
Laboratório ambiental e de higiene

Um laboratório ambiental e de higiene tem a capacidade de analisar todo o tipo de 
aspetos relacionados com o meio ambiente, entre os quais se incluem: emissões 
atmosféricas, qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do solo e resíduos; água 
potável e água de irrigação; materiais de construção, incluindo materiais secos, 
cimentos, betão fluido, água, etc.; combustíveis: à base de carbono, coque, resíduos 
sólidos urbanos, biomassa, etc.; e amostras de higiene laboral.

A NOSSA SOLUÇÃO

A Applus+ conta com uma ampla gama de instrumentos e equipas de especialistas 
altamente qualificados para realizar análises ambientais em todo o tipo de instalações e 
em todos os setores.
 
Temos a acreditação oficial da ENAC como laboratório de ensaio segundo a norma UNE 
EN ISO 17025.
 
Além disso, a nossa presença em mais de setenta países em todo o mundo coloca-nos 
numa situação ideal para ajudar os nossos clientes a compreender e cumprir a legislação 
—seja regional, nacional ou internacional— e permite-nos adaptar plenamente os nossos 
procedimentos de análise às normas adequadas para cada inspeção e para cada 
poluente.

Clientes alvo

Este serviço destina-se a qualquer empresa que necessite:

Demonstrar que cumpre a legislação ambiental.
Assegurar a saúde e a segurança dos seus trabalhadores.

Contato: info@applusnorcontrol.com



Verificar se o funcionamento das suas instalações é o adequado.
Ampliar os seus conhecimentos sobre a composição de determinados materiais no 
ambiente ou sobre a saúde e a segurança no trabalho.

Principais benefícios para o cliente

Entre as vantagens de utilizar o laboratório ambiental e de higiene da Applus+ 
encontram-se as seguintes:

Cumprimento da legislação ambiental em vigor.
Verificação do estado das instalações, dos sistemas de controlo e dos ambientes 
de trabalho que possam afetar negativamente a saúde dos funcionários, com a 
consequente redução de riscos.
Conhecimento mais abrangente da composição de materiais ambientais.
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