
 

Copyright to LabExpert Lda    www.labexpert.pt 

LabExpert — Análises de Águas e Alimentos 
 
Somos um Laboratório de análises de Águas e Alimentos com elevada experiência e capacidade técnica, com 
mais de 30 anos de  experiência combinada, com a missão de prestar um serviço de excelente qualidade,  
adequado ás necessidades do cliente, com o cuidado de inovar permanentemente e cumprir rigorosamente os 
prazos de entrega dos resultados. 
Todos os ensaios na LabExpert são realizados segundo métodos devidamente validados, sendo a sua maioria  
normas de referência. 
Os procedimentos de garantia da Qualidade dos resultados implementados são rigorosamente cumpridos de  
forma a assegurar resultados viáveis e reprodutíveis. 
O laboratório,  constituído por técnicos qualificados, participa regularmente em ensaios de comparação  
inter-laboratorial promovidos por entidades nacionais e/ou internacionais, e tem implementado um rigoroso  
sistema da qualidade que permite garantir a integridade de todo o processo, desde o manuseamento das  
amostras, transporte e armazenamento até á emissão do boletim de análise. 
 

Os Nossos Serviços 
 
Controlo analítico das águas: 

 Águas piscina (regulamento 5/97) 
 Águas consumo humano (DL 306/2007) 

 Águas subterrâneas/superficiais/ rega (DL 236/1998) 
 Águas residuais (DL 236/1998, licenças de descarga) 
 Águas balneares (DL 113/2012) 

 Águas minerais/nascente/termais  
 Águas de furos e poços (potabilidade)  
 Águas de processo (Torres de refrigeração, caldeiras e outras..) 

 Colheitas de acordo com as normas em vigor para a matriz em questão. 
 
Controlo analítico dos produtos alimentares em várias áreas da industria alimentar, como sejam o sector das  
carnes e produtos cárneos, leite e derivados, pão e produtos de pastelaria, restauração e confeção de alimentos 
embalados “prontos a comer”: 

 Colheita de amostras alimentares (produtos para consumo humano e alimentos para animais) 
 Colheita de amostras em superfícies de manuseamento e produção alimentar 

 Controlo microbiológico de produtos alimentares 
 Controlo químico de produtos alimentares 
 Análises nutricionais e rotulagem 

 Estudos de validade de produtos alimentares 
 
Controlo analítico de amostras sólidas ambientais: lamas, sedimentos, solos e resíduos. 

 Controlo analítico para caracterização de lamas e solos para valorização agrícola 
 Caracterização de resíduos para deposição em aterro sanitário 

A Nossa Empresa, Os Nossos Serviços 

http://www.labexpert.pt

