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A MARTINSSPESTCONTROL OPTA POR POLITICAS QUE PROTEGEM O AMBIENTE

Quem Somos
Somos uma Empresa Especializada na area control de pragas , Temos técnicos
certificados
especializada
em
desinfestações
e
desinfecções.

Temos soluções para todos os casos de Infestações de pragas Usamos só produtos
autorizados pela DGS e DGAV Produtos Fitofarmacêuticos Investimos
continuamente na formação dos nossos técnicos, garantindo assim o sucesso de
cada
intervenção.
Nas desinfestações atuamos em todas as áreas, quer sejam Comerciais,
Residenciais, Hospitalares, Restauração, Industriais Utilizamos os métodos e
produtos mais modernos de modo a garantir Desinfestações seguras para a saúde
e
meio
ambiente
Controlo
de
Pragas
Regulamento (CE) n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de
Abril de 2004 – estabelece que todas as fases da produção, transformação,
armazenamento e distribuição, os alimentos devem ser protegidos de qualquer
contaminação que os possa tornar impróprios para consumo humano, perigosos
para a saúde ou contaminados de tal forma que não seja razoável esperar que
sejam consumidos nesses estados.

Razões para nos escolher
10 Razões para nos escolher...
M´S, pretende dar mais um passo no sentido de solidificar a relação com os seus
clientes e ao mesmo tempo adaptar-se às necessidades actuais do mercado
oferecendo soluções e condições vantajosas aos melhores preços.
Porque somos tecnicamente eficientes e porque temos a noção do valor sanitário
e higiénico dos espaços por todos nós utilizados, actuamos no combate e
prevenção a qualquer tipo de praga

Razões para nos escolher
10 Razões para nos escolher...
1. Serviço de Controlo de Pragas por inspecção/tratamento;
2. Eficácia na eliminação de pragas ( Ratos , Baratas , Formigas e outros)
3. Não precisa de encerrar / limpar / desarrumar após aplicação dos tratamentos;
4. Garantia anual aos tratamentos efectuados, em caso de reclamações dentro da
validade dos tratamentos serao gratuitos sem taxas de Deslocação nem de horas
extras;
5. Assistência técnica 24 horas por dia/365 dias Ano;
6. Facilidades de pagamento;
7. Documentação e certificado exigida pelas autoridades;
8. Orçamentos grátis ;
9. Só usamos produtos autorizados pela DGS
10.Sem fidelização ;

Serviços
Análise Técnica para Orçamento
É extremamente importante que seja efetuada uma análise técnica pormenorizada
antes de qualquer tipo de intervenção. Neste momento constrói-se a base de todo
o processo dos nossos serviços percebendo quais são as necessidades básicas dos
nossos Cliente
Consultoria Técnica
Os nossos serviços caracterizam-se e diferenciam-se pela sua constante dinamização.
O nosso sistema é evolutivo adaptando-se a diferentes realidades e numa parceria
muito próxima com os nossos Clientes. Elaboração de relatórios técnicos em todas
Desinfeção e Desinfestação
Á primeira vista podem parecer dois sistemas muito idênticos, mas têm características
e finalidades muito diferenciadas: - O termo Desinfeção refere-se à prestação de
serviços de Desinfeção Bacteriológica que tem como objetivo a eliminação de O

Serviços
Implementação de Sistemas Integrados
Sistemas integrados referem-se às vantagens de controlar várias pragas
simultâneamente. Com as novas tecnologias e metodologias justifica-se que haja
uma acção conjunta de forma a evitar infestações do tipo "efeito escada".

Monitorização
Monitorização é o processo através do qual se torna possível a quantificação e
valorização dos nossos procedimentos preventivos. É nesta fase que identificamos
pontos críticos e estabelecemos acções a implementar. É uma ferramenta
essencial.

Serviços
Prevenção
Relativamente à eficiência do Controle de Pragas, os nossos serviços estabelecem
uma série de procedimentos que actuam preventivamente, a longo prazo, que nos
permitem evitar e minorar infestações emergentes.
Segurança Alimentar / HACCP
O HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points, que pode ser traduzido
como Sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos, é uma
metodologia reconhecida internacionalmente e utilizada pelas entidades do sector
alimentar.
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Mosquitos
Organismos Microbiológicos
Percevejos
Traças
Ratos
Térmitas
Ácaros
Formigas
Pulgas
Aranhas
Baratas
Caruncho
Processionária do Pinheiro
Moscas
Vespas
Ratazanas

Certificados
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