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A missão que nos define
Olá, bem-vindos à PestSafe, o seu novo e experiente 
parceiro na Gestão Integrada de Pragas.
Nós somos pessoas, uma equipa de profissionais ao 
seu lado, altamente especializada e que dá a cara 
pelos  serviços prestados, o seu aliado, o seu escudo 
na criação de ambientes seguros e livres de pragas.



Desconforto com o conforto
Surgimos numa era em que segurança e higiene se 
tornam praticamente sinónimos, no nosso espírito 
mais profundo está a ambição de combater 
diariamente a mediania. Não nos basta cumprir ou 
equivaler, apontamos baterias a um futuro exigente 
por uma sociedade segura e próspera.



EXPERIÊNCIA COMPROVADA

Uma nova empresa com experiência 
herdada. A equipa Pestsafe é formada por 
profissionais qualificados e com mais de 
13 anos de experiência comprovada na 
área de controlo de pragas.

Nós corremos o km extra,  consideramos 
um serviço executado apenas quando é 
atingida a sua total eficácia. O foco está 
nos resultados e em todo o potencial 
qualitativo a dispor aos nossos clientes.

QUALIDADE E EFICÁCIA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

A PestSafe é uma empresa ágil e de ação 
rápida que opera em todo o território  
continental, estando estrategicamente 
localizada em Coimbra, Lisboa e Porto.

ORIGEM 100% NACIONAL

Somos 100% Portugueses, oferecendo 
uma estratégia comercial extremamente 
competitiva e um acompanhamento de 
serviço mais próximo, favorecendo 
sempre o cliente em preço e qualidade.



NASCER DE RAÍZES PROFUNDAS
Surgimos no mercado com uma visão 
progressista, trabalhando para um futuro 
seguro, tecnologicamente avançado e com 
enorme respeito pelo ambiente.
Não temos ilusões, esta nossa visão é o que 
nos move a cada dia, daí termos o nosso 
mantra interno, “nascer de raízes profundas”. 
Aliamos a experiência de uma equipa de 
excelência a práticas inovadoras no controlo 
de pragas. Grandes empresas, grandes 
encargos financeiros, daí a nossa estratégia 
empresarial romper com a norma estabelecida, 
promovendo antes a agilidade e proximidade 
ao cliente, numa centralização nacional, 
reduzimos custos na logística, representação 
internacional e terceirização de serviços.
Bom para si, para nós e claro para o ambiente.



CONTROLO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Surgimos no mercado orientados para um 
futuro promissor, onde as tecnologias de 
vanguarda ampliam o lado humano e 
fortalecem os nossos serviços. 
Com o sentido de fornecer aos nossos clientes 
uma visão integrada, criámos o OnControl, um 
sistema online que nos permite a monitorização 
dos dispositivos de controlo de roedores.
O sistema gera alertas nos dispositivos em 
tempo real, permitindo identificar hábitos, 
rotinas e pontos de origem, permitindo às 
nossas equipas técnicas uma atuação rápida e 
efetiva nas instalações dos clientes.

 



Conheça os nossos principais serviços
Prestamos uma ampla gama de serviços que cobrem as mais variadas 
circunstâncias decorrentes da invasão de pragas, tanto no seu negócio como 
em ambientes domésticos. Conheça em detalhe o que podemos fazer por sí.

DESBARATIZAÇÃO

A capacidade de sobrevivência e 
adaptação das baratas às condições 
mais adversas, mostra que são uma 
das pragas mais difíceis de controlar.
Neste sentido, o serviço de 
desbaratização da PestSafe é 
altamente diversificado, utilizando 
múltiplas técnicas como dispositivos 
de cola, atrativos alimentares, 
feromonas, gel inseticida e produtos 
micro-encapsulados, bem como as 
visitas de consolidação efetuadas 
pelos nossos especialistas que 
confirmam a eficácia obtida.

DESINSETIZAÇÃO

Os insetos voadores e rastejantes 
representam 90% das espécies de 
animais existentes no nosso planeta. 
O controlo desta praga é cada vez mais 
uma preocupação a nível mundial.
A Pestsafe optimizou os seus métodos 
e técnicas para um controlo 
preventivo e 100% ecológico,
usando armadilhas atrativas com 
feromonas, e tratamentos de vapor 
seco. Outros métodos como as 
nebulizações, termo-nebulizações ou 
pulverizações são igualmente 
eficazes, para um controlo imediato 
de grandes infestações.

DESRATIZAÇÃO

O controlo de roedores é o conjunto de 
métodos e técnicas que consistem em 
controlar ratos e ratazanas e que 
necessita de um conhecimento 
elevado do seu habitat, 
comportamento e biologia. Assim na 
PestSafe atingimos rapidamente o 
sucesso na erradicação desta praga, 
através de utilização de tecnologias de 
3ª geração como os anticoagulantes, 
armadilhas inteligentes e não tóxicas 
e as armadilhas de impulsos elétricos.
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TRATAMENTO DE
MADEIRAS

Com a tecnologia auto-penetrante o 
Serviço WoodSafe recorre última 
tecnologia, a sua fórmula em GEL foi 
desenvolvida para penetrar a madeira
em profundidade, eliminando todo 
tipo de insectos xilófagos  (térmitas e 
caruncho). Impede as re-infestações 
por um período mínimo de 10 Anos.

RECOLHA DE
ABELHAS

Não existem apenas pragas, as 
abelhas, apesar de não serem pragas, 
podem muitas das vezes pôr em risco 
a segurança de pessoas e animais.
Nesse sentido desenvolvemos o 
serviço BeeSafe, consistindo na 
recolha de enxames  por técnicos 
especialistas em apicultura, em zonas 
habitacionais, escolas, hipermercados, 
e a sua integração em zonas 
específicas, onde possam desenvolver 
a sua atividade de extrema 
importância para o meio ambiente.

INSECTOCAÇADORES

A PestSafe disponibiliza uma gama 
alargada de insetocaçadores UV e LED 
homologados pelas normas CE e pela 
metodologia HACCP. Aparelhos 
certificados, com tecnologia 
inovadora, eficácia comprovada e 
materiais de alta qualidade.
Oferecemos soluções em regime de 
venda ou aluguer, para que se adapte 
às necessidades de cada cliente.

CONTROLO DE AVES

Mais de 13 anos de experiência no 
controlo de pragas, fazem dos 
técnicos da PestSafe, especialistas no 
controlo de aves.
Desde a identificação das espécies, 
como a análise das características dos 
locais infestados, bem como o estudo 
das metodologias a implementar, a 
prioridade da PestSafe e a preservação 
e o bem-estar da vida animal, nesse 
sentido utilizamos apenas 3 métodos: 
sistemas de pinos, sistema de redes e 
sistemas de micro impulsos eléctricos.

HIGIENIZAÇÃO DE
COLCHÕES

O serviço SafeSleep da PestSafe 
recorre à emissão de vapor saturado, 
seco e sobreaquecido até 180 graus, 
gerado graças à tecnologia 
patenteada de Câmara Superaquecida 
que elimina até 99,999% de ácaros, 
percevejos, fungos, bactérias, 
esporos, germes, alérgenos e vírus.

DESINFECÇÃO DE
AMBIENTES

Na PestSafe dispomos de serviços de 
desinfecção ambiental, com recurso a 
diversas metodologias, desde 
nebulização ULV (Ultra Low Volume), 
como termonebulização, ou mesmo 
pulverização localizada, efetuamos o 
tratamento de espaços, ambientes e 
veículos, garantindo a eficácia a 
100%.
Através da utilização de produtos de 
última geração (virucidas, 
bactericidas e germicidas) a PestSafe 
aposta na proteção contra patógenos. 



CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Respeitar o meio ambiente, gerar 
confiança e bem-estar para todos.

Na PestSafe esta é a nossa chave de ouro, 
damos o exemplo e colocamos o meio 
ambiente em primeiro lugar.
Todos os resíduos resultantes da nossa 
atividade são recolhidos e tratados por 
empresas qualificadas e certificadas, 
dando prioridade a produtos biológicos, 
não tóxicos, e naturais. 
Somos responsáveis por preservar e 
melhorar as nossas metas ambientais, 
seguindo as diretrizes e práticas de entida-
des como a CEPA (Confederation of Euro-
pean Pest Management Associations). 



Estamos prontos para o ajudar.

As soluções certas para 
a sua empresa, para a 
sua habitação, por um 
ambiente PestSafe.

 



Controlo de Pragas

pestsafe.pt
geral@pestsafe.pt
+351 239 948 752   
+351 915 811 967
+351 938 406 507    

COIMBRA
Estrada de Eiras, Urbanização do 
Gorgulhão II, Lote 6 R/Chão 
Direito, 3020-199 Coimbra

LISBOA
Rua Armandinho Nº7 2ºEsq, 
1950-446 Lisboa

PORTO
Rua Aires de Ornelas Nº286 2ºDto, 
4000-002 Porto  




