREFIT
O ISQ coordena um consórcio europeu que desenvolveu o projeto SUREFIT - 
Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions 
changing the market for buildings renovation. 

Com um investimento global de 4 milhões de euros, o SUREFIT visa capacitar as 
indústrias europeias para que sejam pioneiras no desenvolvimento de novas tecnologias 
avançadas para reabilitação de edifícios. Pretende-se sobretudo fornecer soluções 
ambientais e económicas que permitam reduzir significativamente o consumo de energia 
e a emissão de CO2 de edifícios. Para tal, são propostos novos modelos de negócio, 
mercados e oportunidades de emprego numa ampla gama de indústrias de manufatura, 
energia e construção na Europa.

O projeto irá, não só contribuir para a excelência europeia no combate à pobreza 
energética, mas também para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, 
fortalecendo a União Europeia através da colaboração entre indústrias e instituições 
académicas e de inovação. Fomentam-se assim competências complementares e 
estimula-se a formação de jovens investigadores.

Para além da coordenação do projeto, o ISQ dá apoio no desenvolvimento de tecnologias 
(recuperação de calor e arrefecimento evaporativo). Adicionalmente, em conjunto com a 
Mota Engil, o ISQ vai apoiar a reabilitação profunda do edifício piloto português localizado 
no Município de Mafra e ainda desenvolver um guião de boas práticas para reabilitação 
de edifícios com vista ao futuro desenvolvimento de modelos de negócio para diferentes 
tipologias e áreas geográficas na Europa.
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CLIMACT
O ClimACT - Acting for the transition to a low carbon economy in schools, development of 
support tools - visa promover a transição para uma economia de baixo carbono nas escolas 
através do desenvolvimento de ferramentas e metodologias de capacitação. Em causa estão 
os diversos domínios da sustentabilidade das escolas, nomeadamente nos setores de energia, 
água, qualidade do ar interior, gestão de resíduos, compras verdes, mobilidade e espaços 
verdes. 

O projeto nasce da constatação de que, nas regiões abrangidas pelo programa SUDOE 
(Portugal, Espanha, França e Reino Unido), as escolas funcionam em edifícios antigos, com um 
nível de conforto e eficiência energética baixa. 

O ClimACT avalia o estado atual destas escolas e desenvolve ferramentas que permitem 
transitar para uma energia de baixo carbono. O projeto conta com a participação de 2 entidades 
espanholas e uma do Reino Unido e vai ser implementado em 35 escolas piloto de Portugal, 
Espanha, França e Gibraltar.  



5.
INDÚSTRIA 4.0

SIM 4.0
SHIFT
LUBSYSTEC
PRODUTECH
HI2TRUST
MAESTRI
INDUCE 4.0 
DRONES



SISTEMAS INTELIGENTES
DE MONITORIZAÇÃO
O ISQ é autor do projeto SIM4.0, que visa a transferência de conhecimento científico e 
tecnológico sobre Sistemas Inteligentes de Monitorização (SIM) para as PME no tecido 
industrial nacional, com incidência em três setores alvo tradicionais: bens de equipamento, 
componentes e agroalimentar.

O objetivo principal do projeto é contribuir para acelerar a capacitação das PME na adoção do 
paradigma i4.0, a partir da transferência de conhecimento obtido no desenvolvimento de 
projetos de I&D nacionais e europeus.

O SIM4.0 faculta ferramentas que permitem reduzir as falhas de informação e 
conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais em contextos reais e em indústrias 
tradicionais. 

A apresentação do projeto iniciou-se com a realização de workshops genéricos sobre os 
paradigmas e desafios industriais do séc. XXI, visando sensibilizar a indústria em geral. 
Realizaram-se ainda sessões específicas ao nível nacional nos três setores alvo do SIM4.0.
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SHIFT
O SHIFT 4.0 é um projeto piloto, que resultou duma ferramenta (diagnóstico de 
maturidade i4.0) desenvolvida pelo ISQ no âmbito do projeto SIAC – SIM4.0. Esta 
ferramenta é promovida pelo IAPMEI e, em conjunto com várias entidades nacionais do 
Sistema Científico e Tecnológico e Centros Tecnológicos, permitiu avaliar mais de 100 
PME de diferentes setores e regiões. A ferramenta SHIFT 4.0 permite realizar um 
diagnóstico ao estado de maturidade i4.0 da empresa e obter orientações quanto às 
iniciativas a promover para o aumento da sua maturidade. A ferramenta pode ser 
utilizada em modo auto, sendo emitido automaticamente um relatório no final do 
diagnóstico ou em modo assistido (i.e., acompanhado por consultor), o qual permitirá 
uma análise mais detalhada da empresa e a definição de planos de ação concretos face 
aos resultados obtidos no diagnóstico.  

O SHIFT 4.0 tem-se revelado uma iniciativa fundamental para o conhecimento das 
principais necessidades do tecido empresarial nacional quanto à i4.0, para a 
sensibilização das PME para os novos desafios e para a criação de novas iniciativas e 
medidas que vão de encontro às reais necessidades das empresas de forma a acelerar a 
sua transformação digital e i4.0.  

Esta iniciativa contribui igualmente para os objetivos do Programa Estratégico para a 
Indústria 4.0, nomeadamente nos seus pilares “Generalizar” e “Capacitar”.
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LUBSYSTEC
O projeto LubSysTech - Sistema integrado de gestão da lubrificação e análise de condição 
baseado na monotorização da qualidade e desempenho de lubrificantes industriais - visa 
desenvolver um sistema de gestão integrado para análise de condições e lubrificação com 
base em monitorização e avaliação de lubrificantes fluidos em máquinas industriais. A 
ferramenta desenvolvida permitirá uma análise melhorada e automatizada de lubrificantes, 
planear operações de manutenção de máquinas, e análise preditiva de condições de 
lubrificação. Pretende-se alcançar uma filosofia de lubrificação condicionada que: lubrifique 
de acordo com os requisitos do equipamento, substitua os lubrificantes somente quando 
necessário e que verifique que os lubrificantes cumpram adequadamente suas funções. 

O LubSysTech será apoiado por um coletor portátil de análise de óleo (protótipo) e um software 
de gestão. O protótipo coletor portátil de análise de óleo, consiste num conjunto de sensores 
que permitem caracterizar o óleo analisado. O software de gestão incorpora um algoritmo para 
avaliar a saúde do óleo e fornecer informações sobre qual é a potencial causa real da 
degradação do fluido. Os algoritmos de análise de lubrificantes são baseados em modelos 
analíticos e empíricos e, em cenários mais complexos, eles se poderão basear em modelos 
preditivos usando o machine learning para análise preditiva de manutenção. 

O projeto é liderado pela ISPT – Industrial Services S.A em Co-promoção Portugal2020 e tem 
como parceiros a Universidade de Coimbra e o ISQ. 
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PRODUTECH  SIF
O projeto PRODUTECH SIF - Soluções para a Indústria de Futuro - é um projeto mobilizador que 
visa desenvolver e demonstrar novos conceitos de fabricação inteligente, flexível e adaptativa 
em diferentes cenários industriais com base no paradigma Indústria 4.0.  

Neste projeto, o ISQ está a coordenar o subprojecto “Tecnologias base para Sistemas de 
Produção Ciber Físicos” que permitirá desenvolver os componentes básicos para a 
implementação das abordagens i4.0.nas empresas, assim a participar noutros subprojectos 
relacionados com a aplicação de controlo não destrutivo na área das rochas ornamentais e no 
desenvolvimento de metodologias de simbiose industrial com vista a reforçar a 
competitividade e sustentabilidade da indústria.

O PRODUTECH SIF agrega um largo consórcio nacional no domínio das Tecnologias de 
Produção e bens de equipamento. 
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HI2TRUST
O Hi2TRUST consiste num sistema avançado de inspeção e monitorização de componentes 
críticos em serviço (tubagens, caldeiras), nas condições operacionais de alta temperatura, até 
aos 550ºC. No fundo, é fazer uma “ecografia” ao estado da soldadura do equipamento.
O objetivo deste projeto é ultrapassar as limitações físicas da tecnologia de inspeção EMAT 
(Electromagnetic Accoustic Transducers). Neste contexto, são desenvolvidas técnicas de 
inspeção por ultrassons avançados, por Correntes Induzidas e desenvolvido um módulo de 
inspeção visual automatizado. 

Fazem parte deste projeto as vertentes de inspeção volumétrica, utilizando o Phased Array 
(técnica de inspeção por ultrassons) e o TOFD (Time-Of-Flight Diffraction), inspeção superficial, 
utilizando as Correntes Induzidas e Inspeção Visual remota, utilizando câmaras avançadas de 
alta definição e um sistema de alinhamento laser.

O resultado final da integração destas tecnologias será o de um produto que integra aspetos 
radicais de inovação, combinando várias técnicas avançadas de controlo não destrutivo que 
permitirá inspecionar todos os defeitos típicos dos componentes alvos nas referidas condições 
de serviço a alta temperatura.

O projeto Hi2TRUST constitui um instrumento fundamental para continuar o ciclo de 
desenvolvimento já iniciado pelos promotores e contribuir de uma forma decisiva para a 
competitividade do promotor líder na inspeção de componentes em serviço e permitir 
sustentar a sua internacionalização em sectores industriais externos de referência.
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MAESTRI
O MAESTRI - Energy and Resource Management Systems for Improved Efficiency in the 
Process Industries – consiste num projeto europeu de investigação e desenvolvimento que visa 
a criação de um sistema integrado de gestão da energia e recursos, com o objetivo de 
desenvolver e aplicar metodologias de promoção da ecoeficiência na indústria: fazer mais 
(valor), com menos (recursos).

Este projeto, financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Horizonte 2020, Programa-
Quadro Comunitário de Investigação & Inovação, foi liderado pelo ISQ, tratando-se do primeiro e 
único com coordenação portuguesa no concurso do SPIRE – Indústria de Processos 
Sustentável.

O MAESTRI foi desenvolvido por um consórcio de 15 entidades europeias oriundas de 5 Estados-
Membros (Portugal, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido). Os desenvolvimentos do projeto 
foram testados em quatro instalações industriais na Europa, duas em Portugal e duas na 
Alemanha e visavam uma redução do consumo e uma poupança na ordem dos 20% em 4 anos 
de atuação.
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INDUCE 4.0
Através de uma linguagem acessível e com uma abordagem ao nível elementar do ponto 
de vista técnico, o ISQ desenvolveu o Induce 4.0, um curso e-learning que pretende 
apresentar alguns dos conceitos chave da nova revolução industrial. Como o trabalho 
começa “de dentro para fora”, o ISQ decidiu fazer primeiramente esta formação a todos 
os seus colaboradores, para garantir que esta transição para a incorporação progressiva 
e crescente de tecnologias i4.0 vai reverter num aumento mais efetivo da sua 
competitividade e cariz inovador.

Este curso foi desenvolvido no âmbito de um projeto Europeu apoiado pelo programa 
ERASMUS+, no domínio da promoção da Educação e Formação ao longo da vida. Permite 
que os formandos realizem o seu percurso formativo, ao seu próprio ritmo e avaliem o 
seu próprio progresso.

A formação contempla 4 módulos que foram desenvolvidos no seio da equipa de 
Investigação do ISQ, em parceria com outras quatro entidades europeias de referência 
neste domínio.

O Induce 4.0 complementa outras soluções para as organizações Portuguesas que o ISQ 
já disponibiliza ao mercado. É o caso SIM 4.0, uma solução tecnológica que permite fazer 
o diagnóstico do grau de maturidade das organizações em termos de tecnologias i4.0, 
propondo um plano de implementação de medidas que permitem à empresa reorientar-
se para melhor incorporar estas tecnologias e definir a sua visão e estratégia.
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DRONES
Desenvolvimento de algoritmos de inspeção de Torres Eólicas, Gasodutos, Plataformas 
Petrolíferas e outras estruturas industriais com recurso a Drones com ganhos de eficácia, 
eficiência e menores custos para as empresas.

A utilização dos Drones permite o aumento da eficácia da operação, uma vez que facilita o 
acesso a áreas mais elevadas e possibilita a realização de inspeções sem necessidade de 
paragem dos equipamentos, não afetando a produção.

No Brasil, por exemplo, já foram realizados trabalhos de inspeção de estruturas metálicas 
que suportam uma rede de teleféricos usada para transporte de minério, na Anglo Gold. 
Nesse serviço o ISQ recorreu ao uso de Drones para obter imagens dos pontos mais 
inacessíveis.
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6.
DIGITAL

DIGITAL INNOVATION HUB
REALIDADE VIRTUAL / AUMENTADA
PME DIGITAL
DEEP SEA MINING
INTELICROP
LIFT



DIGITAL INNOVATION HUB
O ISQ foi pioneiro na criação e lançamento em 2018 de um Hub Digital para a Agricultura em 
Portugal: o Hub4Agri.

Este Hub visa a criação de um ecossistema com soluções inovadoras para o 
desenvolvimento da competitividade dos setores agrícola, agroalimentar, florestal, 
produção animal e desenvolvimento rural, capaz de dar uma resposta transversal aos 
grandes desafios que atualmente se colocam.

Uma iniciativa coordenada pelo ISQ que está alinhada com as estratégias Nacional e 
Europeia para a Digitalização da Indústria e que envolve mais de 15 entidades que cobrem 
toda a cadeia de valor do setor agroalimentar.
O Hub4Agri pretende conectar a procura e as necessidades dos produtores agrícolas com as 
soluções e respostas tecnológicas para a digitalização da agricultura. Isto porque, as 
técnicas de produção atuais, num futuro próximo, não irão conseguir responder aos 
desafios ambientais, climáticos e tecnológicos. Neste contexto, a criação de redes de 
cooperação e infraestruturas, capazes de acelerar a transformação digital do sector 
agrícola, constitui uma medida necessária para suportar a melhoria da competitividade do 
sector através do incremento da produtividade, promovendo um desempenho ambiental 
crescente.

O HUB coloca ao alcance de todas as empresas, grandes ou pequenas, onde quer que 
estejam sediadas, os serviços necessários para incrementar a sua produtividade e 
sustentabilidade, através da melhoria de processos e da adaptação dos modelos produtivos 
suportados em tecnologia e ferramentas digitais.

Entidades envolvidas: Confagri, o Crédito Agrícola de Portugal, Universidade de Évora, 
Universidade de Trás-os- Montes e Alto Douro, IPS – Instituto Politécnico e Santarém, IPVC – 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, IPB- Instituto Politécnico de Bragança, COTR – 
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, CVRA – Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana, TICE.PT – Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, AIFF 
– Associação para a Competitividade das Indústrias da Fileira Florestal, Inova +, Labiagro – 
Laboratório Químico e Microbiológico, Agritaurus – Sociedade agropecuária e a StartUP 
Portugal.
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REALIDADE VIRTUAL/
AUMENTADA
O ISQ desenvolve competências digitais aplicáveis a formação em soldadura com a 
vantagem imediata de melhorar a eficiência do processo de formação, permitindo assim 
reduzir desperdícios com materiais e consumíveis de custos elevados, reduzindo também 
riscos.  Isto permite à tecnologia fazer uma avaliação permanente da performance de cada 
formando. 

A vertente lúdica do simulador de soldadura torna mais atrativa a formação em soldadura, 
oferecendo gamming com realidade aumentada.

O ISQ dispõe ainda de um laboratório de formação, investigação e desenvolvimento - 
Ecotermolab -com quase dois mil metros de área. Está certificado de acordo com os 
regulamentos da certificação energética de edifício e qualidade do ar interior e equipado 
com tecnologia e soluções inovadoras de climatização, energias renováveis e eficiência 
energética. É especialmente vocacionado para formação nas áreas do solar térmico, 
fotovoltaico, instalações de telecomunicações em edifícios (ITED) e ar condicionado, 
aquecimento e ventilação (AVAC).

Em suma, proporciona soluções de consultoria à medida em gestão de capital humano, 
incluindo capacitação 4.0. o que permite maior eficiência nos processos e inovação nos 
produtos, criação de mais-valias na cadeia de valor e suporte em tecnologia digital e 
automação.

O simulador de soldadura não se trata de um projeto mas sim de uma ferramenta de 
aprendizagem com realidade virtual.

INOVAÇÃO PROJETOS  33



PME DIGITAL
O ISQ, em parceria com o TICE.PT- Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e 
Eletrónica e a ESMAD- Escola Superior de Media, Artes e Design do Instituto Politécnico do 
Porto, desenvolveu o Projeto PME Digital. Em causa está o apoio à transformação digital nos 
setores automóvel, materiais, matérias-primas e comércio e a promoção de mudanças 
disruptivas em modelos de negócio, produtos e processos produtivos.

O PME Digital é uma iniciativa que visa apoiar a transformação digital nas empresas e 
capacitar, dotar de informação e incrementar as competências empresariais das PME para 
a adoção de medidas, tecnologias e ferramentas i4.0, incentivando a aceleração da 
economia portuguesa para uma economia digital.

O projeto integra várias fases, visando estabelecer um diagnóstico atual sobre a maturidade 
digital das PME, bem como do grau de utilização de ferramentas i4.0, para se poderem 
identificar possíveis soluções digitais e demonstrar os benefícios da adoção de 
metodologias ou tecnologias da quarta revolução digital.

Este projeto visa facilitar a interação entre as empresas e o sistema científico e tecnológico, 
tendo em vista a troca de experiências e conhecimento e a promoção de práticas de 
cooperação.

 

INOVAÇÃO PROJETOS  34



DEEP SEA 
O ISQ está a desenvolver o projeto SAGRES, baseado em serviços de deteção remota e em big 
data analytics, que recolhe informação de satélites de observação da terra da Agência 
Espacial Europeia (ESA).

O projeto SAGRES visa o desenvolvimento de um serviço inovador para dar suporte à decisão 
de prospeção de jazigos minerais no fundo do oceano, designado por Deep Sea Mining. O 
sistema inovador de suporte à decisão do projeto SAGRES tem por base dados de observação 
da terra e utiliza algorítmos avançados de inteligência artificial. Este sistema foi testado 
num universo representativo com resultados muito promissores. Pretende-se dar resposta 
à crescente necessidade de matérias-primas para abastecer a economia mundial. 

Este projeto inclui novas áreas de competência para o ISQ, que vão desde o conhecimento da 
instrumentação embarcada em satélites, sistemas de informação geográfica e big data 
analytics, bem como competências base em geologia e oceanografia.

O ISQ neste projeto tem o apoio da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e da 
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC).

MINING
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INTELICROP
O ISQ lançou um sistema integrado de suporte à decisão, o Intelicrop, para uma agricultura 
sustentável que ajuda a realizar ações preventivas, integrando métodos de Observação da 
Terra via satélite e Data Science.

Este projeto inovador está integrado na iniciativa da Agência Espacial Europeias “ESA 
SMALL ARTES” e é financiado pelo IPN – Instituto Pedro Nunes, com o apoio da Fundação 
para a Ciência e Tecnologia e ANACOM.

O ISQ é o único parceiro português do projeto, sendo responsável pela criação e teste de 
algorítmos de inteligência artificial para analisar dados de satélite, prevenindo assim o 
aparecimento ou a disseminação da xylella no olival, um problema muito crítico nas culturas 
europeias. O objetivo é descobrir padrões e correlações em variáveis climáticas e 
agronómicas que de outra forma seriam muito difíceis de detetar pela análise humana 
convencional ou por modelos analíticos, permitindo agora agir, por exemplo, contra 
problemas fitossanitários.

O setor agrícola enfrenta vários desafios relacionados com a crescente variabilidade das 
condições climáticas, diretamente associadas à dinâmica do crescimento das culturas, 
saúde das mesmas, doenças e efeitos de pragas. O InteliCROP vai fornecer recursos e 
serviços tecnológicos para apoio à decisão com vista a uma agricultura sustentável. Isto é 
possível ao analisar informações e previsões sobre a produção e a saúde das culturas, com 
tempo de decisão adequado bem como planos de contingência. 

A estrutura de suporte à decisão InteliCROP é desenvolvida integrando as capacidades dos 
métodos e dados de observação da terra com modelação preditiva a partir de métodos de 
inteligência artificial, para procurar padrões e correlações em variáveis agroclimáticas 
específicas, possibilitando o mapeamento de ocorrências agrícolas.
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LIFT
O projeto LIFT – Ladies Code Their Future - pretende contribuir para eliminar as principais 
barreiras no acesso das mulheres à formação de qualidade no setor das Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC), com enfoque na programação e codificação. 

Assente num programa focado em princípios de mentoria e tutoria, tendo como principal 
grupo-alvo mulheres com baixos níveis de conhecimentos nas áreas digitais, foram 
desenvolvidos: um currículo de formação para o desenvolvimento de competências em 
programação e codificação, um roteiro pedagógico, como ferramenta de orientação para as 
mulheres apostarem percursos profissionais no setor digital; e um vídeo-tour inspirador sobre 
cinco casos de sucesso de mulheres que se destacam no setor das TIC. Este percurso de 
formação pode ser feito através de uma plataforma de recursos educativos em regime de open 
access (acesso aberto). 

Ao promover a literacia digital e competências básicas em programação/codificação de 
mulheres em situação de desfavorecimento social, o projeto visa ainda reforçar competências 
transversais como a criatividade, a cooperação interpessoal, a cooperação intercultural, a 
comunicação, a orientação para a resolução de problemas, fazendo uso das TIC, e em particular 
a codificação, para aprender.

O projeto é cofinanciado pelo programa ERASMUS+.
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7.
OIL&GAS



OIL&GAS
Com uma longa experiência de intervenção no mercado petrolífero e do gás, o ISQ presta 
serviços de inspeção, consultoria técnica, ensaios, de formação de recursos humanos e de 
gestão de ativos intervindo em todas as fases do processo.
Sendo este setor uma das áreas prioritárias de atuação do ISQ no mercado internacional, a 
exportação dos serviços do ISQ tem dado suporte tecnológico a várias empresas e projetos 
nas diferentes áreas e nos diferentes continentes, fazendo com que o mercado externo já 
represente metade do volume de negócios do Grupo.

Neste setor, o ISQ já atuou na vertente da formação, qualificando profissionais em África 
(Angola, Moçambique) e nos Emirados (Abu Dhabi).

Na Noruega, realizaram-se ensaios não destrutivos na maior unidade de processamento de 
gás e condensado da Noruega, ao nível do controlo de tubagem e equipamentos para as 
plataformas do Mar do Norte.

Em Angola, através da participada ISQApave, desenvolveu-se o projeto Falcão, com vista ao 
aumento do uso do gás como fonte de energia em Angola, com a criação de infraestruturas 
para fornecer gás natural aos futuros projetos industriais a nascerem na região de Soyo. 
Também nesta região do globo tem-se realizado inspeção e certificação para o Grupo 
SONANGOL e para outras petrolíferas como é o caso da TOTAL.

Nos Emirados Árabes Unidos, o ISQ Sultan criou um novo laboratório de investigação no 
Instituto do Petróleo com vista a dar suporte técnico às operadoras, atraindo e formando a 
próxima geração de cientistas e engenheiros.

Na Argélia, a filial do ISQ assegura o maior negócio do grupo ISQ, somando 25,7 milhões de 
euros, com a SONATRACH, responsável pelos grandes projetos de oil & gas no país. Tendo 
como palco de trabalho o deserto do Sahara, a missão das equipas é avaliar o estado de 
condição de equipamentos e tubagens, desde a zona dos furos de extração até às unidades 
de tratamento de gás e petróleo.
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8.
SAÚDE



SAÚDE
O ISQ tem inovado nesta área com a aposta no armazenamento de amostras farmacêuticas 
e cosméticas, através da sua participada Bluestabil, prestando serviços de 
armazenamento em estabilidade de acordo com exigentes procedimentos que garantem a 
rastreabilidade/segurança das amostras e o rigoroso controlo contínuo das condições de 
estabilidade.

A Bluestabil resulta de uma aliança entre a ARALAB e o ISQ. Cada uma das empresas 
incorpora, neste projeto, as suas mais-valias específicas, sendo que a ARALAB introduz o 
seu forte know-how na construção e manutenção de equipamentos climáticos e o ISQ 
aporta, para este projeto, a sua longa experiência na implementação de sistemas de gestão 
de qualidade e o know-how na validação de ensaios.

A Bluestabil possui o reconhecimento do INFARMED (Autoridade Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde I.P), tendo alargado o serviço de armazenamento em estabilidade a 
amostras de medicamentos veterinários.

Ganhos de Produtividade

Das farmacêuticas portuguesas que apostam no outsourcing de armazenamento em 
estabilidade destacam-se nomes como a Hovione, Atral Cipan e Iberfar assim como 
Laboratórios Farmacêuticos como o LEF. Estas empresas acabam por ter inúmeras 
vantagens, nomeadamente a eliminação de elevados investimentos em equipamento; 
mapeamentos, calibração e manutenção das câmaras; redução de consumos energéticos e 
outros recursos; anulação da necessidade crescente de espaço; eliminação de custos com 
serviços técnicos externos especializados para qualificação de câmaras; eliminação da 
existência de câmaras de backup em caso de indisponibilidade por avaria.
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9.
SUSTENTABILIDADE



E-TIJOLO
O ISQ, em parceria com a Câmara de Guimarães (Laboratório da Paisagem) e o Centro de 
Valorização de Resíduos (CVR), desenvolveu o E-tijolo, um projeto que visa incorporar pontas 
de cigarros em elementos construtivos, nomeadamente tijolos. Esta transformação de 
produto tem como vantagens um produto mais leve, com melhores propriedades de 
isolamento e que reduz em 60% o consumo de energia necessária para a sua produção. 

Este projeto inovador pretende integrar beatas de cigarros na composição dos tijolos 
tradicionais– provenientes do EcoPontas da Câmara de Guimarães -, através de processos 
de fabrico executados no Centro de Valorização de Resíduos. Em causa está a reutilização e 
reciclagem dos resíduos urbanos, alavancando atividades conexas que, via investigação e 
desenvolvimento, podem dar origem a novos produtos.

Já se tem vindo a comprovar, em vários estudos científicos internacionais, que a composição 
das beatas de cigarro apresenta vantagens na incorporação dos tijolos, nomeadamente 
contribuindo para a diminuição da argila necessária para o fabrico de tijolos, e a reutilização 
da ponta de cigarro enquanto resíduo. Para além disso, as beatas permitem reduzir os 
recursos energéticos na produção dos tijolos, o que melhora a eficiência energética dos 
processos. 

Em suma, podem reduzir quase em 60% o consumo de energia necessária para a produção 
de tijolos, ficando o produto final mais leve e com melhores propriedades de isolamento, ou 
seja, reduz custos futuros com o aquecimento e a refrigeração dos ambientes construídos.
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SCALER
O projeto SCALER - SCALing European Resources with industrial symbiosis - visa promover a 
adoção da Simbiose Industrial (SI) a grande escala na Europa. A inovação consiste inicialmente 
na identificação dos principais fatores envolvidos na implementação de processos de Simbiose 
assim como o desenvolvimento de ferramentas e métodos direcionadas aos vários 
stakeholders (indústrias, associações industriais e empresariais, bem como as autoridades 
regionais e nacionais) com vista a facilitar a identificação de potencial, análise de viabilidade e 
implementação de sinergias que permitam uma gestão coletiva e partilhada de recursos e 
resíduos.

Um dos objetivos do projeto liderados pelo ISQ passa pela conceção de uma base de dados 
intersectorial de procedimentos e tecnologias facilitadoras de SI assim como a elaboração de 
guias de apoio a transição e implementação dos processos simbióticos a escala industrial.
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ALENTEJO CIRCULAR
O projeto ALENTEJO CIRCULAR surge de uma parceria entre o ISQ e a Universidade de Évora e 
tem como objetivo central sensibilizar e mobilizar os agentes económicos da região do 
Alentejo nas fileiras do azeite, vinho e suinicultura para a adoção do modelo da Economia 
Circular. Pretende-se promover a criação de valor nas explorações agrícolas e agroindustriais, e 
consequentemente na região, através da transferência de conhecimento sobre práticas e 
tecnologias para a utilização eficiente de recursos e a valorização de resíduos. 

Alicerçado num diagnóstico maturado no domínio da Economia Circular no Alentejo, e nos 
conhecimentos mais recentes a nível internacional, o ISQ e a Universidade de Évora 
empreendem um conjunto de ações de sensibilização, capacitação e mobilização das 
empresas tendentes à concretização de lógicas circulares nestas fileiras, procurando 
estabelecer as condições de base para o futuro desenvolvimento de iniciativas de circularidade 
por parte das empresas da região.

Este projeto insere-se no Sistema de Apoio a Ações Coletivas de Qualificação, no âmbito do 
PT2020.
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URSA
O projeto URSA - Unidades de Recirculação de Subprodutos de Alqueva- consiste na 
implementação de um modelo de negócio inovador e disruptivo e visa a criação de uma 
unidade de recolha e transformação de subprodutos orgânicos de origem agrícola em 
fertilizante orgânico para aplicação no solo. 

Pretende-se a produção de fertilizante orgânico, a entregar aos agricultores em troca dos seus 
subprodutos agrícolas, com vista a aumentar a resiliência do território perante as alterações 
climáticas, promovendo a qualidade da água e a sustentabilidade económica e ambiental do 
regadio.

Baseado na permuta de subprodutos agrícolas por fertilizante orgânico para utilização 
agronómica pelos agricultores, este projeto, liderado pelo EDIA, permite materializar a 
economia circular no contexto agrícola, com benefícios ambientais diretos e indiretos.
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VALOR NATURAL
O projeto mobilizador ValorNatural procura identificar e desenvolver ingredientes naturais de 
elevado valor acrescentado para aplicações na indústria. O consórcio detém de fortes 
competências e capacidades na área agroalimentar, em que os malefícios para a saúde 
humana, associada aos aditivos sintéticos, têm impulsionado o aumento da procura de 
alimentos isentos de aditivos sintéticos.

Neste contexto, com um elevado nível de inovação, o projeto Valor Natural visa mobilizar uma 
cadeia de valor assente no desenvolvimento de ingredientes naturais nas classes dos corantes, 
aromas e bioativos, para utilização alternativa aos aditivos sintéticos, assim como testar e 
validar novos processos de extração, refinação e conservação destes ingredientes. Mais 
especificamente serão desenvolvidos: corantes de origem natural por extração de matrizes 
vegetais e bio resíduos; aromas naturais e modelos de aromas; bioativos de origem natural por 
extração de bio-resíduos de Agaricus bisporus L.; processos inovadores para extração e 
refinação de ingredientes a partir de matérias-primas naturais.

O ISQ é responsável pela avaliação ambiental, económica e de ecoeficiência dos aditivos 
naturais e processos em desenvolvimento, por deter experiência relevante nesta área. O 
objetivo é apoiar a decisão com uma visão integrada suportada por metodologias de avaliação 
de ciclo de vida, de forma a aumentar o valor dos novos produtos a desenvolver, mitigando 
potenciais impacto ambientais.

Designação do projeto: Valor Natural - Valorização de Recursos Naturais através da Extração de 
Ingredientes de Elevado Valor Acrescentado para Aplicações na Indústria Alimentar.
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ECOTERMIP
O EcoTermIP visa efetivar a transferência do conhecimento científico e tecnológico, de boas 
práticas, metodologias e tecnologias para promoção da ecoeficiência dos processos térmicos 
da indústria Portuguesa, através da racionalização do consumo de energia térmica, da 
utilização de fontes de energia renovável para fornecimento direto de energia térmica a 
processos industriais, da recuperação de calor residual e otimização da gestão da energia. 

O projeto pretende contribuir para o aumento da competitividade e sustentabilidade da 
indústria portuguesa nos setores da metalomecânica, cerâmica, agroalimentar de laticínios e 
de fabricação de produtos à base de carne.

O EcoTermIP propõe reduzir os consumos térmicos da indústria portuguesa, através de visitas 
técnicas a instalações industriais, análise e mapeamento sectorial das principais tecnologias e 
processos consumidores de energia térmica, e apresentação de medidas de melhoria para 
redução destes consumos com base em estudos de viabilidade tecno-económica. 
Genericamente as medidas estudadas e propostas passam por incorporação direta ou indireta 
de energias renováveis, recuperação de calor residual, armazenamento de energia térmica 
e/ou melhoria das condições de operação. 

Este projeto inclui ainda diferentes ações de disseminação e divulgação com vista a amplificar 
o conhecimento destas medidas junto do tecido industrial Português.

O EcoTermIP é desenvolvido em co-promoção do INEGI (Instituto de Engenharia Mecânica e 
Gestão Industrial) e o ISQ.
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TRUST
O TRUST visa impulsionar a excelência em investigação e desenvolvimento na área da 
SUSTENTABILIDADE INDUSTRIAL por meio do aumento do conhecimento científico e técnico, o 
que permitirá apoiar e envolver as indústrias europeias no seu caminho para a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O projeto permitirá uma cooperação duradoura para o desenvolvimento da investigação de 
excelência a serviço da indústria europeia e criará uma agenda de investigação conjunta para 
além do seu período de vigência, três anos, com o objetivo de contribuir para um 
desenvolvimento mais equilibrado do desempenho científico na União Europeia. 

O conceito TRUST será alcançado seguindo uma abordagem baseada numa estratégia ativa de 
aprendizagem partilhada: treino no campus, cursos on-line e webinars; intercâmbio de 
investigadores, supervisão conjunta, experiência de diferentes culturas de pesquisa e 
organizacionais, revisão científica, organização de summer schools e publicações científicas 
conjuntas; e workshops e fóruns anuais para promover a identificação de novas parcerias e 
oportunidades de pesquisa industrial.

O ISQ como coordenador do TRUST tem como parceiros duas entidades de referência europeias 
neste domínio:  a Universidade de Cambridge (Reino Unido) e a Universidade de Chalmers 
(Suécia).  O projeto prevê aumentar a excelência em investigação e desenvolvimento através da 
concretização de parceiras estratégicas e aposta na transferência de conhecimento.
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SAIS SPIRE
O projeto Skills Alliance for Industrial Symbiosis – A Cross-sectoral Blueprint for a Sustainable 
Process Industry through Resource and Energy Efficiency – visa desenvolver uma estratégia 
europeia para a contínua antecipação das necessidades ao nível das competências da força de 
trabalho, bem como dos programas de formação necessários para o setor Europeu das 
Indústrias Intensivas,  como fator facilitador da incorporação em larga escala das práticas de 
simbiose industrial e eficiência de energética.

A par dos desenvolvimentos tecnológicos nos domínios da simbiose industrial e da eficiência 
energética, que irão contribuir para uma indústria de processo europeia mais sustentável, 
torna-se fulcral para o processo da endogeneização destas tecnologias e práticas, antecipar as 
necessidades de desenvolvimento de competências da força de trabalho europeia e 
desenvolver os currículos, módulos e recursos para dar uma resposta atempada à indústria.
O ISQ, participa neste projeto, não só pelo seu conhecimento acumulado em diversos projetos 
europeus de investigação nestes domínios da simbiose industrial e eficiência energética (ex. 
SCALER, MAESTRI), mas também como especialista no domínio do levantamento e 
desenvolvimento de competências, qualificações e formação técnica.

Sobre o conceito se simbiose industrial: é uma forma de colaboração e interação inovadora 
assente nos princípios da economia circular, potenciadora de um crescimento sustentável, e do 
desenvolvimento de soluções eco-inovadoras entre empresas, que encontra formas de usar 
subprodutos gerados por uma organização como matéria prima por outra organização. Isto 
permite a redução de consumos de matéria prima “virgem” e de produção de resíduos.

O consórcio do SAIS-SPIRE é composto por 24 entidades mais 8 parceiros associados, 
pertencentes ao universo dos mais de 140 membros da SPIRE- “Sustainable Process Industry 
through Resource and Energy Efficiency”, uma parceria Europeia público-privada criada no 
âmbito do programa de Investigação Europeu H2020, que promove o desenvolvimento de 
tecnologias facilitadoras e de partilha de boas práticas. O projeto é financiado pelo ERASMUS+.
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WINDFLOAT
O Windfloat é o primeiro parque eólico flutuante offshore em Portugal, instalado em 
Viana do Castelo, que visa o aproveitamento da energia do vento.

A participação do ISQ neste projeto consiste na prestação de serviços de controlo por 
ensaios não destrutivos, controle dimensional, ensaios de estanquicidade e de 
equipamentos. Com base nesta nova tecnologia, que permite a exploração eólica em 
ambiente marítimo para grandes profundidades, substituindo as tradicionais de torre 
fixa no fundo do mar, obtém-se energia limpa.

Esta tecnologia permite a exploração do potencial eólico no mar, em profundidades 
superiores a 40 metros, assentando no desenvolvimento de uma plataforma flutuante 
triangular e semi-submersível, com origem na indústria de extração de petróleo e de 
gás, onde assenta uma turbina eólica com vários megawatts (MW) de capacidade de 
produção. O projeto está otimizado para a utilização de turbinas até 8 MW.

O projeto faz parte da Estratégia Industrial para as Energias Renováveis Oceânicas, cujo 
objetivo principal é a criação de um 'cluster' industrial exportador destas tecnologias 
energéticas limpas com um potencial para gerar 254 milhões de euros em investimento, 
280 milhões de euros em valor acrescentado bruto, 119 milhões de euros na balança 
comercial e 1.500 novos empregos.

O Windfloat é coordenado pela EDP através da EDP Renováveis e integra o parceiro 
tecnológico Principle Power, a Repsol, a capital de risco Portugal Ventures e a 
metalúrgica A. Silva Matos.
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10.
FABRICO ADITIVO

MULTI-FUN
HIPA2L
SAM



MULTI-FUN
O MULTI-FUN - Enabling multi-functional performance through multi-material additive 
manufacturing - consiste no desenvolvimento de novos materiais (pós e fios metálicos) e 
equipamentos a serem aplicados no fabrico aditivo, através das tecnologias de deposição por 
energia direta.

Este projeto visa a promoção de um ganho significativo de desempenho e eficiência nos 
produtos de fabrico aditivo metálico através da completa integração de multifuncionalidades, 
permitindo o fabrico de componentes metálicos compostos por diferentes materiais de 
geometria complexa, sem limitação de tamanho, através de tecnologias de fabrico aditivo com 
características inovadoras.

Neste projeto, o ISQ é responsável pela avaliação do risco ocupacional e ambiental dos 
processos e materiais e pela caracterização mecânica e ensaios não-destrutivos dos 
componentes produzidos e avaliação de multifuncionalidade.
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HIPA2L
O projeto HiPA2l - High Performance Additive manufacturing of Aluminium alloys - tem como 
objetivo desenvolver novas ligas de alumínio, destinadas a processos de fabrico ou manufatura 
aditiva, sob a forma de fio de soldadura, para a construção de componentes camada a camada. 

A inovação no desenvolvimento destas ligas inclui um conjunto de propriedades superiores em 
resistência, alongamento, resistência à corrosão e fabrico de novas formas mais complexas, o 
que é muito importante para setores como o automóvel e aeronáutico.
O impacto esperado inclui novos fios desenvolvidos para melhorar o desempenho, a eficiência 
e a produtividade nas indústrias dos setores em questão ou outros, incluindo também o 
conhecimento aprofundado da metalurgia das ligas, desde a matéria-prima até à produção de 
componentes.
A intervenção do ISQ foca-se na caracterização dos componentes produzidos com as novas 
ligas desenvolvidas recorrendo-se, principalmente, a ensaios mecânicos, controlo não 
destrutivo e resistência à corrosão.
Este projeto, constituído por quatro parceiros austríacos (AIT-LKR, SinusPro, MatCalc 
Engineering e TU Wien) e pelo ISQ é financiado pelo Programa Horizonte 2020, através da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
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SAM
O projeto SAM- Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing- tem como objetivo final 
definir uma estratégia de qualificações para o setor de Manufatura Aditiva (que inclui técnicas 
como a impressão 3D) na Europa. 

A unidade de I&D da Formação e Qualificações do ISQ foi convidada a integrar esta parceria, 
enquanto entidade de Educação e Formação Profissional com uma longa experiência no setor 
das Tecnologias de Produção, e ainda como perito em Avaliação e Gestão da Qualidade de 
Projeto. 

A iniciativa integra 16 parceiros internacionais, que são key-players neste setor.
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ISQ NO MUNDO
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