ISQ E PARTEX DÃO FORMAÇÃO A TÉCNICOS DA GASCO
Lisboa, 8 de Novembro de 2016

O grupo ISQ e a Partex vão ministrar, em Lisboa, durante seis meses, ações de
formação a técnicos da Gasco, Abu Dhabi Gas Industries Limited, uma companhia
de processamento de gás natural localizada em Abu Dhabi, UAE. Estas actividades
de formação focam-se na inspecção e manutenção em matéria de gestão da
qualidade e já se desenvolvem desde 2012, o que atesta o reconhecimento
internacional do conhecimento, experiência e competência do grupo ISQ nas áreas
de consultoria e assistência técnica.
A PARTEX, organização que desenvolve a sua atividade no sector petrolífero e do
gás em várias regiões do globo, em particular, no Médio Oriente, é acionista da
GASCO e estabeleceu um acordo para acolher anualmente técnicos com o objetivo
de lhes proporcionar formação profissional. Neste sentido estabeleceu um acordo
de cooperação com o ISQ que visa o desenvolvimento de ações conjuntas para a
organização e realização de ações de formação.
Durante a formação no ISQ são realizadas um conjunto de ações com o objetivo de
melhorar as competências e aprofundar os conhecimentos técnicos ao nível da
importância da inspeção e da manutenção como forma de garantir a fiabilidade e a
integridade dos equipamentos. O objectivo é motivar os técnicos para o
conhecimento e capacidade de interpretar os fenómenos de degradação, o que lhes
permitirá uma intervenção adequada na seleção criteriosa dos materiais e em tudo
o que esteja relacionado com a gestão da qualidade.
A formação proporciona aos técnicos da GASCO uma aquisição de conhecimentos
não apenas teórico-prática, mas também uma componente de grande
especialização nas áreas da inspeção e manutenção, visando avaliar a integridade
dos equipamentos.
As atividades de formação são desenvolvidas através de formação em sala,
formação em laboratório e visitas a trabalhos de campo que estejam a decorrer sob
a coordenação das equipas do ISQ.
Todas as ações de formação têm sido finalizadas com êxito, tendo os técnicos da
GASCO demonstrado satisfação pela formação realizada pelo Grupo ISQ e pela
PARTEX, em função dos conhecimentos técnicos adquiridos e do que a formação
poderá representar na continuação das suas atividades profissionais.

####

SOBRE O GRUPO ISQ

O Grupo ISQ é a maior organização privada tecnológica de prestação de serviços com sede em Portugal.
Fundado em 1965, hoje atua em mais de 20 países espalhados por 4 continentes. Dedica-se à prestação
de serviços de inspeção, ensaio, formação e consultoria técnica. Nos últimos 50 anos, contribuiu para a
construção da maioria das unidades industriais portuguesas, em áreas tão variadas como a construção
de centrais de energia térmica ou eólica, refinarias, petroquímicas, papeleiras, o alargamento da Ponte
25 de Abril, etc. Mais de metade da sua atividade, nacional e internacional, consiste em serviços
especializados com forte incorporação tecnológica, como é o caso de ensaios complexos, engenharia no
domínio da integridade estrutural, controlo de qualidade das mais diversas construções industriais,
conceção e gestão de infraestruturas tecnológicas e laboratórios, formação e Investigação &
Desenvolvimento. Há mais de 25 anos que integra projetos de I&D nacionais e internacionais, tendo
investido mais de 55 milhões de euros em projetos de I&D nos últimos dez anos e participado em mais
de 400 projetos em colaboração com cerca de 1200 parceiros. O grupo ISQ é composto por mais de 40
empresas, tem presença em 16 países e emprega mais de 1.400 colaboradores em todo o mundo. Mais
em http://www.isq-group.com.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONTACTE:
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO ISQ
Carla Guedes | cg@reputation.pt | 919 211 647
Sérgio Marçalo | sm@reputation.pt | 938 090 300

