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O ISQ é considerado uma boa prática na Indústria 4.0 e na Formação. Neste âmbito o ISQ
participa hoje e amanhã no WorldSkills Conference 2017, em Abu Dhabi, um evento
organizado pela Comissão Europeia onde se debatem as “Competências sem
fronteiras para o Futuro” e que conta com a presença de representantes do Governo de
diversos países, incluindo de Portugal, empresas, centros de formação, formadores e
formandos do mundo inteiro. Serão 5.000 participantes oriundos de todo o mundo e 1.500
jovens que frequentam cursos de formação profissional, sobretudo em áreas tecnológicas, e
que estarão a competir nos concursos mundiais de competências.
Nas palavras de Pedro Matias, Presidente do ISQ “O ISQ é considerado uma boa prática
europeia quer a nível de formação, quer em serviços 4.0, investigação e cooperação estreita
entre Universidade-Indústria, criando soluções novas nos mais diversos sectores (desde
agricultura, indústria, serviços e aerospacial). O ISQ integra o Comité Nacional para a
Indústria 4.0 e diversas comissões de diagnósticos de necessidades de Formação e de
qualidade na formação”. Pedro Matias refere ainda que “A revolução industrial 4.0, que já
está em curso, implica necessariamente uma nova abordagem por parte dos players de
formação, das empresas e empregadores, por forma garantir que todos treinamos e
qualificamos para as competências necessárias a curto, medio e longo prazo, num território
global sem fronteiras e para fazer face a necessidades das indústrias do futuro. O futuro é
agora, temos que acelerar novos cursos e estreitar parcerias com as empresas para garantir
um sério diagnóstico de necessidades e repostas tecnológicas just in time dos centros de
formação europeus.”
Para Margarida Segard, Responsável na área da Formação no ISQ “a formação
transforma efetivamente muitas empresas, faz muito bem a muitos trabalhadores e
contribui para uma maior felicidade dos cidadãos. Mas também pode ter efeitos perversos, e
ser um desperdício, se não corresponder às necessidades dos indivíduos, das empresas e da
economia, no mapa mundial. Não podemos continuar a fazer formação com formadores,
programas e centros de formação iguais aos do Séc. XX, quando a revolução 4.0 pede Séc.
XXI e XXII”.
De realçar que o ISQ é Vice-Presidente da Associação Europeia para a formação
profissional, EVBB, na qual tem tido um importante papel no processo de promoção e
influência das políticas europeias de formação, mais orientadas para os Job For the Future e
Intertional Qualifcations, em estreita ligação com as novas necessidades de competências
emergentes na revolução 4.0, que existe à escala mundial. A necessidade de qualificações
internacionais, Cross Border, e não apenas qualificações nacionais, reconhecidas em cada

país, assume uma importância crescente, quer do ponto de vista das empresas e sua maior
competitividade na cadeia de valor internacional, quer na perspetiva dos formandos e
trabalhadores, que adquirem qualificações e certificações reconhecidas pelas empresa a
nível mundial. (Exemplos: Soldadura EWF, Ensaios não Destrutivos, Segurança, Bim e CAD,
Cisco, Microsoft, LEAN)
O Grupo ISQ é por excelência uma empresa portuguesa com uma forte atividade
internacional desenvolvida em mais de 30 países, sendo simultaneamente uma entidade
empregadora que acolhe estagiários e uma entidade formadora. É uma empresa que aposta
na inovação, soluções tecnológicas de ponta e altamente especializadas, em estreitas
parcerias entre empresas, indústria, centros de formação e entidades públicas, a nível
nacional, europeu e internacional.
Enquanto entidade formadora certificada pela DGERT e pela APCER o ISQ já formou mais de
180.000 pessoas. Tem uma oferta em formação profissional que engloba todas as áreas de
conhecimento técnico do grupo, que desta forma tem contribuído para o desenvolvimento e
melhoria do desempenho das empresas, através da valorização dos seus quadros.
####
Sobre o www.worldskills.org
A World Skills é uma power-hub e uma biblioteca de recurso de Informação, onde educadores, decisores políticos,
indústrias e outras organizações redefinem e aumentam o valor da atratividade das competências humanas. Tem
como principais objectivos a proactividade na área das competências ou skills humanas, e desta forma influencia as
operações e/ou agendas de grandes entidades, através da criação de redes de trabalho, este trabalho acaba por
ser difundido via social media, eventos, boca-a-boca, etc. Procura também ser participante nas conversações de
desenvolvimento de políticas nos mais diversos países. É um player importante no desenvolvimento de
competências de excelência em todo o mundo, trabalhando em conjunto com educadores, formadores, políticos,
indústria e outras organizações para redefinir o valor e melhorar a atratividade das competências humanas. A
World Skills defende a necessidade, o valor e os resultados de um trabalho qualificado e formação profissional para
os jovens, de modo a que as indústrias, as regiões e os países prosperem na economia global dos dias de hoje.
Sobre o ISQ:
O ISQ é uma entidade privada, independente, com sede em Portugal e que oferece aos seus clientes um vasto
conjunto de serviços de Engenharia, Consultoria Técnica, Inspeções Técnicas, Ensaios e Testes e desenvolve
também atividades de I&DT e Inovação.
Estas atividades são apoiadas através de uma rede de Empresas do Grupo, de um conjunto de Laboratórios
Acreditados e recorrendo a equipas multidisciplinares.
Estes serviços são dirigidos aos sectores de Oil & Gas, Energia, Automóvel, Aeroespacial, Indústrias de Processo,
Saúde, Transportes, Mobilidade, entre outros.
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