ISQ PRESENTE NO WEB SUMMIT
Lisboa, 7 de Novembro de 2017
O ISQ, através da sua participada QART, está presente no Web Summit, quer no
open space (A550 no dia 8 de Novembro) quer já com reuniões agendadas para
possíveis parcerias, a apresentar uma tecnologia inovadora que monitoriza o ruído
e a qualidade do ar que respiramos, em tempo real: uma ferramenta indispensável
para materializar o conceito de smart cities.
De salientar que esta empresa portuguesa foi classificada pela organização do Web
Summit como empresa ALPHA.
O QART consiste num equipamento de dimensões reduzidas, de fácil
manutenção e baixo custo, que emite informação em tempo real.
Monitoriza o ruído, a qualidade do ar, a temperatura, a humidade e a
pressão atmosférica.
Com o QART passa a ser possível aos cidadãos, empresas e municípios
ganhar o poder de decidir e evitar as zonas mais expostas a problemas de
qualidade do ar, em ambiente urbano e industrial. Assim, o QART serve o
interesse dos cidadãos e das instituições, criando um processo inédito: a
democratização do acesso aos dados indicativos de qualidade do ar, ruído
e tráfego.
É muito útil para unidades industriais, onde possibilita poupanças significativas no
esforço técnico e financeiro associado ao necessário cumprimento regulamentar e
para empresas de dados relevantes de apoio à decisão em áreas de lazer,
escolares, turísticas.
Durante o Web Summit a QART efetuará um concurso para sortear uma QART PMX,
um equipamento que monitoriza a qualidade do ar (partículas) em casa, e cujo
resultado será divulgado na página linkedin da empresa.
QART.PT - KNOW WHAT YOU BREATHE
#####
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.isqgroup.com.
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