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Designação do Laboratório Oficial 

LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, SLU (493/LE1019)  

Por despacho de 19 de Setembro de 2022, da Subdiretora-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, é o 

laboratório LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, SLU (493/LE1019)  designado “Laboratório Oficial” nos 

termos e para os efeitos no artigo 37.º do Regulamento (UE) 2017/625, de 15 de Março do Parlamento Europeu 

e do Conselho, desempenhando as tarefas de laboratório oficial no âmbito do(s) regime(s) de qualidade em que 

a DGADR é a autoridade competente, a saber: 

- Produção Biológica 

- Denominação de Origem Protegida (DOP) 

- Indicação Geográfica Protegida (IGP) 

- Especialidade Tradicional Garantida (ETG) 

1. O laboratório oficial LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, SLU (493/LE1019) compromete-se executar 

as seguintes tarefas executadas no quadro da sua atuação enquanto laboratório oficial e cumprir as 

seguintes obrigações: 

a) Realizar as análises, testes e diagnósticos laboratoriais às amostras colhidas durante a realização dos 

controlos oficiais, conforme listagem em anexo (alínea h) do artigo 14.º do Regulamento (UE) 2017/625);  

b) Manter registos das tarefas executados no quadro da sua atuação enquanto laboratório oficial, durante 

pelo menos cinco anos, e disponibilizar, sempre que solicitado, cópia dos mesmos ao operador ou à 

DGADR;   

c) Comunicar imediatamente à DGADR e ao respetivo organismo delegado os resultados das análises, 

testes ou diagnósticos das amostras colhidas durante controlos oficiais ou outras atividades oficiais 

sempre que revelarem um risco para a saúde humana, a saúde animal ou a fitossanidade, ou, no que 

respeita aos OGM e aos produtos fitofarmacêuticos, também para o ambiente (n.º 1 do artigo 38.º do 

Regulamento (UE) 2017/625); 

d) Participar em testes comparativos interlaboratoriais ou testes de proficiência que sejam organizados 

para as análises, testes ou diagnósticos que efetuem enquanto laboratório oficial, a pedido do 

laboratório de referência da União Europeia ou do laboratório nacional de referência (n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento (UE) 2017/625); 

e) Facultar ao público, a pedido das autoridades competentes, os nomes dos métodos utilizados para 

análises, testes e diagnósticos realizados no contexto dos controlos oficiais e de outras atividades oficiais 

(n.º 3 do artigo 38.º do Regulamento (UE) 2017/625); 

f) Indicar, juntamente com os resultados, o método utilizado acompanhado do seu limite de deteção e do 

seu limite de quantificação (quando aplicável) para cada análise, do teste ou diagnóstico realizado no 

contexto dos controlos oficiais e de outras atividades oficiais (n.º 3 do artigo 38.º do Regulamento (UE) 

2017/625);  
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g) Notificar à DGADR qualquer alteração subsequente dos elementos referidos no Formulário de 

Candidatura e/ou do certificado de acreditação e/ou respetivo anexo técnico, apensando as novas 

versões dos documentos. 

h) Cooperar com a DGADR, prestando-lhe a assistência solicitada e facultando o acesso dos seus 

colaboradores e de outras entidades, se aplicável, às suas instalações (n.º 1 do artigo 39.º do 

Regulamento (UE) 2017/625);  

i) Notificar e justificar à DGADR qualquer alteração que ocorra ao nível da atividade, organização, recursos 

do laboratório no quadro da sua atuação enquanto laboratório oficial ou à documentação por este 

remetida aquando da apresentação do pedido de aprovação, no prazo máximo de 10 dias úteis após a 

ocorrência da alteração; 

j) Ter em sua posse os curricula vitae dos técnicos envolvidos nas tarefas executadas no quadro da sua 

atuação enquanto laboratório oficial, atualizados, assinados e devidamente detalhados e comprovados, 

independentemente da natureza jurídica do seu vínculo contratual. 

2. O laboratório LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, SLU (493/LE1019), no que respeita às tarefas 

executadas no quadro da sua atuação enquanto laboratório oficial: 

a. Dispõe dos conhecimentos especializados, do equipamento e das infraestruturas necessários 

para efetuar as análises, testes ou diagnósticos às amostras; 

b. Dispõe de pessoal em número suficiente e com qualificações, formação e experiência 

adequadas; 

c. Assegura ser imparcial e não ter quaisquer conflito de interesses no que se refere ao exercício 

das tarefas que leva a cabo como laboratório oficial, não se encontrando, nomeadamente, em 

qualquer situação que possa, direta ou indiretamente, afetar a imparcialidade da sua conduta 

profissional nesse âmbito (alínea c) do n.º 4 do artigo 37.º do Regulamento (UE) 2017/625); 

d. Apresenta os resultados das análises, testes ou diagnósticos às amostras colhidas durante os 

controlos oficiais e outras atividades oficiais, no prazo máximo de 10 dias úteis, salvo em caso 

de situações especiais que serão avaliadas caso a caso. 

3. Caso se torne necessário, por motivos supervenientes, proceder à alteração da presente designação, 

esta será feita por adenda.  

 

A Subdiretora-Geral                                                                            O responsável pelo Laboratório 
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ANEXO 

 Âmbito da acreditação do laboratório oficial LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, SLU (493/LE1019) 

GRUPOS DE PRODUTOS SUB-GRUPOS DE PRODUTOS ENSAIO  

Frutos e vegetais  
Frutas e vegetais com alto teor de 
água  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Frutos  Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Ginja de Óbidos e Alcobaça 

IGP  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Uva para vinho  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Frutos e vegetais  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Anona da Madeira  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Hortícolas  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  
Produtos vegetais  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

 
Frutos secos e secados  Frutos secos  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Cereais e farinhas  Arroz  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Cereais e farinhas  Cereais em grão  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Cereais e farinhas  Cereais em farinha  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Cereais e farinhas  Cereais transformados  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Cereais e farinhas  Milho  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Óleos e gorduras  
Azeite  

Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Óleos e gorduras  
Azeite do Norte Alentejano 

DOP  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Óleos e gorduras  Óleos vegetais  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Sementes oleaginosas  Sementes oleaginosas  
Pesticidas por GC-MS/MS e LC-MS/MS  

Frutos e vegetais  Frutas e vegetais com alto teor de 

água  Ditiocarbamatos  

Frutos e vegetais  
Frutos e vegetais  Ditiocarbamatos  

Frutos e vegetais  Frutas e vegetais com alto teor de 
água  Polar (clorato, perclorato, etefon, fosetil-Al)  

Frutos e vegetais  
Frutos e vegetais  Polar (clorato, perclorato, etefon, fosetil-Al)  
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Frutos secos e secados  Frutos secos  

Polar (clorato, perclorato, etefon, fosetil-Al)  

Sementes oleaginosas  Sementes oleaginosas  Polar (clorato, perclorato, etefon, fosetil-Al)  

Frutos e vegetais  Frutas e vegetais com alto teor de 

água  Fito-hormonas e herbicidas ácidos  

Frutos e vegetais  
Frutos e vegetais  Fito-hormonas e herbicidas ácidos  
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