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APRESENTAÇÃO ALIP

A 19 de Julho de 2002 foi formalmente constituída, atra-
vés de escritura pública, a Associação para o Laboratório 
Interprofissional do Sector do Leite e Lacticínios (ALIP). 
A 02 de Outubro de 2006 iniciou, efectivamente, a ac-
tividade do Laboratório Interprofissional, efectuando 
análises relacionadas com a classificação e valorização 
do leite ao produtor e contraste leiteiro.  
A cerimónia da Inauguração oficial da ALIP foi realizada 
em 02 de Novembro de 2006. Em Janeiro de 2008, pelo 
despacho nº 4215/2008 emanado pelo Sr. Ministro da 
Agricultura, a ALIP foi reconhecida como OI (organização 
interprofissional), passando a denominar-se “Associação 
Interprofissional do Leite e Lacticinios”. Tendo a partir 
deste momento, o Estatuto de Utilidade Pública. 
Em Junho de 2011 é concedida a acreditação pelo IPAC, 
de acordo com a NP EN ISO/IEC 17025 (Anexo técnico 
nº L0512). Em Março de 2013, houve o reconhecimento 
também da competência técnica para a extensão dos 
ensaios microbiológicos para águas de consumo. 
Ainda no final de 2012, o Laboratório entrou noutro 
campo de ação, designadamente análises a alimentos 
para animais. 
Nos próximos tempos, o alargamento a novas técnicas e 
âmbitos continuará a ser uma das metas a atingir.

VISÃO

A ALIP, tem como visão, ser reconhecida a nível Nacional 
e Internacional, como um laboratório de referência para 
o desenvolvimento de toda a fileira do Leite.

MISSÃO

Garantir a cobertura de todos os aspectos relativos à 
análise dos parâmetros definidos para a classificação 
do leite, em Portugal Continental, contribuindo para a 
melhoria do sector leiteiro, desde a produção até à in-
dústria.

A ALIP tem uma estrutura ade-
quada para uma recolha diária de 
amostras de leite a nível nacional 
direcionada para a indústria, coo-
perativas e associações do sector 
leiteiro.

RECOLHA
DE AMOSTRAS

OS NOSSOS 
CLIENTES



O Laboratório utiliza a tecnologia mais moderna exis-
tente em matéria de análise do leite e encontra-se 
disponível para prestar serviços a todos os agentes 
sectoriais que deles necessitam, garantindo todas as 
condições de fiabilidade, idoneidade e confidenciali-
dade decorrentes da sua estrutura organizativa, que 
conta com a participação de entidades de todos os 
espectros da fileira.

• Bactoscan FC
• Milkoscan 7
• Fossomatic FC
• Delvotest DA 
• NIR DS 2500

Entre outros.

CLASSIFICAÇÃO

Realizam-se ensaios, por métodos instrumentais, cujos 
parâmetros entram em linha de conta para a classifica-
ção do leite ao produtor e controlo do leite recepciona-
do nas indústrias, com vista à valorização deste:

• Pesquisa de inibidores
• Contagem de microrganismos
• Composição físico-química
• Contagem de células somáticas
• Determinação do ponto de congelação

OS NOSSOS
EQUIPAMENTOS

LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS

•   Material de referência (padrões de leite com distintos
níveis de qualidade)

• Ensaios microbiológicos
• Ensaios físico-químicos
• Aflatoxina M1 e outros contaminantes
• Identificação bacteriológica
• Antibiograma

CONTRASTE LEITEIRO

O contraste leiteiro permite o melhoramento animal e ge-
nético, pela avaliação da qualidade do leite do efetivo das 
explorações, nomeadamente:

• Composição físico-química, incluindo a ureia
• Determinação do BHB (Ácido Beta-Hidroxibutirato)
• Contagem de células somáticas

ALIMENTOS ANIMAIS 

Valor nutritivo:

• Silagens de Milho/Erva e Unifeed 
• Concentrados 
• Matérias primas  
• Outras Forragens

ÁGUAS

Análises microbiológicas e físico-quimicas
Laboratório com ensaios acreditados conforme 
legislação nacional.
(Decreto Lei nº 306/2007)  

OS NOSSOS
SERVIÇOS

A NOSSA
EQUIPA


