
Laboratório da AdDP 

O Laboratório da Águas do Douro e 
Paiva (LabAdDP, em Lever, concelho 
de Vila Nova de Gaia) tem como 
missão efetuar o controlo 
sistemático da qualidade da água, 
transmitindo fiabilidade a todo o 
processo de produção e distribuição, 
de forma a satisfazer as exigências 
de qualidade e as expetativas do 
cliente, quer através da análise dos 
parâmetros obrigatórios previstos na 
legislação, quer através da realização 
de controlos complementares 
definidos pela própria empresa. 

O laboratório foi criado em 1997 
como laboratório de processo, numa 
instalação provisória de apoio à 
estação piloto instalada na albufeira 
de Crestuma-Lever, fazendo parte 
integrante da Águas do Douro e 
Paiva. Manteve-se nesta instalação 
até fevereiro de 2004, altura em que 
foi inaugurado o novo laboratório, 
projetado e construído de raiz, tendo 
como objetivo a futura acreditação 
pela norma NP EN ISO/IEC 17025, o 
que veio a acontecer em 2010. Trata
se de uma instalação situada no 
Complexo de Lever, com uma área 
550 m2, a qual se encontra dividida 
em quatro áreas de atividade 
distintas: Planeamento e 
Amostragem, Físico-química, 
Microbiologia e Biologia.  

Em 2016, foram efetuadas por este 
laboratório cerca de 70.000 
determinações em água natural e 
destinada ao consumo humano, das 
quais 65.000 em insourcing e 5.000 
em outsourcing. 
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Embora sendo vocacionado para a realização de controlo de 
qualidade em rotina, de forma a responder às necessidades 
específicas dos clientes internos, o laboratório tem colaborado 
ativamente com Instituições do Ensino Superior e Centros de 
Investigação. Salientam-se os estudos realizados na área da 
caracterização da matéria orgânica natural e carbono orgânico 
assimilável, aplicabilidade da tecnologia de desinfeção por 
radiação ultravioleta, diversidade bacteriana nas diferentes fases 
de tratamento de água e prevalência de bactérias resistentes a 
agentes antimicrobianos. Estas cooperações permitiram 
apresentar publicações em diversas revistas e em congressos do 
setor. 

Com o paradigma da qualidade da água para consumo humano, 
centrado na sustentabilidade e em práticas orientadas para a 
saúde pública, o Laboratório desempenha assim um papel 
preponderante, consubstanciado no conhecime
informação com todos os intervenientes, desde as origens da água 
até ao consumidor final. 

 

Embora sendo vocacionado para a realização de controlo de 
qualidade em rotina, de forma a responder às necessidades 

as dos clientes internos, o laboratório tem colaborado 
ativamente com Instituições do Ensino Superior e Centros de 

se os estudos realizados na área da 
caracterização da matéria orgânica natural e carbono orgânico 

bilidade da tecnologia de desinfeção por 
radiação ultravioleta, diversidade bacteriana nas diferentes fases 
de tratamento de água e prevalência de bactérias resistentes a 
agentes antimicrobianos. Estas cooperações permitiram 

sas revistas e em congressos do 

Com o paradigma da qualidade da água para consumo humano, 
centrado na sustentabilidade e em práticas orientadas para a 
saúde pública, o Laboratório desempenha assim um papel 
preponderante, consubstanciado no conhecimento e partilha de 
informação com todos os intervenientes, desde as origens da água 


