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REQUISIÇÃO DE
ANÁLISES DE ÁGUAS

Aprovado em:
07/10/2021
ID ____________

Requisitante: _________________________________________________

Cliente Faturar: __________________________

Exploração:___________________________________________________

NIF Cliente a faturar: ______________________

Responsável colheita: __________________________________________

Avaliação da Amostra:

Data colheita: ___________________________________________
Hora colheita:____________

Acondicionamento da amostra:

Nº amostras:__________________________________________________

Acondicionamento da amostra:
Conforme
N/conforme

Nº entrada:___________________________________________________

Conservação de Amostra:

Plano/ Proposta nº:____________________________________________

Tipo de Amostra:

Conforme

Água de rega

Água consumo humano Reg. 152/2017

Água destilada

Água natural doce subterrânea

Água superficial

Água subterrânea consumo animal

Água residual

Água subterrânea consumo humano

N/conforme

Outro:
Especificação:

ANÁLISES REQUERIDAS
MICROBIOLOGIA
Contagem de Coliformes totais

Contagem Microrganismos a 37°C

Contagem de Coliformes fecais

Contagem Microrganismos a 22°C

Contagem de Enterococcus

Contagem de Esporos sulfito-redutores

Contagem de E. coli
Outro:

FÍSICO-QUÍMICA
pH

Cálcio

Condutividade

Ferro

Atividade da água

Arsénio

Azoto amoniacal

Manganês

Cloretos

Potássio

Nitratos

Sódio

Nitritos

Cloro Residual Livre

Fluoretos

Cloro Residual total

Sulfatos
Outro:

DECLARAÇÃO CONFLITO INTERESSES
Em caso de contratação, o Requisitante declara:
Não possuir conflito de interesses com qualquer laboratório.
Possuir conflito de interesses com o laboratório _________________________________ .
Requisitante:

Data:
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Entregue por: _________________________________________

Data Entrega: ___________________________

Recebido por: _________________________________________

Data Receção: ___________________________

Resp. Técnico : ________________________________________

Data Fecho: _____________________________

Nota 1: Preencher todos os campos, caso os campos não se encontrem todos preenchidos as análises não podem ser realizadas.
Nota 2: O Laboratório não se responsabiliza pelas condições de colheita e recolhida de amostras e seu transporte até ao Laboratório.
Nota 3: Os resultados são apresentados em Boletins analíticos, de acordo com a requisição de análise. Após conclusão os resultados serão enviados via e-mail ou CTT
(caso não exista e-mail).
Nota 4: O laboratório informará previamente o cliente da informação que pretende divulgar no domínio público, com exceção da informação que o cliente torna
pública ou quando acordado entre o laboratório e o cliente. Toda a informação é considerada propriedade do cliente e tratada como confidencial. Quando é
requerida ao laboratório que disponibilize informação condifencial por disposição legal ou contratual, o cliente será notificado da informação disponibilizada, a
menos que seja proibido por lei. As informaçãoes sobre o cliente provenientes de outras fontes que não o próprio (por exemplo entidades reguladoras), serão
mantidas como confidenciais entre cliente e laboratório. O laboratório preserva a confidencialidade da fonte destas informações e a sua identidade não será
divulgada ao cliente, a menos que autorizado pela fonte. O pessoal que atua em nome do laboratório, mantém confidencial toda a informação obtida ou gerada no
decurso das atividades laboratoriais.
Nota 5: Sempre que haja necessidade de contratação de ensaios deve ser assinalados em campo de observações.

Ensaio Interno

Amostra destruída

Ensaio Contratado

Amostra conservada em ________________
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