
 
 

ISQ GANHA CONTRATO INTERNACIONAL DE 1,6 MILHÕES PARA FORMAR PERITOS DE ENERGIA 

“VERDE”  

O ISQ ganhou mais um contrato para formar peritos de energia “verde” no âmbito do projecto ITER, o maior 

projeto experimental do mundo de fusão nuclear como fonte de energia limpa. No âmbito deste contrato 

com o Organismo Europeu para o Desenvolvimento da Energia de Fusão (F4E), o ISQ irá formar técnicos que 

se encontram em Espanha, França, Alemanha e Japão. 

“Este contrato terá a duração de três anos e fará a gestão dos planos de formação de mais de 600 técnicos 

do ITER e F4E nas mais diversas áreas, visando a atualização permanente de competências técnicas 

(materiais, ensaios, testes, inspeções, qualidade) de soft skills e de gestão (gestão, gestão de projetos, 

contabilidade, liderança, comunicação, coaching) , em formatos digitais, on line live training e presenciais, 

com componente prática e hands on”, explica Margarida Segard, Diretora ISQ Academy.  

Trata-se de mais uma conquista de Portugal, através do grupo ISQ, com uma equipa empenhada da ISQ 

Academy capaz de desenhar, gerir e entregar formação nos mais diversos pontos do globo, em diversas 

línguas, e com um nível de excelência reconhecido pelo cliente e parceiro: a F4E. 

O ISQ já tinha sido o vencedor do primeiro concurso lançado em 2018, tendo demonstrado que existe know 

how de excelência em Portugal na área de formação, a qual é bastante competitiva globalmente a este nível.  

O ISQ NO ITER: é o maior investimento científico da atualidade e em que ao ISQ participa no âmbito das suas 

áreas de competência. O International Thermonuclear Experimental Reactor visa construir o primeiro reator 

experimental de fusão nuclear, capaz de gerar um retorno de energia positivo, demonstrando a viabilidade 

científica e técnica da fusão nuclear como fonte de energia limpa. O ISQ colabora com o ITER e a F4E através 

da prestação de serviços em âmbitos tão variados 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). Na área da 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 a responsabilidade de 

acompanhamento de fabrico de componentes fornecidos pela EU. 

SOBRE O ISQ 

O ISQ é uma entidade privada, independente, que entrega valor através de soluções integradas e inovadoras de serviços 
de engenharia, inspeção, ensaios, testes e capacitação.  
Presente em 14 países e com 7 escritórios em Portugal, o ISQ apoia os seus clientes na redução do risco, melhoria do 
desempenho operacional e aumento de competitividade.  
 
A atividade desenvolvida é suportada por uma rede de Empresas do Grupo, um conjunto de Laboratórios Acreditados e 
equipas multidisciplinares que ajudam os clientes a alinhar os seus objetivos de negócio com a regulamentação e normas 
aplicáveis e no cumprimento das suas metas nas áreas da qualidade, segurança, gestão de ativos e responsabilidade 
ambiental e social. 
 
Indústria, Tecnologia e Inovação são as premissas que pautam o trabalho desenvolvido pelo ISQ, que contabiliza já 
mais de 500 projetos internacionais de Inovação e mais de 17.000 cursos de formação profissional.  

 
O ISQ dá suporte ao desenvolvimento e inovação na indústria a uma escala global, com soluções de serviços para os 
setores de Oil & Gas, Energia, Aeronáutica e Aeroespacial, Indústria de Processo, Saúde, Mobilidade e Smart Cities, 
Transportes e Infraestruturas e Agroindústria. 
 
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO ISQ 
Carla Guedes | cmguedes@isq.pt | 919 211 647 
 

  

https://www.isq.pt/
https://www.linkedin.com/company/isq/
https://www.youtube.com/channel/UCbo0k5MCQQYSdE-kB6-5_XQ
https://www.facebook.com/isq.group/

