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1. Introdução 
O Programa de Ensaios de Aptidão de Águas Residuais 2020, consiste na determinação de um 
conjunto de parâmetros físico-químicos, em amostras de Efluentes Tratados e Efluentes Não 
Tratados/Lixiviados, por um grupo de Laboratórios, seguida da sua avaliação de desempenho. 

No âmbito do planeamento deste ano, consideramos 2 distribuições (setembro e outubro) 
distintas, que envolvem a análise de amostras reais, colhidas nem Estações de Tratamento de 
Águas Residuais (ETARs), selecionadas pela organização, conforme aplicável. 

Este documento é complementado com o Programa de Execução Geral de Águas (PEG/Ag), ao 
nível da informação geral do processo de organização de Ensaios de Aptidão desta área. 

 

2. Parâmetros 
 1.ª Distribuição (setembro de 2020) - Efluente Não Tratado/Lixiviado (NT) 

Grupos Parâmetros(*) Capacidade 
(L) 

NT 1AR 
pH a 20ºC 

1,0  
Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

NT 2AR 

Carência Química de Oxigénio (CQO) 

1,0 

Carbono Orgânico Total (COT) 

Fósforo Total 

Azoto Total (N) 

Azoto Amoniacal (N) 

Azoto Kjeldahl (N) 

NT 4AR 
Sólidos Suspensos Totais (SST) (1,2 µm) 

1,0 
Sólidos Suspensos Totais Voláteis (SSV) (1,2 µm) 

NT 6AR Cianetos Totais 0,5 

NT 8AR Tensioativos aniónicos (MBAS) 0,5 

NT 11AR 
Hidrocarbonetos Totais 2 x 0,5 

(vidro escuro) Óleos e Gorduras 

NT 12AR 

Chumbo Total 

1,0 

Cobre Total 

Crómio Total 

Mercúrio Total 

Níquel Total 
(*) Salienta-se que os parâmetros referidos poderão ser 
alterados, uma vez que se tratam de amostras reais. 
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 2.ª Distribuição (outubro de 2020) - Efluente Tratado (T) 

Grupos Parâmetros(*) Capacidade 
(L) 

T 1AR 
pH a 20ºC 

1,0 Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 

Condutividade 

T 3AR 
Sólidos Suspensos Totais (SST) (0,45 µm) 

1,0 
Cor Verdadeira (Pt/Co) 

T 5AR 

Fluoretos 

1,0 

Cloretos 

Sulfatos 

Fosfatos 

Nitratos (N) 

Nitritos (N) 

T 7AR Índice de Fenol 0,5 

T 9AR Crómio (VI) 0,25 

T 10AR Sulfuretos Totais 0,25 

T 13AR Sulfitos 0,25 

T 14AR 
Alumínio Total 

1,0 Ferro Total 

Zinco Total 
(*) Salienta-se que os parâmetros referidos poderão ser 
alterados, uma vez que se tratam de amostras reais. 

 

3. Amostras 
Em ambas as distribuições será colhida uma amostra num efluente nacional, pelo Laboratório 
preparador, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (Campus do Lumiar, Estrada 
do Paço do Lumiar, 1649 - 038 Lisboa), que posteriormente garantirá a sua homogeneização e fará 
os respetivos estudos de homogeneidade ao longo do processo de colheita e distribuição das 
amostras. 

A amostra deverá ser tratada como uma amostra de rotina, no que respeita a analistas, 
equipamentos e métodos usados. Os ensaios devem ser efetuados dentro dos prazos de 
conservação estabelecidos por cada participante, mas respeitando o prazo estabelecido para envio 
de resultados. 

No caso, do laboratório desejar um frasco extra de um determinado grupo ou de vários grupos, 
deverá identificar esta situação na Ficha de Inscrição, a qual implicará um custo adicional de 50 % 
sobre o valor especificado em cada grupo. 
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4. Calendário 
 1.ª Distribuição – Efluente Não Tratado/Lixiviado (setembro de 2020) 

9 de setembro de 2020 Entrega da amostra 
(RELACRE ou via transportadora) 

9 de outubro de 2020 Data limite para envio de resultados 

5 de novembro de 2020 Data limite para a Emissão do Relatório 

 

 2.ª Distribuição – Efluente Tratado (outubro de 2020) 

21 de outubro de 2020 Entrega da amostra 
(RELACRE ou via transportadora) 

18 de novembro de 2020 Data limite para envio de resultados 

18 de dezembro de 2020 Data limite para a Emissão do Relatório 

 

5. Transporte das Amostras 
Em ambas as distribuições, no caso de o Laboratório ter possibilidade, deverá levantar a amostra 
nas instalações da RELACRE (Campus do Lumiar, Edifício D, R/C - Estrada do Paço do Lumiar, 
1649 - 038 Lisboa). 

No caso de impossibilidade de levantamento das amostras, por parte do participante, a RELACRE 
enviará as amostras via transportadora, existindo um custo associado especificado na Ficha de 
Inscrição. 

 

6. Envio de Resultados 
Será disponibilizado pela RELACRE um ficheiro (por e-mail) para o preenchimento e envio dos 
resultados, sendo que cada participante poderá enviar até 2 resultados para cada parâmetro. 

Caso o participante envie 2 resultados por parâmetro, obtido por exemplo por vários métodos, 
apenas será considerado para efeito de cálculo do valor de referência, o resultado que estiver em 
primeiro lugar, conforme identificado na Ficha de Envio de Resultados. 

Os resultados devem ser apresentados conforme as instruções indicadas no ficheiro. O campo 
“Método” é de preenchimento obrigatório, caso contrário não serão considerados os resultados. 

O envio dos resultados deve ser efetuado por correio eletrónico para ensaios.aptidao@relacre.pt 

Os inscritos em cada distribuição, cujos resultados não tenham sido recebidos serão contactados 
após o fecho do prazo de envio de resultados, para garantir que não ocorreram problemas de 
comunicação no correio eletrónico. 

mailto:ensaios.aptidao@relacre.pt
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Não serão aceites resultados enviados fora do prazo estipulado. Apenas serão aceites 
correções de resultados desde que feitas por escrito, e dentro do prazo para envio de resultados. 
Posteriormente apenas serão aceites correções devidas a erros de manuseamento de dados pela 
RELACRE. 

 

7. Bibliografia 
 PEG/Ag - Programa de Execução Geral Águas; 
 ISO/IEC 17043 – Conformity Assessment – General Requirements for Proficiency Testing; 
 NP EN ISO/IEC 17025 – Requisitos gerais de competência para laboratórios de ensaio e 

calibração. 
Nota: Considerar as versões em vigor. 

 

8. Registo de Alterações 
Edição Data Revisão 

1 2020-03-10 1.ª Edição do Programa do Ensaio de Águas Residuais 2020. 

2 2020-03-12 

Ponto 2 – Pág.3/6 – Na tabela da 2.ª distribuição no grupo T3AR a 
capacidade do frasco foi retificada para 1,0 L. 
Ficha de Inscrição – Pág.6/6 – Retificação do grupo 7AR para a 2.ª 
distribuição. 

3 

2020-05-05 

Em todo o documento - Alteração das datas indicadas para 1.ª 
distribuição de 2020. 

4 Ponto 4 – Pág.4/6 – Na tabela da 1.ª distribuição, retificação da data de 
envio de resultados. 

5 2020-06-05 Em todo o documento - Alteração das datas indicadas para 1.ª 
distribuição de 2020. 
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DDaaddooss  EEnnttiiddaaddee::  
 

Nome: ____________________________________________________________________________  
Responsável pelo Ensaio (Pessoa a contactar): ____________________________________________  
Morada Completa (para entrega das amostras): ___________________________________________  
Telefone: _____________________  E-mail direto: ________________________________________  

Campo obrigatório 
DDaaddooss  ppaarraa  aa  EEmmiissssããoo  ddaa  FFaattuurraa::    
 

Designação/Nome: _____________________________________  Nº contribuinte: _______________  
Morada: ___________________________________________________________________________  
Cheque emitido à ordem da RELACRE    Transferência Bancária (IBAN: PT50 0018 0001 0020 0880 9363 4) 
RReegguullaammeennttoo  GGeerraall  ddee  PPrrootteeççããoo  ddee  DDaaddooss  
Autorizo a RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados de Portugal a utilizar os dados recolhidos nesta ficha de inscrição e a efetuar o 
seu tratamento, para os fins indicados e para efeitos de divulgação das suas atividades, tendo em conta o exposto no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679 Do Parlamento Europeu e Do Conselho de 27 de abril de 2016).  
 Sim                Não  

Pode a todo o momento exercer os seus direitos de acesso, retificação, correção e oposição (Direitos ARCO), através do seguinte endereço de 
e-mail: geral@relacre.pt 
11..ªª  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  ((SSeetteemmbbrroo  ddee  22002200))::     Enviar para: ensaios.aptidao@relacre.pt  
 

Data limite de Inscrição: 21 de agosto de 2020 

Grupo NT 
1AR 

NT 
2AR 

NT 
4AR 

NT 
6AR 

NT 
8AR 

NT 
11AR 

NT 
12AR 

TAXA DE 
TRANSPORTE 
AMOSTRAS  

FRASCOS EXTRA 
CUSTO: 50% DO VALOR 
INDICADO POR GRUPO 

Associado 
35,00 €   
 

100,00 € 
 

35,00 € 

 
25,00 € 
 

25,00 € 
 

45,00 €  
 

100,00 €  
 

(entrega no 
Laboratório) 
45,00 € + IVA 

 

(colocar os n.º dos 
grupo pretendidos) 

Não 
Associado 

55,00 €   
 

130,00 € 
 

55,00 €   
 

45,00 € 
 

45,00 € 
 

65,00 €   
 

130,00 €   
 

 

22..ªª  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  ((OOuuttuubbrroo  ddee  22002200))::       Enviar para: ensaios.aptidao@relacre.pt  
 

Data limite de Inscrição: 7 de outubro de 2020 

Grupo T 
1AR 

T 
3AR 

T 
5AR 

T 
7AR 

T 
9AR 

T 
10AR 

T 
13AR 

T 
14AR 

TAXA DE 
TRANSPORTE 
AMOSTRAS 

FRASCOS EXTRA 
CUSTO: 50% DO VALOR 
INDICADO POR GRUPO 

Associado 
45,00 €  

 
45,00 € 
 

100,00 € 

 
25,00 € 
 

25,00 € 
 

25,00 € 
 

25,00 € 
 

100,00 € 
 

(entrega no 
Laboratório) 

45,00 € + IVA 

 

(colocar os n.º dos 
grupo pretendidos) 

Não 
Associado 

65,00 €  
 

65,00 € 
 

130,00 € 
 

45,00 € 
 

45,00 € 
 

45,00 € 
 

45,00 € 
 

130,00 €   
 

Aos valores indicados deverá ser incluído o IVA à taxa legal em vigor 
CCoonnddiiççõõeess  ddee  IInnssccrriiççããoo::  
 A inscrição no Ensaio de Aptidão só é considerada válida mediante o pagamento prévio à data do limite de inscrição. 
 Para beneficiar do preço de Associado a quota deverá estar regularizada. 
 No caso de se verificar a existência de dívidas em atraso, a inscrição poderá ficar condicionada. 
 As inscrições e desistências devem ser efetuada por escrito. 
 Para participantes fora de Portugal Continental será cobrada uma taxa adicional para expedição. 
 Os prazos de inscrição especificados devem ser cumpridos, sob pena de penalização de uma faturação adicional de 25,00 €. 
 Haverá lugar a uma retenção de 40 % do preço de inscrição, em caso de desistência fora do prazo e antes da data de envio do item. 
 A RELACRE reserva-se o direito de cancelar ou adiar a realização do Ensaio, caso o número de inscritos seja insuficiente. 
 É obrigatório o envio em anexo da requisição ou nota de encomenda, sempre que aplicável. 
 No caso do número de participantes do ensaio ser limitado, as inscrições serão aceites por ordem de entrada.  
RReessppoonnssáávveell  ppeelloo  eennssaaiioo::  
 
     

Departamento/Direção  Nome/Assinatura  Data 
 

mailto:geral@relacre.pt
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