
 

 

 

QFA FAZ ANÁLISES A CONTAMINANTES EM PRODUTOS QUE CONSUMIMOS 

Sabe se a água que corre na sua torneira cumpre as normas e é segura? E os alimentos que 

compra no supermercado, por exemplo frescos, foram sujeitos a controlo de qualidade? 

Será que estamos a consumir produtos com níveis de pesticidas que prejudiquem a nossa 

saúde? E qual a qualidade do ar que respira no escritório? Sabe se tem poluentes? E como 

podemos garantir que os medicamentos que compramos têm a composição correta, nas 

doses certas, e não contem impurezas prejudiciais à sua saúde? 

O que é que um pólo tecnológico, focado em indústria, tecnologia e inovação tem a ver com 
Lifescience? Tudo. O ISQ decidiu unir as várias valências que já tem nos setores químico, 
farmacêutico e agroalimentar no que diz respeito a análises e ensaios, e criou uma Unidade 
altamente especializada designada por QFA (Química, Farmacêutica e AgroAlimentar), 
dedicada a fornecer serviços de análise a vários setores de atividade. São áreas de atividade 
de elevada componente tecnológica e científica, tendo por base a experiência acumulada de 
atividade laboratorial do Grupo ISQ. 

Estamos a falar de análises químicas a água de consumo e de rega para avaliação de 
conformidade legal com fins de proteção da saúde bem como análises de controlo 
microbiológico. Contribuímos para a avaliação da conformidade legal no que respeita a águas 
de consumo humano, naturais, residuais e de processo. Sempre com duas abordagens: saúde 
humana e preservação do ambiente. Fazemos ainda analise de solos, lamas, sedimentos 
marinhos e resíduos (economia circular), apoiando na classificação do destino final. 

Em matéria de segurança alimentar, o QFA faz o controlo da qualidade alimentar através de 
análises químicas a contaminantes e microbiológicas para avaliação da conformidade dos 
géneros alimentícios com vista à promoção da segurança do consumidor. 

Ao nível da qualidade do ar interior, passa por disponibilizar análises microbiológicas e a 
agentes químicos que permitem avaliar riscos associados à exposição que têm impacto 
relevante na saúde dos trabalhadores. É exemplo o caso da Legionella, patologia que tem 
origem na inalação de gotículas de água que contêm a bactéria Legionella pneumophila. A 
Legionella pode ser um problema de saúde pública em locais como espaços comerciais, hotéis, 
Spas, indústria e escritórios. O risco de surtos aumenta com longos períodos de inatividade de 
edifício, podendo ser mortal e infetar vários indivíduos ao mesmo tempo. 

Em termos de verificação da qualidade a produtos farmacêuticos, com autorização Infarmed e 
com inspecção FDA, o QFA faz o controlo de qualidade físico-químico de medicamentos de uso 
humano, medicamentos experimentais e substâncias ativas. Este controlo passa ainda por 
análises de impurezas (elementares e outras, ex: nitrosaminas que são compostos 
carcinogénicos), doseamento, ensaios de estabilidade (para definição de prazo de validade) e 
uniformidade de conteúdo a produtos farmacêuticos para avaliação da respectiva 
conformidade.  



 

 

No fundo, “o QFA abraça três áreas de negócio: o laboratório Labqui, dedicado a fornecer serviços 

de colheita e análises maioritariamente do âmbito Ambiental e Agrícola (sector primário), o 

laboratório Labiagro, especializado em serviços de análise para a Indústria Agro-Alimentar e 

grande distribuição e o QCPharma, vocacionado para fornecer serviços à indústria farmacêutica 

no âmbito de controlo de qualidade. O QFA tem como objetivo ser uma referência nacional e 
internacional nos serviços analíticos das diferentes áreas onde está presente”, explica 

Margarida Pinto, diretora do QFA. 

Atualmente, o QFA está centrado em serviços analíticos, mas pretende num futuro próximo 
alargar o seu âmbito de ação a serviços de consultoria nas diferentes áreas (Ambiente, Agro-
Alimentar e Farmacêutica).  Este serviço virá complementar os serviços de análise que 
pretendem ser o “core-business” do QFA. 

De salientar que o Grupo ISQ tem vindo a apostar em LifeScience desde 2000 (ampliando a sua 
rede de laboratórios, atualmente 16), um setor que tem sido alvo de grandes avanços científicos 
e tecnológicos, constituindo-se como um parceiro ativo das organizações deste setor, 
suportado na sua vasta experiência técnica e laboratorial. 

 

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. 
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