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Certificação de Técnicos de Colheita de Amostras de Água 
destinada ao Consumo Humano (DDE-CER-013) 

 
 
Este documento identifica, de forma sistemática, todos os documentos a enviar nos processos de 
Acompanhamento e Renovação da Certificação, conforme requisitos descritos no DDE-CER-013 – 
Certificação de Técnicos de Colheita de Amostras de Água destinada ao Consumo Humano. 
 
1) Acompanhamento (após 2 anos, a contar desde a data de emissão do certificado e posteriormente de 4 

em 4 anos) 
 

Tipo de Documento Observações 

a) Relatórios/registos de colheita
Devem ser enviados 

 executados pelo 
técnico certificado, no período de 24 meses 
após a emissão do certificado (inicial ou 
renovado) 

6 relatórios de colheita

Os campos de registo obrigatório estão definidos no 
D.CER.026, disponível no site da RELACRE/OCP. 

, realizados 
em 6 datas distintas, cujo intervalo de tempo não seja 
superior a 12 meses e que cubram todos os tipos de 
controlos/parâmetros analisados na água. 

b) Registo da verificação interna

Esta verificação deve ser realizada em 

 do equipamento 
de determinação do desinfetante residual, com 
recurso a padrões 

cada dia de 
utilização
Caso este registo não faça parte do relatório de colheita, 
deve ser enviado o documento respetivo, para as datas 
selecionadas para dar cumprimento ao ponto anterior, 
sendo necessário garantir a identificação inequívoca do 
equipamento utilizado em cada dia (ex: referência). 

 do equipamento. 

c) Relatórios anuais de verificação analítica Esta verificação deve ser realizada, no mínimo, a cada  do 
equipamento para a determinação do 
desinfetante residual 

12 meses em laboratório acreditado para a 
determinação do desinfetante residual em águas de 
consumo humano. 

d) Declaração(ões) de todos os Laboratórios 
Acreditados que suportaram o processo de 
amostragem, nos últimos 24 meses 

Esta declaração deve garantir que o(s) laboratório(s) 
forneceu(forneceram), ao técnico certificado ou à 
entidade empregadora deste, os procedimentos de 
colheita e material adequados. 
Podem ser aceites outros documentos que evidenciem 
este requisito, por exemplo, troca de correspondência, 
contrato de prestação de serviços, etc. 

e) Evidência da participação, em pelo menos, um 
ensaio de aptidão para a determinação do 
desinfetante residual, com 

Uma vez que este tipo de ensaios não está disponível 
com regularidade, deve ser acautelada a participação 
com a devida antecedência. 

desempenho 
satisfatório 

Recomenda-se que a participação seja realizada após 
12 meses a contar da data de emissão do certificado
 

. 

Aplicável apenas aos acompanhamentos realizados 
a partir de janeiro de 2018 

f) Comprovativo do pagamento dos custos 
inerentes ao processo de Acompanhamento 
ou Nota de Encomenda/Requisição 

 

 
Nota: A RELACRE/OCP solicitará, por e-mail, os documentos acima referidos, com indicação do prazo para 

envio (será considerado como referência, o mês em que foi emitido o certificado).  



 
 
 
 

Check-list : Documentos a enviar nos processos de 
Acompanhamento e Renovação da Certificação 
D.CER.027 - Edição: 02 - Data: 2017-05-22 

 

 Pag. 2/2 Mod.CER.070-02 

2) Renovação (de 4 em 4 anos) 
 

Todos os documentos solicitados no ponto 1 – Acompanhamento (com exceção da alínea e), que deve ser 
apenas evidenciada na fase do Acompanhamento) e ainda os seguintes: 

 

Tipo de Documento Observações 

Mod.CER.080 – Solicitação da Renovação 
Este modelo deve estar preenchido na íntegra e ser 
assinado pelo técnico certificado e empregador 
(quando aplicável). 

Cópia do cartão de identificação civil  

Comprovativo do pagamento dos custos inerentes à 
Renovação ou Nota de Encomenda/Requisição 

Os custos do processo deverão estar liquidados até à 
data de realização do exame de renovação. 

 
 
Nota: A solicitação da Renovação é da responsabilidade do Técnico Certificado e/ou do Empregador, 

devendo efetuar-se até quatro meses antes do fim da validade do certificado

 

 (e com pelo menos 
2 meses de antecedência, em relação à data pretendida para realizar o exame de renovação), 
através do envio à RELACRE/OCP dos documentos acima solicitados. 

 
 
 
 


