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Implementação da Norma EN 16636 – “Pest Management Services”, na 

prestação de serviço da Rentokil Initial Portugal Lda 

 

Resumo 

As pragas provocam graves perdas económicas, destruindo bens e transmitindo 

doenças. A atividade de controlo de pragas apresenta-se assim como um dos pilares 

fundamentais da saúde pública. 

Nas últimas décadas várias mudanças ecológicas e sociais possibilitaram o 

desenvolvimento de pragas urbanas. Concomitantemente, o uso de pesticidas foi 

restringido por lei, no entanto, os serviços de controlo de pragas não foram 

normalizados na sua qualidade. Estes factos resultam numa necessidade crescente 

desta regularização na União Europeia. 

A publicação da norma EN 16636 providenciará o primeiro modo de normalização 

para as empresas portuguesas de serviços de controlo de pragas. Disponibilizará 

todos os requisitos necessários para a implementação de um bom serviço de acordo 

com a satisfação do cliente. 

Neste trabalho é apresentada uma proposta de implementação desta norma na 

empresa Rentokil Initial Portugal. 

Inicialmente, as competências dos trabalhadores foram avaliadas em relação aos 

requisitos normativos, obtendo um diagnóstico presuntivo do ponto de situação dos 

seus conhecimentos e capacidades, com resultados, em geral, positivos. 

Numa segunda fase foi realizada uma análise compreensiva dos procedimentos da 

empresa relativamente à sua conformidade com a norma. Posteriormente as causas 

das não-conformidades encontradas foram analisadas, resultando numa proposta de 

soluções para a resolução de cada não-conformidade. 

 

Palavras-chave: controlo de pragas; sistema de gestão de serviços; qualidade; 

implementação; análise de causas; não-conformidade 
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Implementation of the Standard EN 16636 – “Pest Management Services”, in 

the services provided by Rentokil Initial Portugal Lda 

 

Abstract 

Pests cause enormous economic losses, destroying goods and transmitting diseases. 

Pest control services constitute, therefore, one of the key cornerstones of public health. 

In the past decades several ecological and social changes favoured the development 

of urban pests. Concurrently, the use of pesticides was restricted by law, however, 

pest control services were not standardized in terms of quality. These facts result in a 

growing necessity for such a standardization within the European Union. 

The editing of EN 16636 will provide the first standard to the Portuguese pest control 

services companies. It will provide all the requirements necessary to implement a good 

service according to client’s satisfaction. 

This work presents a proposal for implementation of this standard in Rentokil Initial 

Portugal. 

Initially, the competence of the workers was screened on the requirements covered in 

the standard, obtaining a presumptive diagnosis of the current situation regarding their 

knowledge and skills, in general with positive results. 

In a second phase a comprehensive analysis of the company’s procedures was 

performed, which were thoroughly accessed for their compliance with the standard. 

After this, the root causes for the found non-conformities was analysed, resulting in a 

proposal for the solutions resolving each non-conformity. 

 

Keywords: pest control; management service system; quality; implementation; root 

cause analysis; non-conformity 
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Introdução 

 

As pragas são espécies com comportamentos nefastos para o ser humano e as suas 

atividades, associadas ao desenvolvimento civilizacional e que provocam graves 

perdas económicas. Estas perdas estão não apenas associadas à destruição de bens, 

por exemplo estruturas físicas ou alimentos, mas também à contaminação e à 

transmissão de doenças. Uma estimativa alemã coloca as perdas económicas anuais 

devidas à atividade de mosquitos em situação não controlada, em valores perto de 

7,5 milhões de euros só na região do Reno Superior, sem contar com perdas 

económicas relacionadas com a transmissão de doenças (Organização Mundial de 

Saúde [OMS], 2008). A OMS estima que nos EUA sejam gastos anualmente um milhar 

de milhão de dólares apenas no controlo de baratas. As consequências dos problemas 

médicos associados a pragas são mais difíceis de estimar, embora o seu peso 

económico seja inegável. A atividade de controlo de pragas é assim um dos pilares 

fundamentais e de maior impacto económico da saúde pública (OMS, 2008). 

No início do século XXI, as tendências nas mudanças sociais e geográficas do século 

XX continuaram a acentuar-se, como por exemplo a globalização, a urbanização e o 

envelhecimento da população, trazendo consequências económicas e sociais. Para 

além disso, o mundo experienciou o início das alterações climáticas através dos seus 

primeiros efeitos secundários, de que é exemplo a migração de determinadas 

espécies de mosquitos para zonas onde anteriormente tinham sido erradicadas. 

Todos estes fatores têm-se conjugado no ressurgimento de novos perigos para a 

saúde pública, entre os quais se incluem as doenças transmitidas por vetores, entre 

os quais se incluem as pragas urbanas. 

Simultaneamente, ao longo do século XX, através de avanços científicos no 

desenvolvimento de substâncias pesticidas, o controlo de pragas teve um grande 

avanço na sua capacidade de sucesso, tornando-se possível a erradicação de pragas 

e de vetores de doenças zoonóticas em determinadas áreas onde anteriormente tal 

se julgava impossível. No entanto, ao longo da segunda metade do século XX, os 

benefícios dos pesticidas vieram a ser questionados, tanto pelos seus efeitos nefastos 

no ambiente como pelo aparecimento de resistências aos mesmos, tendo-se 

concluído, como irá ser exposto neste trabalho, que a comercialização de muitos 

pesticidas deveria ser restringida. Esta tendência continuou para o século XXI, onde 

se procurou cada vez mais regular a introdução no mercado e obrigar à 

disponibilização da informação acerca destas substâncias. Na União Europeia foi 



2 

criada legislação específica para regular a maioria dos aspetos relacionados com o 

uso destas substâncias, sem, no entanto, se regular diretamente o seu modo de uso. 

Muitos países, no entanto, adotaram normas e leis internas de modo a garantir um 

uso controlado, racional e eficaz destas substâncias e, simultaneamente, promover a 

atividade de controlo de pragas, tanto para clientes cada vez mais exigentes, como 

para prestadores de serviço devidamente formados. 

Em Portugal existem atualmente 215 empresas de controlo de pragas (Observatório 

Racius, 2015), sendo este um mercado muito fracionado, seguindo a mesma 

tendência da Europa Continental (Rentokil, 2015). No entanto, não existem em 

Portugal instâncias de normalização ou regulamentação para a atividade de controlo 

de pragas em si, deixando muita margem para a forma como o serviço é prestado. A 

informação relacionada com esta área está cada vez mais acessível e disponível, 

tornando o mercado cada vez mais exigente, sendo cada vez mais evidente a 

importância da existência de algum modo de regulação e normalização desta 

atividade no nosso país. 

Em Março de 2015, o Comité Europeu de Normalização (CEN) publicou a norma EN 

16636, de âmbito europeu que, por inerência da vinculação de Portugal às normas 

europeias, providenciará a primeira forma de normalização desta atividade em 

Portugal. É, por isso, extremamente importante disponibilizar um modo simples de 

implementação desta norma de controlo de pragas nas empresas portuguesas desta 

atividade. 

O objetivo deste trabalho é assim a facilitação da implementação da norma EN 16636 

na Rentokil Initial Portugal Lda, uma empresa com grande relevo na atividade de 

controlo de pragas em Portugal, filial portuguesa da multinacional com o mesmo nome 

sedeada no Reino Unido. 

Adotou-se uma abordagem em duas fases para a implementação da norma. Na 

primeira fase, realizou-se um questionário aos recursos humanos da empresa sobre 

os temas abrangidos pelos requisitos normativos, obtendo-se um diagnóstico 

presuntivo do ponto de situação dos conhecimentos, competências e capacidades dos 

trabalhadores, sendo estes resultados discutidos. Na segunda fase procedeu-se a 

uma análise compreensiva dos procedimentos já instaurados na empresa, tanto os 

que decorrem da norma ISO 9001:2008, já implementada, como os procedimentos 

próprios, de origem interna. Os resultados desta análise são assim avaliados quanto 

à sua conformidade com a norma e finalmente são analisadas exaustivamente as 
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causas das não-conformidades encontradas, resultando numa proposta de soluções 

para a resolução de cada não conformidade. 
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Parte I: Resumo das atividades realizadas durante o estágio curricular 

 

O presente resumo destina-se a dar cumprimento ao disposto na alínea a) do ponto 4 

do Artigo 13° do Anexo I do Regulamento do Mestrado Integrado em Medicina 

Veterinária aprovado pelo despacho n.º 14984/2014 de 1 de dezembro de 2014 do 

Presidente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. 

O estágio curricular decorreu entre 5 de janeiro até 29 de maio de 2015. O estágio 

teve sempre lugar nas instalações-sede da empresa Rentokil Initial Portugal Lda., 

localizadas no Complexo Industrial de Vialonga, com a exceção de dois dias em que 

acompanhei técnicos de serviço nas suas atividades de campo. A duração total do 

estágio foi de 760 horas, repartidas ao longo de 21 semanas de 5 dias úteis. Cada dia 

começou às 9 horas da manhã e acabou às 18 horas da tarde, com pausa de uma 

hora para almoço, tendo assim cada dia a duração de 8 horas. 

O orientador responsável pelo meu estágio foi o Engenheiro Angelino Pina, diretor 

técnico da Rentokil Initial Portugal. O objetivo do estágio foi a preparação da 

implementação da norma EN 16636 na empresa, estando, por isso, relacionado com 

o tema da dissertação originalmente proposto, “Interpretação, Avaliação e Integração 

com proposta de implementação da Norma EN 16636 – Pest Management Services, 

na prestação de serviço da Rentokil Initial Portugal Lda, certificada com a ISO 

9001:2008”. 

 

Planeamento do estágio 

Como parte destes objetivos, foi planeado que inicialmente se realizasse um 

questionário aos trabalhadores da empresa para avaliar as suas competências 

técnicas em relação aos requisitos normativos. Esta avaliação permitiu obter um 

diagnóstico presuntivo do ponto de situação dos seus conhecimentos e capacidades. 

Planeou-se também que numa segunda fase se procedesse a uma análise completa 

dos procedimentos já instaurados na empresa, tanto os que decorrem da norma ISO 

9001:2008, já implementada, como os procedimentos próprios, de origem interna. Os 

resultados desta análise seriam assim avaliados quanto à sua conformidade com a 

norma e finalmente seriam analisadas exaustivamente as causas das não-

conformidades encontradas. Com base na análise de causas das não-conformidades 

seriam propostas soluções para a resolução das mesmas. 
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Planeou-se que eu passasse o meu estágio nas instalações da sede da Rentokil Initial 

Portugal. No entanto, para melhor familiarização com o trabalho de campo, foi-me 

dada a possibilidade de seguir os técnicos de serviço num dia de trabalho. 

 

Desenvolvimento do estágio 

Ao longo da primeira semana, de 5 a 9 de janeiro de 2015, fui apresentado à empresa 

e à maioria dos trabalhadores da sede, e familiarizei-me com os postos, deveres e 

tarefas dos mesmos. Foi-me dado acesso aos procedimentos instaurados na 

empresa, incluindo os do sistema de gestão de qualidade implicados na ISO 

9001:2008, que analisei. Familiarizei-me tanto com a atividade de prestação de 

serviços de controlo de pragas em Portugal, como com a norma EN 16636, ainda num 

formato draft. Ao longo desta semana efetuei uma tradução para Português da norma, 

para uso pessoal. Nesta semana conheci ainda o biólogo Nelson Duarte, que me viria 

ajudar com a conceção do questionário. 

A calendarização desta conceção esteve dependente da disponibilidade do biólogo 

Nelson Duarte. Ao longo da semana de 12 a 16 de janeiro formulei a base da maioria 

das questões em relação aos requisitos normativos. Nas semanas seguintes, de 19 a 

30 de janeiro, o desenvolvimento do questionário teve maior contributo do biólogo, 

que me auxiliou na interpretação e formulação de questões para 21 requisitos com os 

quais tive mais dificuldade, os requisitos 2.6, 2.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.1, 8.2, 8.3, 8.7, 9.4, 

9.5, 9.6, 9.15, 9.17, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.6 e 11.7. Ao longo destas duas 

semanas, nas alturas em que o biólogo Nelson Duarte não tinha disponibilidade para 

me ajudar, pesquisei informação sobre outros normativos presentes nos países 

europeus que tivessem servido de bibliografia para a norma EN 16636. A informação 

que recolhi acabou por ser utilizada na secção de revisão bibliográfica da minha 

dissertação. 

Entretanto, procurei familiarizar-me com os técnicos de serviço da Rentokil Initial 

Portugal e, por sugestão do meu orientador, combinei seguir dois técnicos, durante 

um dia inteiro cada, um destes com clientes de domicílios e outro com clientes com 

grandes instalações (nomeadamente instalações de produção alimentar). Os dias 

escolhidos foram 29 de janeiro e 2 de fevereiro. 

No dia 29 de janeiro acompanhei assim um técnico da Rentokil Initial Portugal na sua 

prestação de serviços, que ocorreu na região da baixa de Lisboa em vários domicílios, 

num museu e num restaurante, ao longo de um dia de 8 horas de trabalho. Tive a 

oportunidade de observar e auxiliar na prestação do serviço de controlo de pragas nas 
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suas diversas componentes em meio urbano. Em primeiro lugar, pude observar e 

compreender como é realizado o transporte de substâncias nocivas e outros 

equipamentos nas carrinhas dos técnicos de serviço. Nos vários clientes de domicílios 

procedemos à monitorização, através de observação das estações de monitorização 

de baratas e roedores e, onde necessário, reabastecemos as estações de 

monitorização de roedores com isco rodenticida. Tive a oportunidade de aprender o 

procedimento de recolha de cadáveres da Rentokil Initial. Num cliente com serviço de 

restaurante, procedemos a uma inspeção minuciosa das instalações, incluindo 

cozinha, casa de banho e zona do balcão. Nesta visita não foram encontradas grandes 

fontes de contaminação exceto na zona do balcão, resultados estes que foram 

devidamente documentados no relatório do certificado de serviço. Foi prevista para 

este cliente uma segunda visita para realização de tratamento contra baratas. 

Também ainda realizámos uma ação de monitorização num museu e numa loja 

adjacente com problema de traças. 

No dia 2 de fevereiro acompanhei um técnico de serviço na prestação de serviço em 

duas grandes instalações industriais de produção alimentar, situadas entre Mem 

Martins e Rio de Mouro. A primeira era uma fábrica de produção de pastelaria doce 

de dimensões consideráveis. Ao longo da manhã e até por volta das 16 horas, 

realizámos uma monitorização, observando todas as unidades de captura e estações 

de monitorização, de roedores, baratas e insetos voadores, e substituindo todas as 

que se apresentassem defeituosas ou com um animal capturado, o que ocorreu 

apenas num caso. O interior das instalações incluía diversas salas, cada uma com 

entre 4 a 10 estações de monitorização e unidades de captura cada, totalizando cerca 

de uma centena e meia dos equipamentos de captura em toda a fábrica. Dentro desta, 

as estações de captura não podem conter pesticidas uma vez que estes poderão 

contaminar os alimentos. Fora das instalações, no seu perímetro, também se 

encontravam estações de monitorização, que já podem conter pesticidas, pelo que 

colocámos isco e substituímos as defeituosas. A segunda instalação visitada era uma 

fábrica de processamento e embalamento de leite. Nesta, as ações desenvolvidas 

foram de menor escala em comparação com a instalação anterior, tendo realizado a 

inspeção de três veículos de transporte de produto final. Nestas ações, para além de 

aprender estes procedimentos, pude compreender a dimensão e tempo necessário 

para uma inspeção bem realizada deste tipo de unidades. 

Na semana de dia 3 a dia 6 de fevereiro interrompi o estágio por motivo de doença. 

No dia 9, na semana seguinte, estive ainda com o biólogo Nelson para procurar 
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concluir o questionário, havendo, contudo, ainda com dúvidas em 12 requisitos. 

Agendou-se com o Eng.º Pina a data de 27 de fevereiro para este nos auxiliar com 

estas questões. 

Entretanto, ao longo do mês de fevereiro, procurei desenvolver o segundo ponto do 

meu objetivo, e criei um rascunho inicial de uma análise de não-conformidades dos 

requisitos normativos com a documentação com que me tinha familiarizado em 

janeiro. Esta análise foi realizada entre os dias 10 e 16 de fevereiro. 

No dia 18 revi o rascunho da minha análise. Nas semanas que se seguiram realizei 

uma pesquisa aprofundada da legislação da União Europeia (realizada entre os dias 

19 e 26 de fevereiro) e portuguesa (realizada entre os dias 2 e 9 de março), incluindo 

uma categorização destas leis por temas. Toda esta informação recolhida foi utilizada 

na minha dissertação. 

A 27 de fevereiro, como combinado, o biólogo Nelson Duarte, o Eng.º Angelino Pina 

e eu encontrámo-nos para discutir e rever o questionário formulado, de modo a ser 

possível disponibilizá-lo aos recursos humanos da Rentokil Initial Portugal no início do 

mês de março. A contribuição do Eng.º Pina permitiu resolver as questões de 12 

requisitos, nomeadamente 2.3, 2.5, 4.2, 6.4, 6.8, 7.1, 7.2, 7.4, 9.11, 10.5, 11.3 e 11.4. 

O questionário ficou disponível para os 112 trabalhadores da empresa entre 9 e 27 de 

março, através do sistema informático da empresa. 

Na semana de 9 a 13 de março conclui a pesquisa sobre legislação e procurei ainda 

pesquisar informação sobre recomendações para normas, noutras fontes, 

nomeadamente na Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Nas duas semanas que se seguiram, de 16 a 27 de março, trabalhei no rascunho 

inicial da análise de não-conformidades e de causas. Este rascunho, que acabou por 

ser descartado, serviu, no entanto, de base para a análise final da minha dissertação. 

Muitas das análises aos requisitos e sugestões de correção de não-conformidades 

foram reaproveitadas na versão final. 

Como atividade extracurricular ao estágio, nos dias 9 e 27 do mês de março, a partir 

das 17h, desloquei-me à Faculdade de Medicina Veterinária para atender duas 

palestras sobre Medicina Clínica de Conservação. 

No dia 30 de março foram-me disponibilizados os resultados dos questionários 

realizados. Ao longo dessa semana, até ao dia 2 de abril, realizei a análise estatística 

dos resultados, incluída na dissertação. Ainda nessa semana tive a oportunidade de 

mostrar a análise documental e de causas para conformidade até então realizada ao 

Eng.º Pina, que sugeriu alterações de conteúdo e do modo como a análise estava a 



8 

ser realizada. De dia 6 a dia 24 de abril desenvolvi assim grande parte da análise de 

causas que foi utilizada na dissertação. 

No dia 27 de abril foi-me disponibilizada a versão final da norma EN 16636, no seu 

formato original em inglês, que apresenta várias alterações nos requisitos em relação 

à versão draft que me tinha sido originalmente disponibilizada. Ao longo dessa 

semana alterei a análise já realizada para ficar de acordo com a nova versão. As 

alterações mais importantes incidem sobre muitos requisitos de deveres e obrigações 

relativos a capacidades e competências. Assim, a sua evidenciação já não necessita 

de um documento que comprove que estes requisitos estão a ser cumpridos, uma vez 

que, fazendo parte das competências dos trabalhadores, basta uma comprovação dos 

seus conhecimentos para evidenciar estes requisitos. Outras alterações em relação 

ao formato draft incluem a junção dos pontos do grupo 13 com os do grupo 9, a 

remoção por completo dos requisitos 9.4, 9.17 e 9.18, relativos, respetivamente, à 

preparação ergonómica e ao uso de métodos de fumigação, ventilação, vedação e 

medidas de segurança na aplicação dos mesmos, e a adição de um novo ponto 9.2 

relativo ao uso correto de métodos de controlo não químicos. Estas alterações e a sua 

importância para a interpretação da norma são todas discutidas em maior detalhe na 

dissertação. 

Entre os dias 30 de abril e 7 de maio criei uma apresentação onde introduzi e 

contextualizei o meu tema, demonstrei os resultados dos questionários e a análise de 

causas realizada até então, que foi apresentada no dia 8 de maio na Faculdade de 

Medicina Veterinária perante os estudantes de estágio na área de segurança 

alimentar. 

No dia 4 de maio assisti a uma reunião do departamento técnico da empresa, onde foi 

discutida a versão final da norma e a previsão da sua disponibilização em Portugal no 

fim de setembro. Nesta reunião realizei uma breve apresentação sobre todo o meu 

trabalho realizado até à altura. 

De 4 a 15 de maio procedi a uma revisão da análise de causas, já aprofundada ao 

longo do mês anterior. Nas duas semanas seguintes, de 18 a 29 de maio, concluí a 

análise de causas, realizei um diagnóstico global da empresa e propus soluções para 

as não-conformidades evidenciadas. 

Entre 25 e 27 de maio, formulei com o Eng.º Pina o documento de 1ª inspeção que 

incluí na minha dissertação. Nos últimos dois dias do estágio, 28 e 29 de maio, revi 

toda a análise que tinha realizado ao longo da duração do estágio. 

O estágio terminou no dia 29 de maio de 2015. 
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Com o meu estágio consegui assim cumprir todos os objetivos que tinham sido 

propostos e planeados. Foi uma experiência que contribuiu para as minhas 

competências, tanto de trabalho em ambiente empresarial e familiarização com os 

procedimentos de gestão de qualidade, como também para os meus conhecimentos 

na área de controlo de pragas. 

Em relação às visitas que realizei com os técnicos de serviço, permitiram-me ganhar 

noções da prática desta atividade em diversos meios, incluindo domicílios privados, 

restaurantes, museus e fábricas de produção de alimentos, e ainda em veículos de 

transporte de produtos alimentares. Estas noções contribuíram para a minha 

experiência pessoal, bem como para o desenvolvimento do meu trabalho, 

apresentado na dissertação. 
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Parte II: Revisão bibliográfica 

 

1. Breve contextualização da atividade de controlo de pragas 

 

1.1. Pragas urbanas 

Para compreender o conceito de praga, é importante antes de mais entender o 

contexto histórico, ecológico e evolutivo destas espécies e a sua relação com o ser 

humano. No entanto, antes de procurar definir “praga urbana”, é importante 

compreender a distinção entre “praga” e “parasita”. Embora estes dois termos não 

sejam mutuamente exclusivos, parasitismo é caracterizado por ser um modo de vida 

obrigatório para o parasita, que evoluiu assim ao longo de milhões de anos, 

independentemente do prejuízo para o seu hospedeiro. Por sua vez, uma praga é 

caracterizada diretamente pelo prejuízo que provoca no ser humano ou no ambiente 

que o rodeia (García, 1994). 

É também importante definir o termo “vetor” como qualquer veículo orgânico ou 

inorgânico de um determinado perigo, caraterizado por um agente etiológico (como 

por exemplo vírus ou bactéria), na cadeia de transmissão de uma determinada doença 

infeciosa. Novamente, este termo não é mutuamente exclusivo de “praga”, embora na 

grande maioria das vezes, as pragas sejam possíveis vetores de transmissão de 

doenças (García, 1994). São um exemplo de vetor duas espécies do género Rattus 

na transmissão de diversas espécies do género Leptospira, os agentes etiológicos da 

leptospirose (Himsworth, Parsons, Jardine & Patrick, 2013). 

O período de há cerca de 10.000 anos atrás corresponde à chamada revolução 

neolítica, que provocou a transição do modo de vida humano de caça e recolha para 

agricultura. Foi assim possível para os seres humanos criar um excedente de alimento 

para si mesmos, o que facilitou a sedentarização das populações e obrigou à alteração 

da terra em seu redor para uso para agricultura e mais tarde pecuária. Ao longo dos 

milénios, grandes extensões de terra foram alteradas pelo Homem e como tal, as 

espécies presentes nesses ambientes tiveram de se adaptar. Distinguem-se entre 

espécies nocivas pelos seus prejuízos e danos económicos (destruição de alimentos), 

sanitários e de bem-estar, e comensais ou benéficas como indicadoras da 

biodiversidade e da saúde de um ecossistema. Inicia-se o primeiro passo na evolução 

ecológica das pragas associadas ao armazenamento do excedente de alimentos. 

O desenvolvimento das aglomerações de populações humanas permitiu maior 

disponibilização de abrigo, com consequente expansão de diferentes espécies 
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nocivas. O desenvolvimento do comércio humano levou a trocas entre as diferentes 

civilizações, o que potenciou a transmissão de vetores e a troca de espécies entre 

locais de distância considerável (García, 1994). Por exemplo, pensa-se que o rato- 

-doméstico (Mus musculus) seja uma espécie originária da Ásia e que se terá 

difundido na Europa no fim da Idade do Bronze (há cerca de três mil anos), apesar da 

sua distribuição cosmopolita atual (Cucchi, Vigne & Auffray, 2005). A partir de 

determinado ponto, todos estes fatores humanos potenciaram uma rutura do elo 

natural entre estas espécies e os seus predadores naturais. Aplica-se assim o termo 

“sinantropia” a uma relação de convivência ou de grande proximidade em relação ao 

ser humano por parte de espécies não domesticadas. As pragas são consideradas 

espécies sinantrópicas. 

Com o desenvolvimento de maiores urbanizações, acentuaram-se fenómenos de 

contaminação microbiológica, tais como a acumulação de resíduos e problemas de 

eliminação de águas residuais, provocando um aumento da presença de vetores 

(pragas ou não) transmissores de doenças zoonóticas e a incidência das mesmas nas 

sociedades humanas. As construções humanas fixas, tais como residências e 

estabelecimentos comerciais de natureza alimentar, passaram a propiciar assim 

microambientes ideais para as diferentes espécies urbanas (García, 1994). 

Podem ser estabelecidas algumas definições: 

• Primeiro a de espécies que provocam a deterioração de estruturas, produtos ou 

materiais do ambiente humano. Incluem espécies vulgarmente conhecidas como 

térmita (espécies dos géneros Cryptotermes e Coptotermes) e caruncho ou 

gorgulho (diferentes espécies de várias famílias, como por exemplo Anobidae e 

Cerambycidae), que atacam a madeira, mas também diferentes espécies de traças 

(dos géneros Tinea e Tineolla) e de escaravelhos (da família Dermestidae) que se 

alimentam de produtos têxteis; 

• Mais especificamente dentro do grupo anterior, podemos considerar espécies que 

provocam contaminação e destruição de alimentos em instalações e serviços 

relacionados com a alimentação e a sua distribuição, provocando perdas 

económicas, onde podem ser incluídas várias espécies, como diferentes espécies 

de ácaros, gorgulhos e traças (comummente denominados de insetos dos produtos 

armazenados ou “IPA”) (García, 1994). 

As pragas podem também representar perigo para a saúde pública, como já foi 

referido. Dentro das espécies que representam maior perigo para a saúde pública, 

pode ser destacado um grupo de espécies de artrópodes, os vetores diretos, que 
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incluem diversas espécies como as vulgarmente denominadas carraças (ixodídeos e 

argasídeos), piolhos (ordem Phthiraptera) e mosquitos (flebótomos, culicídeos, 

ceratopogonídeos e simulídeos). Estas espécies têm a característica de inocular o 

agente responsável pela doença diretamente no hospedeiro enquanto parasitas 

(como é o caso dos culicídeos), ou de provocar diretamente a doença no seu 

hospedeiro (como é o caso do ácaro-da-sarna Sarcoptes scabiei). No entanto, nem 

sempre o perigo de saúde pública se manifesta de forma direta, sendo que muitas 

espécies constituem apenas vetores indiretos de contaminação biológica. Este grupo 

inclui moscas (várias espécies da ordem Diptera, destacam-se a mosca Musca 

domestica e a varejeira Calliphora vomitoria), baratas (ordem Blattodea, nesta 

destacam-se as espécies barata-alemã Blatella germanica, oriental Blatta orientalis e 

americana Periplaneta americana) e roedores (ordem Rodentia, onde se destacam as 

espécies ratinho-doméstico Mus musculus, rato-comum Rattus rattus, e ratazana-dos-

esgotos Rattus norvegicus) (García, 1994). Na tabela 1 podem ser observadas 

algumas das principais doenças zoonóticas transmitidas por pragas urbanas. 

 

Tabela 1: Principais doenças zoonóticas transmitidas por pragas urbanas. Adaptado de 

García, 1994 e OMS, 2008. 

Agente transmissor Doença Agente responsável Tipo 

Roedores 
(ratinho- 
-doméstico, rato- 
-comum e 
ratazana-dos- 
-esgotos) 

Raiva Vírus da raiva (Lyssavirus) Vírus 
Triquinose Trichinella spiralis e outras Nemátode 
Cisticercoses e teníases Taenia spp. Céstode 
Coccidiose Eimeria spp. Protozoário 
Brucelose Brucella spp. 

Bactéria 
Difteria Corynebacterium diphteriae 
Leptospirose Leptospira spp. 
Tuberculose Mycobacterium tuberculosis 

Pulgas e ixodídeos 
(parasitas de 
roedores e outros) 

Mixomatose Leporipoxvirus Vírus 
Pseudotuberculose, 
yersiniose e 3 tipos de 
peste (incluindo bubónica) 

Yersinia 
pseudotuberculosis, 
enterocolitica e pestis Bactéria 

Doença de Lyme Borrelia burgdorferi 
Tifo exantemático Rickettsia typhi e spp. 

Riquétsia 
Febre-da-carraça Rickettsia rickettsii 

Mosquitos 
(flebótomos e 
culicídeos) 

Leishmaniose Leishmania spp. 
Protozoário 

Malária Plasmodium spp. 
Doença de Schmallenberg Orthobunyavirus 

Vírus 
Língua azul Orbivirus 

Aves (incluindo 
pombo e outros) 

Gripe aviária Orthomyxovirus Influenza A 
Doença de Newcastle Avulavirus 
Histoplasmose Histoplasma capsulatum Fungo 
Ornitose Chlamydophila psittaci 

Bactéria 
Aves e roedores 

Salmonelose Salmonella enterica 
Toxoplasmose Toxoplasma gondii Protozoário 
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Diferentes espécies podem possuir combinações diferentes destas características. 

Por exemplo, o pombo-doméstico (Columba livia domestica), considerada uma 

variedade domesticada do pombo-das-rochas (Columba livia), possui um potencial de 

transmissão doenças, pode provocar destruição e contaminação de alimentos e a 

deterioração de estruturas através da excreção de fezes ácidas, e pode ainda 

apresentar um risco de colisão com aeronaves em aeroportos (Williams & Corrigan, 

1994). Tipicamente, quando encontrado em meio urbano, o pombo-doméstico é na 

verdade uma variedade errante de um animal já domesticado, podendo constituir uma 

praga. De um modo semelhante, cães, gatos e outros animais domésticos errantes 

podem também constituir pragas em meio urbano, particularmente em locais onde 

colocam pressão ambiental sobre a fauna autóctone (Morgan, Waas & Innes, 2009). 

Deverão ser tomadas algumas considerações das pragas na própria história da 

humanidade. As dez pragas do Egito, que incluem moscas e gafanhotos, são 

conhecidas da Bíblia e fazem parte do imaginário popular ocidental e do mundo 

cristianizado em geral. Os ratos e ratazanas têm uma conotação frequentemente 

negativa no mundo ocidental mas, noutras culturas, a conotação dada a estes animais 

é diferente. No Oceano Pacífico, o kiore, como é assim chamado o rato-polinésio 

(Rattus exulans) pelos Maori, foi introduzido deliberadamente em diversas ilhas, 

incluindo a Nova Zelândia e a Ilha da Páscoa, como uma importante fonte de proteína 

nas migrações por parte dos polinésios, que lhes associam fortes valores espirituais, 

embora tenham provocado grandes danos ecológicos na fauna local, incluindo a 

extinção de muitas espécies autóctones (Haami & Roberts, 1993). 

Os roedores são os principais transmissores da peste bubónica, uma doença infeciosa 

provocada pela bactéria Yersinia pestis. São reconhecidos dois grandes surtos desta 

doença na história europeia, começando primeiro pela chamada "praga de Justiniano" 

(assim denominada pelo Imperador Justiniano I, que terá contraído a doença mas 

sobrevivido), que ocorreu em 541 e 542 e afetou grande parte do Império Romano do 

Oriente (também denominado de Império Bizantino). Vários surtos desta peste se 

seguiram nos dois séculos seguintes, tendo enfraquecido severamente os exércitos 

bizantinos. Os historiadores consideram que este surto ocorreu num ponto crítico do 

início da Idade Média, ao facilitar a invasão da península itálica pelos Lombardos, um 

evento que levou à fragmentação de Itália que apenas se viria a reunificar no século 

XIX, e ainda à possível contribuição para o sucesso dos povos árabes algumas 

gerações depois, durante as guerras bizantino-árabes, o que levou às conquistas 
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árabes no Levante e no Magrebe que culminaram com a conquista da Península 

Ibérica aos Visigodos (Rosen, 2007). 

O segundo surto ocorreu 600 anos depois, entre 1346 e 1353, e é vulgarmente 

denominado de Peste Negra. Não está diretamente relacionada com a praga de 

Justiniano, mas do mesmo modo apresenta um padrão semelhante, surgindo no leste 

europeu e apresentando vários surtos nos séculos que se seguiram. A Peste Negra 

levou à morte de cerca de 100 milhões de pessoas, estimando-se ser 30 a 60% da 

população europeia total na altura. Este surto surgiu numa época em que as condições 

de higiene eram significativamente pobres e existiam maus conhecimentos de saúde 

geral, o que levou a diversas superstições e fanatismos religiosos para procurar 

explicar as razões do surto, nunca tendo sido corretamente identificados os ratos 

como vetores da doença. Na época ocorria a Guerra dos Cem Anos, e as autoridades 

governamentais de então procuraram proibir a importação e exportação de alimentos 

e banir a pesca para tentar impedir a transmissão da doença, o que levou a fome e 

má-nutrição que, acompanhadas de pobreza e guerra, potenciaram uma tragédia 

geral na cultura europeia, com impactos económicos e sociais significativos (Herlihy, 

1997). Um dos impactos diretos da Peste Negra de maior importância para a história 

de Portugal ocorreu no episódio do cerco de Lisboa, em 1384, em plena crise de 

sucessão da primeira dinastia, onde João I de Castela foi forçado a retirar-se devido 

a um surto de peste nos seus navios (Lopes, 1945). De modo semelhante à história 

na Polinésia, os ratos e as ratazanas também acompanharam os portugueses e 

restantes europeus na época dos Descobrimentos, tendo sido assim introduzidos por 

todo o mundo. 

A ECPA (European Crop Protection Association) define praga como “um organismo 

com características que são vistas como prejudiciais ou não desejadas não só para o 

ser humano, mas também quando provoca dano no meio ambiente”. Assim, é possível 

para uma determinada espécie ser considerada uma praga num determinado cenário 

mas benéfica noutro, por exemplo, muitas ervas-daninhas podem ser úteis em 

determinadas situações (ECPA, 2015). Neste sentido, uma espécie é considerada 

uma praga quando se encontra em proporção ou densidade populacional que permita 

que provoque dano ou constitua uma ameaça para o ser humano e seu bem-estar. 

Esta definição tem não só um carácter quantitativo como também qualitativo, uma vez 

que há espécies de alguma abundância em meio urbano que não são consideradas 

pragas, como por exemplo as borboletas (ordem Lepidoptera), e por outro lado 

espécies que até em baixa proporção provocam efeitos claramente indesejáveis, 
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como os ixodídeos. A infestação refere-se ao número de indivíduos de uma espécie 

que são considerados nocivos num determinado local. Este conceito tem novamente 

um carácter relativo, por exemplo, 10 ou 20 baratas num sótão têm uma 

transcendência social menor do que uma única barata numa sala de cirurgia num 

hospital; este último caso é considerado inaceitável (García, 1994). 

Segundo os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o 

conceito de praga urbana refere-se às espécies envolvidas no ciclo de transmissão 

de doenças ao ser humano e no dano e destruição do bem-estar humano e é um dos 

elementos básicos de carácter preventivo de saúde pública e ambiental (OMS, 1988). 

É importante fortalecer esta perspetiva delimitando os diferentes âmbitos da atividade 

de controlo de pragas. Estes categorizam-se tipicamente em quatro grupos, não 

exclusivos entre si, que são: pragas urbanas, pragas da pecuária, pragas agrícolas e 

pragas florestais. Todos os quatro tipos de praga têm o potencial de provocar danos 

económicos, no entanto apenas as pragas urbanas e da pecuária representam um 

perigo para a saúde pública e bem-estar humano ou animal. Por sua vez, as pragas 

florestais têm o potencial de provocar danos ecológicos, mais específicos, e não 

abrangidos pelos outros três grupos (García, 1994). 

Entende-se assim que o controlo ambiental de pragas urbanas tem como objetivo a 

identificação e atuação perante determinadas espécies consideradas fatores de risco 

que provocam danos económicos, no bem-estar ou na saúde. Tem como 

características: 

− O seu âmbito de atuação, o meio urbano; 

− Não ser um controlo exclusivo de vetores de transmissão de doenças, mas sim de 

espécies capazes de provocar danos e de prejudicar o bem-estar humano. Estas 

espécies são valorizadas de acordo com os seguintes parâmetros: localização da 

praga e fatores biológicos, ecológicos e etológicos, danos que a praga pode 

originar, e fatores da população afetada pela praga (nível de saúde e bem-estar, 

nível socioeconómico e hábitos higiénicos); 

− Os elementos de risco do meio urbano agrupam-se em diferentes categorias, dos 

quais destacam-se: vivendas e edifícios, sistemas de esgotos e aterros sanitários, 

serviços e instalações públicas, instalações e indústrias alimentares, áreas de risco 

do ponto de vista de saúde (incluindo centros de saúde, hospitais e farmácias), 

parques públicos e zonas de lazer e recreação (García, 1994). 
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1.2. Controlo de pragas urbanas 

Da formação de sociedades humanas cada vez mais complexas adveio a necessidade 

de disponibilização de tratamentos e controlos ao serviço das populações, que por 

sua vez promoveu a criação de corpos especializados para proteger e defender as 

comunidades de perigos internos e externos para a saúde pública, como os serviços 

de Medicina Veterinária (OMS, 2008). Estas instituições desde cedo procuraram lutar 

contra os perigos representados pelas pragas. 

Embora o controlo de pragas exclusivamente urbanas tenha uma história apenas tão 

recente quanto o desenvolvimento de meios urbanos, a história do controlo de pragas 

na agricultura precede esta por milhares de anos. Desde o início da agricultura, na 

revolução do neolítico, que o ser humano procura defender as suas culturas. O 

primeiro registo do uso de químicos para controlo de insetos vem de registos na 

Suméria, datados de 2500 AC, que confirmam o uso de compostos sulfúricos para 

controlo de insetos. Crê-se que desde 200 AC que na China se realizam práticas de 

controlo biológico de insetos, isto é, utilizando inimigos e predadores naturais dos 

mesmos para seu controlo; o seu primeiro registo provém do ano 300 DC, onde uma 

espécie de formiga é descrita no controlo de pragas na produção de citrinos 

(Vandermeer, 2011). Ao longo dos séculos, surgiram outros desenvolvimentos, como 

a domesticação de certos animais (de melhor exemplo o gato), para controlo local de 

roedores e aves, e seleção de variedades de plantas mais resistentes a insetos. 

No século XIX, as maiores ameaças para a saúde das comunidades foram 

identificadas como provenientes de problemas de construção, de gestão de esgotos 

e de drenagem, do ar poluído em cidades industrializadas, da água insalubre e do 

controlo inadequado de pragas. Na altura, os responsáveis pela proteção da saúde 

pública procuraram corrigir e lutar contra estes defeitos, e assim fundaram as bases 

dos movimentos de saúde ambiental, ou seja, saúde não apenas dos utentes de um 

determinado meio mas sim de todo esse meio e o seu envolvente. Ao longo do século 

XX as técnicas de construção e engenharia evoluíram significativamente de modo a 

remover ao máximo os problemas de poluição, de esgotos e drenagem e de qualidade 

da água, e simultaneamente, com o desenvolvimento de grandes avanços nas 

ciências médicas, os antibióticos tornaram-se ferramentas de controlo eficazes contra 

a maioria das doenças transmitidas por pragas, enquanto a melhoria de práticas de 

saneamento e o desenvolvimento programas de vacinação reduziram ainda mais os 

efeitos adversos das infestações (OMS, 2008). 
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Ao longo da segunda metade do século XX ocorreram ainda mudanças significativas 

na ecologia, no clima e nos comportamentos humanos, que favoreceram o 

desenvolvimento de pragas urbanas. A migração de populações para grandes centros 

urbanos (tendência que atualmente ainda se verifica) criou uma lotação dos mesmos, 

provocando uma expansão e formação de grandes áreas suburbanas, com maior 

proximidade aos meios rurais, e dependentes dos meios de tráfego e redes de 

transportes rodoviários. Criou-se assim a tendência da eliminação das fronteiras 

naturais entre meios urbanos e rurais, tornando os centros urbanos mais suscetíveis 

a pragas e aos agentes etiológicos transportados pelas mesmas. Esta evolução foi, 

em geral, acompanhada de outras grandes alterações socioeconómicas, 

nomeadamente a globalização de economias nacionais, a maior facilidade de trânsito 

entre países, a troca internacional de bens e, mais importante, os primeiros sinais de 

aquecimento global (OMS, 2008). 

A maior mudança a favor do controlo de pragas veio com o desenvolvimento de 

pesticidas. Este começou a partir da Segunda Guerra Mundial, no entanto o seu uso 

diminuiu com o virar do século. O melhor exemplo na história do uso de pesticidas 

poderá ser o DDT (sigla de diclorodifeniltricloroetano), uma substância sintética 

descoberta no final dos anos 30. Ao longo dos anos 40 e 50, devido à sua relativa 

facilidade de sintetização e boa persistência no ambiente, o DDT provou ser um 

inseticida eficaz. As autoridades competentes de muitos países autorizaram o seu uso 

na agricultura, e subsequentemente enormes quantidades desta substância foram 

produzidas e libertadas no meio ambiente (OMS, 1979). 

Simultaneamente com o desenvolvimento de DDT e de outras substâncias para uso 

pesticida, diversos cientistas de várias áreas, incluindo entomólogos e fitopatologistas, 

descobriram efeitos negativos que o DDT apresentava no meio ambiente, incluindo 

efeitos de acumulação trófica nas cadeias alimentares, e como tal desenvolveram 

métodos alternativos de controlo e as chamadas técnicas de controlo de pragas 

supervisionadas (Smith & Smith, 1949), nas quais se incluíam técnicas de 

higienização do ambiente e de gestão ambiental. Estas técnicas e conceitos, que têm 

como premissas gerais a prevenção e o cuidado com o ambiente envolvente, 

formaram a base da gestão integrada de pragas ou IPM (do inglês “Integrated Pest 

Management”), também chamada em Portugal de proteção integrada, no contexto da 

agricultura e das pragas agrícolas (Amaro, 2003), que será explicado mais à frente. 

Para além de desenvolver técnicas de controlo alternativas ao uso exclusivo de 

químicos, os peritos procuraram ainda alertar as autoridades responsáveis para 
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promover uma redução do uso de DDT. Este alerta cresceu e desenvolveu-se num 

movimento de luta ambiental. Em 1970 a Suécia baniu o uso extensivo de DDT na 

agricultura e pecuária, permitindo no entanto o seu uso pontual por empresas 

autorizadas para o efeito. Dois anos depois também os EUA restringiram o uso desta 

substância e prescreveram para sua legislação nacional o conceito de gestão 

integrada de pragas (OMS, 1979). Muitos países, incluindo muitos na Europa, em 

breve se seguiram. A decisão de banir DDT contribuiu para o declínio do uso global 

de pesticidas, que ainda hoje se verifica, e influenciou toda a legislação reguladora do 

seu uso, incluindo a legislação europeia, como irá ser discutido mais à frente neste 

trabalho. 

Atualmente, as técnicas de controlo de pragas urbanas baseiam-se nas técnicas de 

IPM e em métodos e programas de controlo que têm vindo a ser desenvolvidos. Em 

determinados ambientes, como por exemplo em condomínios privados, é possível 

erradicar completamente a praga, mas na grande maioria dos casos o objetivo de 

erradicação completa é abandonado, em vez disso procurando-se gerir as populações 

da mesma. Esta gestão já não pode ser realizada exclusivamente através do uso de 

pesticidas, mas deve ser baseada em conhecimentos da biologia das pragas, de 

fatores da sua população, variações anuais, danos que podem ser provocados, entre 

outros. O termo “gestão de pragas” é cada vez mais utilizado em substituição de 

“controlo de pragas”. Na sua publicação “Integrated vector control” de 1983, a OMS 

sugere que sejam tidos em conta vários fatores, como as fases anuais mais 

vulneráveis ao desenvolvimento do vetor, comparação entre os resultados obtidos 

com diferentes métodos utilizados e diferentes condições de controlo e a aplicação de 

orientações de higienização preventivas, de modo a garantir a eficiência e eficácia das 

intervenções (OMS, 1983). 

 

1.3. Contextualização na saúde pública 

Ao longo do século XX, as alterações ecológicas e sociológicas já mencionadas foram 

corretamente identificadas pelos especialistas mundiais. A saúde pública atualmente 

procura dar uma maior importância a todos os fatores ecológicos de risco, por exemplo 

físicos, químicos, biológicos e sociais, tanto em meio urbano como rural. As técnicas 

e métodos de higienização do meio procuram prevenir a transmissão de doenças, e 

entre estas incluem-se as chamadas técnicas de gestão de pragas urbanas. Como já 

referido, estas técnicas consistem em intervenções sanitário-ambientais direcionadas 

para a redução das populações de organismos prejudiciais pela sua possibilidade de 
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transmissão de doenças e capacidade de provocar outros danos económicos como a 

destruição e a contaminação de bens. A importância que o setor responsável por estas 

atividades tem a nível mundial, especialmente nos países menos desenvolvidos, é 

importante não só para controlo direto na transmissão de doenças, como também na 

redução de populações reservatórias de doenças zoonóticas (García, 1994). 

Nesta perspetiva, as administrações públicas dos diferentes países procuram adotar 

estratégias e programas de luta contra pragas urbanas dirigidos à identificação e 

vigilância epidemiológica dos fatores mais propícios ao desenvolvimento de vetores 

biológicos, elaborando assim mapas de risco e estudos de densidade populacional 

das diferentes espécies de vetores. Numa segunda fase, são identificados os 

problemas de território relacionados com instalações de saneamento local, como por 

exemplo de águas residuais, e a localização de determinadas edificações que, pela 

sua atividade, podem constituir fatores de risco, como por exemplo instalações de 

produção alimentar (García, 1994). O risco associado a estas instalações específicas 

justifica a criação de regulamentação específica para controlo de pragas nas mesmas, 

como poderá ser visto mais à frente. 

Um programa de gestão de pragas tem tipicamente em conta cinco passos, primeiro 

uma inspeção detalhada com estudo do local, depois uma planificação das 

intervenções a realizar, então a realização de medidas para controlo das pragas, de 

seguida uma avaliação, após um determinado tempo, e supervisão da situação após 

tratamento, e finalmente uma manutenção de um nível reduzido ou nulo de pragas 

incluindo monitorização. As técnicas e métodos utlizados sofreram uma evolução lenta 

no que respeita ao equilíbrio entre a sua segurança e a sua eficácia (García, 1994). 

Tradicionalmente, o controlo de pragas era realizado de modo individual, ou seja, cada 

técnica de controlo era individualizada e utilizada indiscriminadamente, afetando 

gravemente o equilíbrio ecológico do sistema natural envolvente. Por contraste, o 

processo de IPM, já mencionado, consiste na integração de diversos métodos de 

controlo e gestão que procuram cobrir todos os fatores que permitem a entrada e 

proliferação de pragas num determinado ambiente, enquanto introduz conceitos 

ambientais fundamentais. Em primeiro lugar, procura-se reduzir a disponibilização dos 

fatores necessários para a sobrevivência das pragas, que são alimento, água e abrigo. 

De seguida são consideradas medidas de higienização, incluindo gestão de resíduos 

e de águas contaminadas, e métodos passivos de controlo, como barreiras físicas e 

arquitetónicas, que promovem o isolamento do ambiente a controlar. Finalmente, 

torna-se necessário adotar métodos ativos, também chamados de técnicas de 
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controlo direto das pragas. Este grupo é baseado em quatro tipos de métodos que são 

integradas no processo de IPM: 

• Mecânicos: incluem objetos como armadilhas com isco e com placas de cola, e 

ainda a alteração do ambiente por eliminação mecânica, como por exemplo o corte 

de arbustos que potencialmente servem de abrigo; 

• Físicos: utilizam elementos físicos para controlo das populações, como o uso de 

eletricidade, água, fogo, calor e frio; 

• Biotecnológicos: com base no uso de substâncias naturais que interfiram com o 

ciclo biológico das pragas, como por exemplo feromonas, ou ainda através do uso 

de organismos que entrem em competição direta ou predação ou ainda provoquem 

doença nas populações de pragas, como é por exemplo o caso do uso de certos 

microrganismos patogénicos, nomeadamente determinadas espécies do género 

Bacillus para controlo de larvas de mosquito (EPA, 1998); 

• Químicos: baseados no uso de pesticidas, que se dividem nos grupos dos produtos 

fitofarmacêuticos e dos biocidas. Várias denominações são utilizadas dependendo 

da praga a controlar, como por exemplo rodenticidas, acaricidas e inseticidas, de 

uso para controlo de, respetivamente, roedores, ácaros e artrópodes. Os pesticidas 

tratam-se de substâncias tóxicas que, ao serem introduzidas nos organismos, 

produzem alterações ou danos que levarão à morte. A sua toxicidade pode ser mais 

aguda, de efeitos imediatos, ou crónica, de efeitos a longo prazo (García, 1994). 

A utilização dos métodos descritos, isoladamente ou combinados, deve ter por base 

critérios científicos e conhecimento técnico adequado, uma vez que há perigos graves 

e de maior prejuízo derivados do uso inadequado destas técnicas (OMS, 1988). 

 

2. Medidas de regulação de controlo de pragas urbanas adotadas na Europa 

Pode-se concluir que o controlo de pragas continua a ser um setor de grande 

importância na saúde pública dos países desenvolvidos. Assim, os países europeus 

procuraram regular esta atividade através de legislação e normalização própria. 

 

2.1. Alemanha 

Nas últimas décadas, a Alemanha tem vindo a tornar-se num país na liderança do 

desenvolvimento e estabelecimento de estruturas, regras e normas para a atividade 

de controlo de pragas, e consequentemente o país europeu onde é dada a maior 

importância a esta atividade. A DSV (Deutscher Schädlingsbekämpfer Verband, em 

português Associação Alemã de Controlo de Pragas) é responsável pela delegação 
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dos serviços de controlo de pragas na Alemanha e engloba atualmente mais de 300 

empresas do ramo (DSV, 2015). No âmbito do controlo da utilização de substâncias 

perigosas, foi publicada a primeira norma TRGS 523 (Regra Técnica para Substâncias 

Perigosas), que define o modo como as pragas deverão ser devidamente controladas, 

e o modo de utilização de preparações e substâncias, classificadas como nocivas, 

tóxicas e muito tóxicas. Esta regra técnica foi redigida pela Comissão das Substâncias 

Perigosas e aprovada em Março de 1996 pelo Ministério Alemão Federal do Trabalho 

e dos Assuntos Sociais, tendo sido posteriormente atualizada em 2003. Também foi 

redigida pela mesma Comissão a regra TRGS 512, de Janeiro de 2007, sobre 

fumigação, e posteriormente alterada em Outubro de 2013. Em 2005 são formuladas 

as TRNS (Regras e Normas Técnicas de Controlo de Pragas), ainda pela mesma 

Comissão, representada e promovida pela DSV, que foram subsequentemente 

alteradas numa segunda edição em 2013. Em 2012, o DIN (Deutsche Institut für 

Normung, em português Instituto Alemão para Normalização) publica duas normas no 

âmbito da higiene dos alimentos, a DIN 10506, relativa a restauração coletiva, e a DIN 

10523, relativa a controlo de pragas em áreas de alimentação, normalizando assim a 

nível alemão a atividade de controlo de pragas no sector alimentar (DIN, 2012). 

 

2.2. Espanha 

A Espanha possui uma história muito própria em relação à sua legislação de controlo 

de pragas. Em 1965, definiram-se legalmente os diferentes âmbitos na área de 

controlo de pragas urbanas, nomeadamente as atividades de desratização, 

desinsetação e desinfeção, correspondendo à eliminação de ratos, artrópodes, e 

outros organismos incluindo microrganismos, respetivamente, que formam a base do 

modelo espanhol de normalização desta área (García, 1994). 

Em 2008, a AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación, em 

português Associação Espanhola de Normalização e Certificação) publicou a norma 

espanhola UNE 171210:2008 “Calidad ambiental en interiores; Buenas prácticas en 

los planes de Desinfección, Desinsectación y Desratización” (em português: 

“Qualidade do ar em interiores; Boas práticas para a planificação de Desinfeção, 

Desinsetização e Desratização”), que define um método de planeamento de controlo 

de pragas, assim como anexos específicos para desratização, desinsetização, 

tratamento de madeira contra xilófagos, desinfeção e prevenção e gestão de riscos. 

Esta norma segue a tendência espanhola da distinção entre três tipos de atividades 

de controlo de pragas (García, 1994). 
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2.3. Portugal 

A situação atual do controlo de pragas em Portugal está intimamente relacionada com 

a sua legislação vigente, que será discutida na secção abaixo. Para além da 

legislação, existem ainda em Portugal duas organizações de empresas de controlo de 

pragas, das quais inequivocamente a de maior expressão é a Groquifar, também 

conhecida como Associação de Grossistas de Produtos Químicos e Farmacológicos. 

Na sua estrutura interna, esta associação integra 5 divisões, incluindo Farmacêutica, 

Veterinária e de Controlo de Pragas, e é nesta última divisão que se representa, 

atualmente, a mais importante associação de empresas de controlo de pragas em 

Portugal. É assim neste contexto a principal organização coordenadora na 

implementação empresarial da regulamentação e legislação relativa a esta atividade 

em Portugal. A Rentokil Initial Lda. encontra-se associada a esta divisão desde 1994 

(Groquifar, 2012). 

 

2.4. Legislação em vigor aplicável à atividade de controlo de pragas 

De momento, nenhum ato legislativo, europeu ou exclusivamente português, regula 

especificamente a gestão dos serviços de prestação de controlo de pragas urbanas. 

Por contraste, outros países europeus, como as já mencionadas Alemanha e 

Espanha, têm em vigor legislação e normalização específica reguladora desta 

atividade. Em Portugal há, no entanto, vários parâmetros relacionados com a atividade 

que são devidamente regulamentados, como por exemplo a formação dos técnicos 

de serviço desta atividade, a utilização de substâncias biocidas e a higiene nos 

processos de produção alimentar. De momento encontram-se em vigor 31 atos 

legislativos europeus e 39 portugueses, sendo que alguns destes são de 

correspondência com as diretivas da União Europeia. 

Importa esclarecer que os atos legislativos europeus podem ser categorizados pela 

sua capacidade de transposição imediata em vigor no país, como é o caso dos 

regulamentos, ou ausência desta e portanto carecendo primeiro de uma transposição 

específica para lei nacional, como é o caso das diretivas. 

A legislação reguladora do reconhecimento de formação em controlo de pragas foi 

inicialmente publicada sob a forma da Diretiva 75/368/CEE antes da adesão de 

Portugal. Embora tendo já sido revogada, este reconhecimento foi transcrito ao longo 

dos anos, de modo igual, para a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 7 de Setembro de 2005, que foi transposta em Portugal pela Lei 9/2009, 

de 4 de Março. 
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Como já foi referido, a OMS propõe diretrizes de higiene como fatores essenciais no 

controlo de pragas urbanas. Seguindo a matéria relacionada com a higiene dos 

géneros alimentícios de origem animal destinados a consumo e dos seus subprodutos 

não destinados a consumo, em 2004, o Conselho e o Parlamento Europeu elaboraram 

e oficiaram a publicação dos três Regulamentos (CE) n.º 852/2004, 853/2004 e 

854/2004, relativos à higiene e controlo de higiene dos géneros alimentícios. As suas 

medidas de execução foram estabelecidas pelo Regulamento (CE) n.º 2074/2005 da 

Comissão, que define os requisitos de produção integrada (incluindo registo de 

controlo de pragas). Em 2005, a legislação europeia estendeu-se de modo 

semelhante ao âmbito dos alimentos para animais através do Regulamento (CE) n.º 

183/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho. Finalmente em 2011 é publicado o 

Regulamento (UE) n.º 142/2011 da Comissão, que define regras sanitárias relativas a 

subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano. Em 

Portugal existe ainda o Decreto-Lei n.º 10/2015, que regula o livre exercício de 

atividades de comércio e restauração, exigindo um registo de um plano controlo de 

pragas nesses estabelecimentos. 

Ainda dentro do tema da higiene dos géneros alimentícios, outros atos legislativos de 

menor importância incluem o Regulamento (CE) n.º 2075/2005 da Comissão, que, 

como requisito para controlo de triquinela na carne de porco, é exigido um registo de 

controlo de pragas em pecuárias de suínos, o Decreto-Lei n.º 147/2006, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 207/2008, que aprova o Regulamento das Condições Higiénicas e 

Técnicas a Observar na Distribuição e Venda de Carnes e Seus Produtos; e finalmente 

as Portarias n.º 634/2009 e 635/2009, que exigem um registo de controlo de pragas 

na detenção e produção pecuária de equídeos e leporídeos, respetivamente. 

A legislação sobre a matéria relacionada com substâncias e produtos químicos 

utilizados em controlo de pragas, incluindo fitofarmacêuticos e biocidas, para além de 

toda sua matéria relevante na cadeia antes da aplicação, é relativamente densa 

quando comparada com a de outras matérias relacionadas com esta atividade. O 

âmbito desta legislação envolve vários passos na cadeia de comercialização e uso 

destas substâncias, incluindo controlo, registo, avaliação, autorização e restrição, 

classificação, rotulagem, embalagem, distribuição, venda, aplicação de produtos e 

gestão dos seus resíduos. 

A legislação mais antiga ainda vigente em Portugal é representada através da 

publicação do Decreto-Lei n.º 121/2002, entretanto já alterado 12 vezes, que 

estabelece o regime jurídico da colocação no mercado dos produtos biocidas. 
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Para além da autorização da colocação destas substâncias no mercado, há legislação 

específica para a classificação, embalagem e rotulagem das mesmas, de modo a 

serem estabelecidos critérios para o seu uso seguro. Em Portugal existem assim os 

Decretos-Lei n.º 82/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 63/2008, que aprova o 

Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de 

Segurança de Preparações Perigosas, e nº 98/2010, que regula a rotulagem de 

substâncias perigosas. 

Todos os atos acima, exclusivamente portugueses, relacionam-se com passos 

anteriores na cadeia de comercialização de substâncias para uso em controlo de 

pragas. Relativamente ao fim desta cadeia, há legislação específica para o 

regulamento dos resíduos de substâncias químicas, incluindo de uso na atividade de 

controlo de pragas, o Decreto-Lei n.º 187/2006. Finalmente, em relação à 

responsabilização do seu uso, a Portaria n.º 1364/2007 regula o seguro obrigatório de 

responsabilidade civil para as empresas de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

É no entanto na legislação europeia que se encontram os atos de maior expressão. 

Em relação ao registo, avaliação, autorização e restrição (REACH), classificação, 

rotulagem e embalagem (CLP) e gestão de resíduos de substâncias químicas, 

encontra-se o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho (também conhecido como regulamento REACH), transposta em Portugal 

pelo Decreto-Lei n.º 293/2009, e alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho (também conhecido como regulamento CLP), 

assegurado em Portugal pelo Decreto-Lei n.º 220/2012. Estes dois atos regulam a 

entrada e comercialização de produtos químicos no mercado europeu. O 

Regulamento REACH (do inglês “Registration, Evaluation, Authorisation and 

Restriction of Chemicals”, traduzido como registo, avaliação, autorização e restrição 

de químicos) estabelece procedimentos para a recolha e avaliação de informações 

sobre as propriedades e perigos de todas substâncias químicas a serem 

comercializadas, cuja responsabilidade é colocada nas empresas que as queiram 

utilizar. Este ato também define as autoridades responsáveis pela regulação deste 

registo, e tem como objetivo final a utilização de substâncias cada vez menos 

perigosas. Por sua vez, o regulamento CLP (do inglês “Classification, Labelling and 

Packaging”, traduzido como classificação, rotulagem e embalagem) tem por objetivo 

assegurar a transmissão aos trabalhadores e consumidores europeus de informação 

relativa aos perigos associados aos produtos químicos, através da classificação e 

rotulagem dos mesmos, que inclui formulação de fichas de dados de segurança, 
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possibilitando assim uma utilização segura desses produtos. Estes dois regulamentos 

têm como base orientações da ONU para a proteção da higiene dos alimentos para 

prevenção de doenças (ECHA, 2015). 

Estando regularizado o modo de registo e de rotulagem dos perigos de substâncias 

químicas, torna-se essencial regular a colocação destas substâncias no mercado. O 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho regula a 

colocação no mercado de produtos fitofarmacêuticos. A sua execução é garantida 

pelo Regulamento (UE) n.º 546/2011 da Comissão, cujos requisitos se encontram 

estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 283/2013 da Comissão. Em Portugal, o 

Decreto-Lei 145/2015 assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem 

jurídica interna, das obrigações decorrentes deste regulamento europeu, tornando a 

DGAV a autoridade competente do controlo e coordenação da colocação no mercado 

de produtos fitofarmacêuticos. Por sua vez, o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho regula a colocação no mercado de biocidas, 

estabelecendo 22 tipos de biocidas, distribuídos por 4 grupos, sendo o terceiro, 

produtos de controlo de animais prejudiciais, o de maior interesse nesta temática. 

A colocação no mercado, utilização e inspeção de máquinas e equipamentos de 

aplicação de produtos fitofarmacêuticos encontra-se legislada através da Diretiva 

2009/127/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que se encontra transposta em 

Portugal pelo Decreto-Lei n.º 75/2011, complementado pelo Decreto-Lei n.º 86/2010, 

que estabelece o regime de inspeção dessas máquinas e equipamentos, e pela 

Portaria n.º 305/2013, que aprova os modelos de certificado e de selo de inspeção a 

apor pelos centros de inspeção. 

Finalmente, ainda dentro do âmbito das substâncias utilizadas nos serviços de 

controlo de pragas, encontram-se em vigor dois atos legislativos europeus, sendo 

esses a Diretiva 2008/68/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao 

transporte rodoviário de pesticidas, transposta pelo Decreto-Lei n.º 41-A/2010 no 

nosso país, e a Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa 

ao controlo de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas, transposta em 

Portugal pelo Decreto-Lei n.º 42/2014, que altera o Decreto-Lei n.º 254/2007. 

No entanto, o ato legislativo de maior importância para a atividade de controlo de 

pragas, que se relaciona com proteção ambiental e gestão integrada de pragas é a 

Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um 

quadro de uso sustentável de pesticidas e providencia uma definição legal europeia 

de gestão integrada de pragas. Esta Diretiva encontra-se transposta em Portugal pela 
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Lei n.º 26/2013, que regula a distribuição, a venda e a aplicação de produtos 

fitofarmacêuticos e seus adjuvantes para uso profissional e define os procedimentos 

de monitorização à utilização dos produtos fitofarmacêuticos. Esta lei obriga ao registo 

e formação de todos os fornecedores de serviços de controlo de pragas. 

Pode-se assim concluir que, embora existam muitos atos regulativos relativos a esta 

atividade, há uma lacuna na legislação uma vez que, como já foi referido, não existe 

nenhum ato legislativo que regule especificamente a gestão da prestação de serviços 

de controlo de pragas em si, tanto a nível europeu como português. Esta ausência de 

regulação provoca uma grande ambiguidade e disparidade no modo de prestação 

destes serviços no nosso país. Nota-se assim a importância da existência de alguma 

forma de regulação do modo de prestação deste tipo de serviços. 

 

3. Breve contextualização da norma EN 16636 

A CEPA (Confederação de Associações Europeias de Gestão de Pragas, ou em inglês 

Confederation of European Pest Management Associations) é uma confederação 

europeia de empresas de controlo de pragas, constituída por 19 associações 

industriais nacionais e várias empresas de fabrico, distribuição e serviço a um nível 

europeu. Foi formada em 1974 por associações nacionais de origem belga, britânica, 

espanhola, francesa e holandesa, com o objetivo de melhorar o diálogo entre as 

diversas partes interessadas, europeias e internacionais, em nome das suas 

associações-membro, tendo em vista a legislação afetando este sector (CEPA, 2015). 

A norma EN 16636 começou a ser elaborada em 2010 pelo comité técnico 404 do 

CEN (Comité Europeu para a Normalização), formado por membros da CEPA. Em 

Maio de 2013, foi disponibilizada às partes interessadas, pela primeira vez, sob o 

formato de “draft” (rascunho) para discussão, revisão e proposta de alterações até 

Dezembro do mesmo ano. Em Dezembro desse ano tornou-se disponível o “draft” final 

da norma. Com diversas contribuições a partir desse draft final, o comité técnico 404 

modificou e atualizou o draft até à sua ratificação em Janeiro de 2015. A versão final 

da norma foi subsequentemente lançada em Março de 2015. A sua publicação oficial 

a nível nacional estará prevista para 30 de Setembro de 2015. Até lá, esta versão final 

estará apenas disponível às partes interessadas, nomeadamente as empresas 

envolvidas neste sector, em acordo confidencial. 

No decurso das minhas atividades de estágio e na elaboração deste trabalho, lidei 

principalmente com o formato final de draft da norma (de Dezembro de 2013) até dia 

27 de Abril, dia em que me foi disponibilizada a versão final da norma. Assim, o meu 
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trabalho apresenta-se principalmente a partir dessa versão. As alterações feitas em 

relação à versão final serão referidas no decurso deste trabalho. 
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Parte III: Projeto de implementação da Norma EN 16636, na prestação de serviço 

da Rentokil Initial Portugal Lda 

 

4. Objetivos e justificação 

O tema desta dissertação surgiu com a enunciação, em Março de 2015, da publicação 

em Portugal da norma europeia EN 16636, que passará a disponibilizar às empresas 

de serviços de controlo de pragas a certificação da primeira norma a nível europeu 

referente a esta atividade. 

O objetivo deste trabalho é assim permitir a implementação da norma na empresa 

Rentokil Initial Portugal. Para tal, é apresentada uma análise da norma e um 

diagnóstico da sua conformidade com a empresa. Após este diagnóstico, são 

apresentadas as lacunas e não-conformidades da empresa face ao que é exigido na 

norma. Finalmente, são sugeridas alterações nos processos e documentos de 

trabalho da Rentokil Initial Portugal sob a forma de uma proposta de modo a que se 

seja possível obter conformidade da mesma com a norma. 

 

4.1 Caracterização da Empresa 

A empresa Rentokil Initial Portugal, Lda. é o objeto de estudo deste trabalho. 

Esta empresa é a filial portuguesa de uma multinacional do mesmo nome com sede 

em Inglaterra. A Rentokil Initial plc, fundada em 1927, é um grupo com atividade em 

mais de 60 países, nas maiores economias mundiais. Presta serviços de proteção do 

ambiente, com atividade no ramo de controlo de pragas urbanas, de higienização de 

interiores, entre outros. No entanto, a presente dissertação apenas se irá focar nos 

seus serviços de controlo de pragas. 

A empresa tem representação direta no CEPA e, como tal, participou diretamente na 

formação da norma EN 16636 desde o seu draft inicial. 

 

5. Estrutura e requisitos da norma EN 16636 

A norma EN 16636, o referencial de estudo deste trabalho, apresenta uma estrutura 

típica dos normativos europeus e, como tal, divide-se nas seguintes partes: 

i. Introdução (secção 1); 

ii. Apresentação do âmbito da norma (secção 2) com glossário de termos e 

definições utilizados (secção 3); 

iii. Apresentação do processo normativo de prestação de serviço de controlo de 

pragas e todas as suas etapas (secção 4); 
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iv. Definição de competências e requerimentos exigidos pela norma (secção 5); 

v. Um anexo normativo A (lista de competências requeridas); 

vi. Quatro anexos informativos B, C, D e E (campo de aplicação, gestão integrada 

de pragas, checklist ambiental e glossário, respetivamente); 

vii. Bibliografia. 

Uma vez que esta norma define o processo de prestação de serviço de um sistema 

de gestão de pragas, as competências necessárias descritas no anexo A (lista de 

competências requeridas) e outros requisitos exigidos, estes factores foram o foco 

deste trabalho. 

 

5.1. Âmbito da norma 

Na introdução da norma é apresentado e brevemente contextualizado o âmbito da 

mesma. São definidos os âmbitos dos serviços de controlo de pragas como os das 

atividades de desinfestação e controlo de insetos, roedores, outros vertebrados e 

microrganismos, de acordo com a legislação vigente. É especificada a necessidade 

do desenvolvimento da norma com o objetivo principal de assegurar aos clientes a 

prestação de um serviço de controlo de pragas profissional certificado com esta 

norma. Tal é feito através do reconhecimento da mesma por toda a Europa, e 

assegurando que os seus operadores possuem competências para venda e entrega 

do serviço que estão a oferecer, cumprindo requisitos mínimos específicos de 

conhecimentos, capacidades e experiência, devidamente validados, oferecem 

serviços eficazes, eficientes e seguros, que lidam com a causa essencial do problema 

identificado e minimizam quaisquer riscos para clientes e público, tendo em conta 

tanto o meio ambiente como o bem-estar animal, e ainda que oferecem os melhores 

conselhos possíveis para prevenção de pragas no espaço do cliente. 

Na secção 2, é especificado que a norma é aplicável a qualquer prestador de serviço 

com a responsabilidade de prestação de serviços de gestão de pragas, incluindo 

avaliação, recomendação e subsequente execução dos procedimentos de controlo 

definidos, através de métodos adequados de aplicação de pesticidas. 

 

5.2. Processo de prestação de serviço 

A secção 4 da norma apresenta um processo de prestação de serviço dividido em 

doze pontos, cada um deles para uma parte essencial do processo, como pode ser 

observado na Figura 1. Todas as secções da norma que se seguem fazem referência 

ao processo descrito nesta parte, particularmente no anexo A. 
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Figura 1: Fluxo do processo de prestação de serviço profissional de gestão de pragas, tal 

como definido no draft da norma EN 16636. Adaptado do original inglês. 

 

Após contacto inicial com o cliente e toda a recolha de informação relevante, a 

prestação de serviço inicia-se com uma primeira inspeção às instalações do cliente 

(4.1). É avaliada a presença de pragas; se não forem encontradas evidências das 

mesmas, o processo neste cliente é abandonado. Caso se confirme a presença de 

pragas ou as evidências deixadas por elas, procede-se a uma identificação das 

mesmas e realiza-se uma avaliação da infestação (4.2), seguida de uma 

caracterização do perigo com uma análise das suas causas (4.3). Conhecida a causa 

do problema, o prestador de serviços de controlo de pragas procede à recolha de 

informação adicional para apresentação de proposta ao cliente, iniciando uma 

avaliação de risco do local e do cliente (4.4), incluindo o tipo de cliente (por exemplo 

se a atividade do mesmo é da área da produção alimentar; se se trata de uma 

residência particular; etc.). É definido o campo de aplicação legal (tendo em conta a 

legislação vigente) e verifica-se se serão necessários quaisquer apoios externos das 

autoridades competentes (4.5). Estes dois pontos do processo culminam na definição 

do plano de gestão de pragas (4.6). É então apresentada uma proposta formal ao 

cliente, com preço (4.7). Caso esta seja rejeitada após negociações, procede-se à 

formulação de fecho e dá-se o processo por concluído. Caso seja aceite, inicia-se 
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então a prestação do serviço acordado (4.8). Após a realização do serviço prepara-se 

um relatório formal descrevendo o que ocorreu durante o serviço, o que é esperado 

das próximas visitas e recomendações ao cliente (4.9). Depois de um tempo 

previamente definido na proposta, realiza-se uma confirmação da eficácia do serviço 

por inspeção e análise das instalações do cliente (4.10). Com esta confirmação 

procede-se à gestão de resíduos do local (4.11). Após a confirmação da eficácia, e 

caso não sejam necessários mais trabalhos adicionais, dá-se o processo como 

concluído com a entrega de um relatório final. Se forem necessários trabalhos 

adicionais de controlo, é determinado um mecanismo de monitorização, permanente 

ou não, para gestão contínua de pragas (4.12). Este processo é reiniciado sempre que 

for necessário. 

Na versão final da norma a estrutura deste processo não se altera, com exceção do 

ponto 4.11 (gestão de resíduos do local), que passa a estar incluído na roda do 

processo, depois da entrega do serviço e antes da formulação do relatório formal, em 

vez de ser um ponto à parte e dependente da confirmação da eficácia. Passa assim a 

ser uma parte integrante do processo, com relação direta com a prestação do serviço. 

 

5.3. Competências e requisitos 

A secção 5 contém uma descrição de todas as competências e requisitos exigidos 

pela norma. Esta secção está dividida em quatro partes: competências gerais, gestão 

de equipamento, fornecimento e uso de pesticidas, e documentação e registo. 

A primeira parte, competências gerais, tem seis pontos: 

1. Competências básicas em literacia e matemática, aplicáveis a todos os 

colaboradores que contactam com os clientes; 

2. Exigência de, no quadro permanente da entidade prestadora de serviços, ser 

incluída uma pessoa tecnicamente responsável, “com responsabilidade de 

supervisão de conhecimentos teóricos e práticos, para além de competências 

técnicas necessárias para a execução de tarefas de controlo de pragas dentro da 

entidade”, tal como é definida na norma, sendo este o ponto mais importante desta 

parte; 

3. A pessoa tecnicamente responsável tem responsabilidades de treino e formação 

específicos dos recursos humanos, e o respetivo registo; 

4. A formação deve assegurar o conhecimento de estratégias alternativas e o seu 

impacto nas espécies alvo e não-alvo, com particular atenção para o bem-estar 
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animal, para além do bem-estar geral das pessoas, dos seus bens e salvaguarda 

do meio ambiente; 

5. Os conhecimentos e capacidades dos recursos humanos devem ser atualizados 

se necessário, e revistos pelo menos de dois em dois anos; 

6. Estas competências devem ser demonstradas através de uma avaliação a ser 

realizada pelo menos uma vez por ano. 

Na segunda parte, gestão de equipamento, a norma coloca esta responsabilidade na 

pessoa tecnicamente responsável, que deve ter uma lista detalhada dos 

equipamentos e veículos, sua documentação e um calendário de manutenção e 

eventual calibração. Os locais de trabalho, em particular os de armazenamento de 

veículos, produtos e equipamentos devem cumprir a legislação vigente. 

A terceira parte, fornecimento e uso de pesticidas, começa por exigir que a aprovação 

legal dos produtos a utilizar em serviço seja assegurada pela pessoa tecnicamente 

responsável, e que a escolha dos pesticidas a serem utilizados deve ter em conta 

certos aspetos, por exemplo eficácia e minimização do impacto ambiental. Esta parte 

exige também que a pessoa tecnicamente responsável informe os utilizadores 

profissionais sobre quaisquer riscos relacionados com os produtos, e que a utilização 

dos mesmos seja realizada de acordo com as instruções descritas nos seus rótulos. 

Por último, é exigido que a pessoa tecnicamente responsável demonstre preferência 

por métodos de intervenção de impacto químico mínimo ou nulo. Caso tal não seja 

possível, o cliente deve ser informado dos eventuais riscos associados a estes 

produtos e dos períodos de reentrada nas suas instalações em segurança. 

Na quarta parte, documentação e registos, é descrito detalhadamente o registo do tipo 

de serviço a ser fornecido ao cliente de acordo com quaisquer requisitos legais e do 

cliente. Este registo deve incluir cada tipo de serviço, demonstrar evidências 

detalhadas das atividades realizadas e dos resultados obtidos, fornecer informação 

sobre o plano de gestão de pragas, e incluir os direitos e responsabilidades de cada 

uma das partes no contracto. Devem ser ainda documentadas quaisquer informações 

sobre os produtos utilizados, as suas quantidades e ingredientes ativos, e as 

recomendações a adotar para garantir a segurança das pessoas e do ambiente. No 

caso de serviços que requeiram monitorização contínua, devem ser registados um 

plano com localização e informação dos pontos de controlo (por exemplo armadilhas) 

e a calendarização planeada de ações de inspeção e monitorização. A documentação 

deve também incluir uma avaliação da inspeção, se for necessária a causa raiz da 

infestação de pragas, e quaisquer medidas a serem tomadas pela entidade prestadora 
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de serviço ou pelo cliente. Ainda, o prestador de serviços deve fornecer documentação 

própria para informar e instruir os seus clientes, na demonstração da importância da 

cooperação sustentável e dinâmica entre o cliente e a entidade prestadora de serviço. 

A versão final da norma não altera o restante conteúdo desta secção em relação ao 

formato draft, apenas o seu formato. No entanto, a versão final cria uma nova secção 

de normalização sobre os seguros e a subcontratação, colocando a responsabilidade 

destes dois pontos sobre a entidade prestadora de serviço. 

 

5.4. Anexo A: Lista de competências requeridas 

Como já foi referido, a norma inclui quatro anexos, dos quais o anexo A é sem dúvida 

o mais importante. Neste anexo encontra-se uma lista de competências requeridas 

pela norma. Esta lista está de acordo tanto com a secção de definição de 

competências e requisitos, pela natureza da mesma, como também com a secção do 

processo normativo de prestação de serviço de controlo de pragas. A lista apresenta, 

no total, 83 requisitos, sob a forma de competências, conhecimentos e deveres, 

distribuídos pelo pessoal tecnicamente competente. 

O anexo divide o pessoal competente para cada requisito em quatro grupos, sendo 

estes: o grupo de técnicos de serviço, pessoal tecnicamente responsável (tal como 

definido anteriormente), vendas e pessoal administrativo. Cada grupo tem conjuntos 

de competências diferentes atribuídas a si, e tal é refletido no número de requisitos 

atribuídos a cada grupo, o pessoal administrativo tem de cumprir apenas 8 requisitos, 

o pessoal de vendas 69, os técnicos de serviço 80 e o pessoal tecnicamente 

responsável tem o maior grupo, com 82 requisitos a serem cumpridos. 

A lista segue a ordem do processo normativo de prestação de serviço definida na 

secção 4, dividindo os requisitos em treze grupos que seguem a mesma ordem, 

apesar de alguma intercalação. Os primeiros sete grupos do anexo seguem a mesma 

ordem que a secção 4: primeiro contacto com o cliente, avaliação do local do cliente, 

análise de causas, análise de risco do local e do cliente, definição do campo de 

aplicação, definição de estratégias alternativas de gestão de pragas incluindo 

monitorização e, finalmente, preparação de plano de gestão de pragas para o cliente. 

A partir do oitavo grupo, manutenção, transporte, armazenamento e calibração de 

equipamento, o processo é intercalado com as competências da parte de gestão de 

equipamento da secção 5. A divisão de grupos continua então como no processo 

normativo: implementação de um plano acordado de gestão de pragas, relatório e 

recomendações, confirmação da eficácia do serviço, e monitorização. Por fim, a lista 
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de requisitos termina com um décimo terceiro grupo, proteção ambiental, que inclui 

partes do processo de gestão de resíduos, entre outros. 

Na versão definitiva da norma, por contraste com o draft, os requisitos deste décimo 

terceiro grupo estão distribuídos no ponto nove, implementação de um plano acordado 

de gestão de pragas. Assim, é acrescentado um novo décimo terceiro grupo, 

denominado “assegurar competências”, que vai de acordo com as generalidades da 

secção de competências e requisitos gerais e assegura o cumprimento de todos os 

requisitos anteriores. Também é relevante mencionar que os dois últimos requisitos 

do grupo nove (implementação de um plano acordado), relativos ao uso de métodos 

de fumigação, ventilação, vedação e medidas de segurança na aplicação dos mesmos 

(antigos 9.17 e 9.18), são removidos por completo da versão final da norma, pelo que 

ao longo deste trabalho esses dois requisitos serão ignorados; e de modo semelhante 

o requisito 9.4 (preparação ergonómica) também é removido, embora seja 

acrescentado em seu lugar um novo ponto (novo 9.2) sobre o uso correto de métodos 

de controlo não químicos. Para além destas modificações principais, a versão final da 

norma incorpora alguns requisitos noutros de contexto semelhante e ainda divide 

outros; tais alterações não serão descritas neste trabalho devido à sua pouca 

relevância para o cumprimento do que é exigido nesses requisitos, ou seja, 

independentemente do tipo de alteração, o conteúdo mantém-se e como tal as 

mesmas exigências devem ser cumpridas. 

 

6. Diagnóstico da empresa 

A abordagem seguida ao longo do estágio conducente a este trabalho para integração 

e eventual implementação da norma EN 16636 na empresa Rentokil Initial Portugal 

Lda. prende-se essencialmente na avaliação da empresa de acordo com os requisitos 

exigidos pela norma e na análise da existência de lacunas no seu cumprimento. Para 

essa avaliação, foi realizado um diagnóstico inicial à empresa sob a forma de um 

questionário realizado aos recursos humanos da mesma, seguindo os requisitos do 

anexo A da norma EN 16636. Após esse diagnóstico inicial, foi realizada uma 

avaliação e verificação dos processos e documentos da empresa, para posterior 

análise de causas de não-conformidades. 

A realização do questionário teve assim não só o objetivo de realizar um diagnóstico 

provável dos conhecimentos e competências dos recursos humanos da Rentokil Initial 

Portugal, mas também de permitir a eventual formulação de um plano de formação 

para cobrir quaisquer lacunas apresentadas pelos resultados do questionário. 
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6.1. Conceção do questionário 

O questionário foi formulado de acordo com os 83 requisitos normativos, sendo que 

para 78 destes foram criadas questões de escolha múltipla, com três opções de 

resposta. As respostas foram dadas seguindo o padrão de uma opção mais correta, 

outra evidentemente errada e uma terceira, também errada, mas de interpretação 

mais difícil, para exigir interpretação no exame. No entanto, não foi sempre possível 

criar uma pergunta de três opções, dependendo do contexto de cada requisito. Assim, 

para 4 requisitos este padrão não foi seguido, para 3 destes foram formuladas 

questões de duas opções de resposta e para a restante criou-se uma questão 

baseada numa tabela de atribuição de correspondências. Para além destas 4 

questões, foram ainda formuladas 5 perguntas de resposta aberta, para requisitos de 

contexto mais amplo, uma vez que não era possível colocar em questão de escolha 

múltipla o que era exigido nesses requisitos. 

Com estas 83 questões foram criados três questionários diferentes, repartidos pelos 

grupos de vendas, utilizadores profissionais e pessoal tecnicamente responsável. 

Devido à quantidade de perguntas, cada um dos 3 questionários foi dividido em três 

partes, para facilitar a leitura e interpretação por parte dos inquiridos. 

Para a 1ª parte do questionário incluem-se os requisitos do 1º grupo (“primeira 

abordagem ao cliente”) até ao 5º grupo (“definição de campo de aplicação”), para o 2º 

questionário os requisitos do 6º (“definição de estratégias alternativas de gestão de 

pragas incluindo monitorização”) até o início do 9º grupo (“implementação de um plano 

acordado de gestão de pragas”), e para o 3º questionário incluem-se desde o fim do 

9º grupo até ao fim do anexo. 

Foi também criado para o pessoal administrativo um questionário de 8 perguntas, 

correspondendo aos requisitos deste grupo, que não foi dividido como os outros 

devido ao seu tamanho mais reduzido. Uma vez que as 8 questões formuladas são 

de relativa simplicidade, comparando com as questões mais técnicas dos outros 

questionários, este trabalho não se irá focar tanto nos resultados deste questionário. 

Todas as questões formuladas poderão ser vistas com maior detalhe no Anexo 1, 

onde também poderão ser observados os grupos a que foram colocadas. 

O 1º questionário representa todas as ações realizadas no processo da norma até à 

definição do plano a apresentar ao cliente, o 2º questionário engloba todas as ações 

com o intuito de preparação para e início de implementação do plano, e o 3º 

questionário engloba então todas as ações desde o fim da implementação do plano 

até à confirmação da eficácia e monitorização posteriores. 
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Estes questionários foram distribuídos por correio eletrónico interno a 112 

trabalhadores da empresa, divididos pelos quatro grupos já referidos: pessoal 

administrativo (11 pessoas), técnicos de serviço (60 pessoas), vendas (28 pessoas) e 

pessoal tecnicamente responsável (13 pessoas). 

 

6.2. Análise documental 

Como parte da avaliação da empresa, realizou-se uma verificação da sua 

documentação, dependente do processo da norma e dos requisitos do anexo A. 

Segue-se uma descrição de todos os documentos da empresa analisados com 

relevância para a implementação da norma e resumidos na Tabela 2. 

Uma vez que a empresa está certificada pela norma ISO 9001:2008, está 

implementado um sistema de gestão de qualidade para prestação do serviço de 

controlo de pragas baseado em processos que incluem, para além da prestação de 

serviço, a compra e manutenção de produtos e equipamentos e a gestão de recursos 

humanos e infraestruturas. Para este trabalho são de maior interesse os processos 

de gestão comercial e de prestação de serviço, com os seus procedimentos de 

vendas, de serviço de apoio ao cliente e de execução de serviços, uma vez que são 

estes os procedimentos que se focam na entrega do serviço e nas etapas que o 

precedem, e ainda alguns documentos associados, nomeadamente a proposta 

automatizada pelo sistema Advantage utilizado pela empresa. Foram estes processos 

e documentos que foram analisados. 

Para além dos documentos do sistema de gestão de qualidade, existem ainda dois 

documentos de campo utilizados em serviço, de interesse para este trabalho, a ficha 

de avaliação de risco local (ou ficha ARL) e o certificado de serviço, e ainda o 

Protocolo de Segurança para a Realização de Serviço, a ser entregue antes da 

prestação do mesmo, e as recomendações da Rentokil Initial Portugal, entregues no 

final, que também foram incluídos na análise documental. 

Estes documentos foram comparados com a norma e realizou-se assim uma análise 

de conformidade dos mesmos. Nesta análise também foi considerado o sistema 

eletrónico utilizado pelos utilizadores profissionais em serviço, que está disponível 

através de um PDA atribuído individualmente. 

A empresa foi assim avaliada por cada requisito, que categorizámos como estando 

em conformidade (a verde), em não-conformidade pouco grave de falta de 

evidenciação imediata (a amarelo), e finalmente em não-conformidade francamente 
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grave (a vermelho) requerendo uma maior revisão da documentação, incluindo a sua 

estrutura. 

 

Tabela 2: Documentos da empresa Rentokil Initial Portugal analisados neste trabalho. 

Nome Descrição Destinatário Objetivo 
Documentos associados com o sistema de gestão de qualidade: 

Procedimento 
de Vendas 

Procedimento previsto pelo 
sistema associado ao 
processo de Gestão 
Comercial Recursos 

humanos da 
Rentokil 
Initial 
Portugal 

Fornece aos recursos 
humanos da Rentokil 
Initial Portugal uma 
diretriz do modo como 
estes procedimentos 
deverão ser realizados 
e quais as 
responsabilidades de 
cada trabalhador 

Procedimento 
de Serviço de 
apoio ao cliente 

Procedimentos previstos pelo 
sistema associado aos 
processos de Gestão 
Comercial e de Prestação de 
Serviço 

Procedimento 
de Prestação de 
serviço 

Proposta 
Advantage 

Proposta computorizada e 
semi-automatizada através 
do sistema informático 
Advantage 

Rentokil 
Initial 
Portugal e 
cliente 

Propõe um determinado 
serviço ao cliente de 
acordo com 
pressupostos ajustados 
à realidade de cada 
cliente e, uma vez 
arquivado, funciona 
como registo auditável 

Outros documentos associados com a prestação do serviço: 
Ficha de 
Avaliação de 
Risco Local 
(ARL) 

Formulário de avaliação de 
riscos para a realização do 
serviço, realizada no local do 
cliente 

Rentokil 
Initial 
Portugal e 
cliente 

Regista quaisquer 
perigos detetados antes 
da prestação do serviço 

Certificado de 
Serviço 

Certificado do serviço 
executado no final da 
prestação do serviço, no qual 
é descrito o estado do 
controlo da praga naquele 
momento; o que foi realizado; 
o que se propõe fazer se 
necessário e as 
recomendações para o cliente 
a título preventivo para evitar 
a proliferação de pragas, num 
relatório descritivo; inclui a 
identificação e quantidades 
dos produtos utilizados 

Confirma a prestação 
do serviço e, uma vez 
arquivado, funciona 
como registo auditável 

Protocolo de 
Segurança para 
Realização de 
Serviço 

Protocolo descrevendo como 
o cliente deverá agir para sua 
própria segurança na 
realização do serviço com a 
utilização extensiva de 
inseticidas e acaricidas. Cliente 

Informa o cliente sobre 
potenciais perigos e 
sobre o modo correto 
de atuação de modo a 
evitá-los Recomendações 

de serviço pro-
-forma 

Recomendações comuns 
antes e depois do serviço com 
informação relevante 
relacionada com o mesmo, de 
modo a reduzir riscos. 
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Finalmente, após esta avaliação, realizámos uma análise de causas das não- 

-conformidades demonstradas, e propomos ações corretivas. 

 

6.3. Resultados dos questionários 

Do total de 112 questionários enviados, apenas foram submetidas 91 respostas, 

verificando-se uma taxa de submissão global de 81%. As taxas de submissão de cada 

grupo podem ser observadas com maior detalhe na Tabela 3. 

Como já foi referido, ao pessoal administrativo foi enviado um questionário mais 

simples de 8 perguntas, sendo uma questão de resposta aberta (a questão 7.1), uma 

de verdadeiro e falso (a questão 10.1) e seis de escolha múltipla (1.1, 1.3, 9.1, 9.12, 

10.5 e 11.7). Este questionário obteve uma taxa de submissão de 82%, e os seus 

resultados e as percentagens de respostas dadas certas e erradas poderão ser 

observadas na Tabela 4. 

Os resultados globais dos questionários realizados aos grupos de pessoal de vendas, 

técnicos de serviço e pessoal tecnicamente responsável podem ser observados no 

Gráfico 1. Por sua vez, nos Gráficos 2, 3 e 4 podem ser observados em maior detalhe 

os resultados do 1º, 2º e 3º questionário, respetivamente, para os três grupos de 

recursos humanos. 

 

 

Tabela 3: Evolução do número de respostas do questionário realizado. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Resultados do questionário realizado ao pessoal administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 
Questionários 
Nº Enviados Nº Respondidos % 

Pessoal administrativo 11 9 82% 
Técnicos de serviço 60 48 80% 
Pessoal tecnicamente responsável 13 12 92% 
Pessoal de vendas 28 22 79% 
Total 112 91 81% 

Questão 
Respostas 
Nº Erradas Nº Certas % 

1.1 1 8 89% 
1.3 2 7 78% 
9.1 0 9 100% 
9.12 1 8 89% 
10.1 0 9 100% 
10.5 8 1 11% 
11.7 0 9 100% 
Média total 1,71 7,28 80,95% 
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Os resultados das questões 10.4 e 12.3, que não são apresentados nessas figuras, 

obtiveram valores abaixo dos 20%, que foram considerados muito baixos. Após 

revisão das duas perguntas, observámos que nessas questões foram utilizados 

conceitos não conhecidos pela maioria dos trabalhadores (os conceitos de “medidas 

preventivas” e “corretivas”). Não sendo estes conceitos impeditivos para a realização 

do serviço, nem sendo exigidos pela norma como conhecimentos dos recursos 

humanos, concluímos que estas questões foram mal formuladas. Após revisão e 

consideração por parte da gestão do departamento técnico da empresa, os resultados 

destas duas questões foram removidos da interpretação dos questionários, e portanto 

não são consideradas na discussão deste trabalho. 

Em relação ao questionário realizado ao pessoal administrativo, no total, podem-se 

considerar os resultados como bastante bons (média total de 80,95%), com exceção 

da questão 10.5, que obteve resultados semelhantes nos questionários dos restantes 

grupos. Na pergunta 11.7 é importante mencionar que foram consideradas como 

certas todas as respostas, uma vez que, tendo sido esta questão colocada ao pessoal 

administrativo, é a algumas destas pessoas que cabe a responsabilidade de proceder 

formalmente com as reclamações dos clientes enviadas por outros, e assim alterou-

se o critério para esta questão neste questionário. 

No global, os resultados dos questionários para os grupos de vendas, técnicos de 

serviço e pessoal tecnicamente responsável obtiveram valores acima dos 80%. Estes 

valores foram considerados como bastante bons pelo Departamento Técnico. 

Como esperado, o grupo do pessoal tecnicamente responsáveis obteve os melhores 

resultados em todos os questionários, seguindo-se, em média, o grupo de vendas 

(exceto no 3º questionário) e finalmente do grupo dos técnicos de serviço. Também 

se observa que os melhores resultados para todos os grupos foram obtidos no 2º 

questionário, que por outro lado os piores resultados foram obtidos no 3º questionário, 

e que por sua vez o 1º obteve valores muito próximos dos valores de média. Estes 

resultados podem, como já referido, ser interpretados que os trabalhadores da 

Rentokil Initial Portugal têm, em geral, bons conhecimentos de todas as etapas 

anteriores à formulação do plano de prestação de serviço, incluindo o início do mesmo, 

embora haja uma pior noção das etapas a tomar na prestação do serviço, na avaliação 

de eficácia e na conclusão do serviço. De notar, no entanto, que esta interpretação se 

prende principalmente nos grupos de vendas e de pessoal tecnicamente responsável, 

uma vez que o grupo dos técnicos de serviço apresentou dificuldades tanto no 1º como 

no 3º questionário. 
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Gráfico 1: Resultados globais dos questionários realizados aos trabalhadores da Rentokil 

Initial Portugal. Na legenda encontram-se respetivamente os grupos: a azul o grupo do 

pessoal tecnicamente responsável, a vermelho o grupo dos técnicos de serviço, a verde o 

grupo do pessoal de vendas, e a púrpura a média combinada dos três grupos. “1º Q”, “2º Q” 

e “3º Q” correspondem, respetivamente, aos resultados da 1ª, 2ª e 3ª parte do questionário. 

 
Gráfico 2: Resultados da 1ª parte do questionário realizado aos trabalhadores da Rentokil 

Initial Portugal. Na legenda encontram-se respetivamente os grupos: a azul o grupo do 

pessoal tecnicamente responsável, a vermelho o grupo dos técnicos de serviço, a verde o 

grupo do pessoal de vendas, e a púrpura a média combinada dos três grupos. “1º Q” 

corresponde ao valor médio destes resultados. 
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Gráficos 3 e 4: Resultados globais da 2ª e 3ª parte, respetivamente, do questionário realizado 

aos trabalhadores da Rentokil Initial Portugal. Na legenda encontram-se respetivamente os 

grupos: a azul pessoal tecnicamente responsável, a vermelho dos técnicos de serviço, a verde 

pessoal de vendas, e a púrpura a média combinada destes três grupos.“2º Q” e “3º Q” 

correspondem, respetivamente, ao valor médio dos resultados da 2ª e 3ª parte. 
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Os piores resultados (abaixo de 50% de respostas certas) apresentaram-se nas 

questões dos requisitos 1.3 e 2.3 do 1º questionário e 9.11, 9.14, 10.2, 10.5, 11.5 e 

12.1 do 3º questionário (o requisito correspondente à questão 9.4 do 2º questionário 

foi removido da versão final da norma daí que não seja incluído nestes resultados). 

Outras questões com valores abaixo da média final obtida incluem as questões dos 

requisitos 2.2, 2.6, 2.8, 3.1, 4.2, 4.4, 4.5 e 4.8 do 1º questionário, 6.7, 7.3 e 8.1 do 2º 

questionário, e 9.12, 9.18, 10.3 e 11.6 do 3º questionário. Como já foi referido, será 

então nestes requisitos que uma formação aos recursos humanos se deverá focar. 

 

6.4. Resultados da análise documental e análise de causas de não- 

-conformidades 

 

6.4.1. Resultados da análise documental 

Comparando os documentos com os requisitos da norma, estes apresentaram-se em 

conformidade com os requisitos 1.2, 4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 6.8, 6.9, 7.4, 7.5, 9.13, 10.2, 

12.1 e 12.3. Por outro lado, apresentaram-se em não-conformidade menor os 

requisitos normativos 1.3, 4.5, 4.6, 6.7, 9.4, 9.9, 10.3 e 10.4, e em mais grave com os 

requisitos 1.1, 2.3, 2.4, 2.8, 3.1, 4.11, 7.2, 7.3 e 12.4. 

Como já foi referido, a análise de causas foi formulada a partir dos requisitos do anexo 

A, e tendo em conta os documentos disponibilizados pela empresa. Ao longo do meu 

estágio trabalhei principalmente com o formato draft da norma, e assim esta análise 

foi inicialmente realizada seguindo esse formato. No entanto é possível atualizar os 

resultados de modo a serem apresentados de acordo com o formato final da norma 

num total de 80 requisitos. Ainda assim não tivemos oportunidade de trabalhar com 

os requisitos 13.1, 13.2 e 13.3 (sobre o assegurar de competências) uma vez que 

foram adicionados apenas na versão final da norma, pelo que decidimos excluí-los da 

análise final completa dos requisitos e como tal não serão discutidos neste trabalho. 

A análise realizada aos restantes 77 requisitos encontra-se disponível no Anexo 2. 

Esta análise tem em conta as alterações introduzidas no formato definitivo da norma. 

Os 77 requisitos foram alinhados pelas diferentes formas de imposições que colocam 

aos recursos humanos. Inicialmente dividimos os requisitos pela sua componente de 

realização prática, sendo classificados com um “sim” se tal fosse verdade, e com “tem 

componente prática, mas poderão existir falhas”, caso se tratasse de uma tarefa 

prática que, pelos conhecimentos demonstrados nos resultados do questionário, 

poderia não ser devidamente realizada por todos os técnicos de serviço. 
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Posteriormente dividimos os requisitos como conhecimentos formativos (e portanto 

comprováveis através de fichas de formação dos recursos humanos) ou não, e deste 

modo classificámos 47 requisitos (perto de 61% do total) como conhecimentos 

formativos dos trabalhadores. Destes, 7 já se encontravam em conformidade devido 

à sua fácil comprovação pelos relatórios e certificados de serviço devidamente 

preenchidos, e os restantes 40 foram colocados como estando em não-conformidade 

pouco grave, devido à facilidade, embora não imediata, da sua evidenciação. De notar 

que os quatro requisitos 4.6, 6.6, 8.5 e 9.5, embora reconhecidos como 

conhecimentos, não são de base teórica mas sim prática (capacidades), pelo que a 

sua comprovação não deverá passar apenas por quaisquer documentos formativos 

comprovativos mas também pela observação da sua realização na prática de campo. 

Sobram assim 30 requisitos, dos quais 13 considerámos como em conformidade uma 

vez que os documentos da empresa devidamente preenchidos já evidenciam a 

matéria destes pontos, e cuja comprovação poderá ser vista com maior detalhe na 

Tabela 6. Restam 17 pontos, dos quais 8 considerámos como em não-conformidade 

pouco grave e os restantes 9 em não-conformidade grave, como será discutido mais 

à frente neste trabalho, tendo sido nos últimos que se focaram as soluções para 

evidenciação e comprovação. Estes 9 requisitos podem ser observados na Tabela 5. 

Estes valores perfazem assim um total de 20 requisitos em conformidade, cerca de 

25,97% do número total, 48 em não-conformidade pouco grave, cerca de 62,34% do 

total, e 9 requisitos em não-conformidade grave, cerca de 11,69% do total. 

 

Tabela 5: Requisitos considerados em não-conformidade grave após análise. 

Requisito Descrição (o utilizador deverá ser capaz de…) 

1.1 Definir tipo de cliente, problema de pragas e ações prioritárias/riscos 
associados para tipo de cliente e seus requisitos específicos de negócio 

2.3 Estimar nível de infestação e definir a extensão da sua distribuição e risco 
para o ambiente do cliente 

2.4 
Identificar e determinar fatores com possível influência no controlo ou na 
entrada, distribuição e proliferação da infestação de pragas na localização, 
estrutura e ambiente do cliente 

2.8 Avaliar a eficácia de inspeções, tratamentos e intervenções anteriores 

3.1 Baseado na informação de 2, comunicar causas prováveis de infestações e, 
se necessário, recomendar a realização de investigações adicionais 

4.11 
Determinar e indicar corretamente as expectativas do cliente em relação ao 
serviço de gestão de pragas, incluindo níveis aceitáveis de pragas que serão 
tolerados 

7.2 
Apresentar detalhes de identificação de pragas, risco de infestação 
(existência de pragas e sua possibilidade de acesso futuro), e origem, 
distribuição e extensão prováveis da população 

7.3 Identificar fatores que favorecem o acesso ou a proliferação de pragas, 
incluindo medidas de prevenção e assistência externa 

12.4 Rever e avaliar eficácia de intervenções, atividades e inspeções anteriores 
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Tabela 6: Requisitos considerados em conformidade após análise, e seus respetivos modos 

de evidenciação. 

 

6.4.2. Análise de causas e alterações sugeridas 

Seguindo o formato descrito nos resultados, os primeiros 47 requisitos (7 destes em 

conformidade) que se baseiam em conhecimentos teóricos são de comprovação 

relativamente simples, poderão ser evidenciados pelos documentos das ações de 

formação já realizadas, ou poderão entrar em conformidade através de um exame 

teórico para comprovar esses conhecimentos, com programação de ações de 

N.º Requisito Modo de evidenciação 

1.2 
Recolher informações relevantes sobre pragas 
(atividade, design, ambiente, layout, pragas 
anteriores, fatores de risco, tratamento) 

Toda esta informação está 
disponível através do sistema do 
PestNetOnline, que por sua vez 
é descrito nas propostas 

4.1 
Realizar e documentar uma avaliação de risco de 
saúde e segurança operacional para os serviços 
a serem prestados no local 

Avaliação de risco já é realizada 
nas fichas de ARL 

4.7 
Descrever preparação do local pré-tratamento, 
incluindo quaisquer avisos, exclusões ou medidas 
especiais necessárias para ambos 

O que é exigido por ambos estes 
requisitos encontra-se 
devidamente descrito no 
Protocolo de Segurança para a 
Realização de Serviços 4.8 

Descrever limpeza do local pós-tratamento, 
incluindo quaisquer avisos, exclusões ou medidas 
especiais necessárias para ambos 

6.8 

Organizar um programa de trabalho contínuo de 
elevado nível de atenção a: atividades de 
monitorização, gestão de informação técnica, e 
elaboração e compilação de dados relevantes e 
sua rápida comunicação e transmissão ao cliente 

O que é exigido nestes dois 
requisitos já é devidamente 
documentado na proposta 
Advantage e na proposta tipo 

6.9 
Baseado em 6.1 a 6.8, recomendar e justificar a 
melhor combinação de métodos a aplicar na 
situação do cliente 

7.4 

Planear o uso de métodos físicos, físico-químicos 
e/ou biológicos (para métodos químicos a fim de 
incluir escolha de pesticidas, técnica de aplicação 
e procedimento de segurança) 

Estas medidas são sempre 
referidas no relatório e nas 
propostas 

7.5 Definir proposta formal para o cliente Sempre realizada e justificada 

9.10 Estabelecer acordos de nível de serviço para 
medidas de tratamento e controlo 

Efetuado sempre que é redigido 
um contrato formal 

9.11 

Recolher toda a informação relevante da proposta 
do cliente (incluindo morada, contacto pessoal, 
nível e tipo de infestação, análises de risco, 
métodos de tratamento e preparações acordados, 
outros acordos especiais) 

Toda esta informação está 
disponível nas propostas e no 
sistema informático, 
comprovando assim a sua 
recolha 

10.1 
Utilizar corretamente o sistema do prestador de 
serviços para registar a deteção de atividades das 
pragas 

O preenchimento do relatório no 
PDA evidencia o registo correto 
da operação realizada 

10.2 Compilar a ficha de relatório e registo de serviço 
técnico 

Os Certificados de Serviço 
devidamente preenchidos 
evidenciam este requisito 

11.7 
Descrever como lidar formalmente com qualquer 
reclamação do cliente dentro dos protocolos do 
prestador de serviços 

Comprovado pelos documentos 
redigidos numa reclamação 
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formação específicas para complementar quaisquer falhas demonstradas na 

avaliação. Dos 40 em não-conformidade pouco grave, os 4 requisitos que se baseiam 

em conhecimentos práticos e capacidades práticas poderão ser evidenciados de 

modo semelhante, com a modificação de exame teórico para prático. Os modos de 

evidenciação dos restantes 13 requisitos em conformidade que não foram 

considerados conhecimentos formativos encontram-se na Tabela 6 (de notar que 

seguem o formato mais recente da norma, não existindo assim uma correspondência 

com os requisitos do questionário). 

Sobram assim 17 requisitos em não-conformidade. Destes, os requisitos 1.3, 10.3 e 

10.4 foram categorizados como em não-conformidade pouco grave. O requisito 1.3 é 

de difícil evidenciação devido à falta de documentação para tal, uma vez que não 

existe nenhum protocolo da Rentokil Initial Portugal que exija que a receção da 

informação transmitida hierarquicamente seja documentada, apesar deste ponto até 

poder ser realizado na prática. 

O requisito 10.3 (equivalente ao 10.4 na versão draft) prende-se com o que foi 

evidenciado através dos resultados do questionário em relação a este ponto (cuja 

questão foi removida de interpretação, como já referido), que poderá necessitar de 

formação adicional, e assim não poderá ser considerado em conformidade, mas 

apesar disso a sua evidenciação não exige grande reformulação da estrutura da 

empresa, tendo assim sendo considerado uma não-conformidade pouco grave. 

O ponto 10.4 remete para uma atividade que a Rentokil Initial Portugal, à semelhança 

do ponto 1.3, também já realizará eventualmente, neste caso a identificação de 

medidas a serem tomadas no âmbito de seguros e suas implicações. No entanto esta 

identificação não está evidente nas recomendações ao cliente, uma vez que a Rentokil 

Initial Portugal nunca a padronizou devido à variabilidade da mesma face ao tipo de 

cliente a quem o serviço é prestado. Este requisito depende assim do ponto 1.1 (sobre 

a definição do tipo de cliente), já considerado em não-conformidade grave. A 

identificação destas medidas poderá no entanto ser realizada de um modo 

relativamente simples e eficaz, através de aconselhamento junto das empresas de 

seguros dos clientes, que facilmente poderão transmitir a informação das medidas 

exigidas nas suas apólices à Rentokil Initial Portugal. 

Os 5 primeiros requisitos da tarefa 11 (confirmação da eficácia do serviço) foram 

também categorizados como em não-conformidade pouco grave. Estes requisitos 

estão dependentes entre si pela ordem em que são apresentados, ou seja, o ponto 

11.5 depende dos pontos anteriores 11.4 e 11.3, que dependem do ponto 11.2, 
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dependendo esse por sua vez do ponto 11.1; ou seja, apenas é possível determinar a 

causa-origem após terem sido descartados incumprimentos da parte do cliente e 

eventuais níveis residuais esperados, e estes dois fatores estão dependentes da 

avaliação e comparação dos níveis residuais com o nível acordado de infestação 

enunciado inicialmente. No entanto, todos estes fatores estão dependentes do nível 

acordado de infestação, estando esse nível dependente ainda do critério do cliente 

enunciado no ponto 4.11 (em não-conformidade muito grave, discutido mais à frente). 

Por si, estes 5 requisitos não foram classificados como em não-conformidade grave 

uma vez que, em primeiro lugar, o que é exigido trata-se de capacidades (de 

avaliação, explicação e determinação de causa-origem), não sendo obrigatoriamente 

realizadas em todos os serviços prestados, e porque, caso necessário, a empresa 

dispõe de ferramentas para as realizar; apenas a sua evidenciação não é simples. 

Assim, foram considerados em não-conformidade pouco-grave. 

Finalmente apresentam-se os 9 requisitos em não-conformidade grave. Considerou- 

-se que as capacidades exigidas nestes requisitos estão de facto de acordo com as 

capacidades atuais dos recursos humanos da Rentokil Initial Portugal, mas a sua 

evidenciação é na maioria dos casos muito difícil. Segue-se uma explicação detalhada 

para cada ponto. 

Em relação ao requisito 1.1 (definir tipo de cliente, problema de pragas e ações 

prioritárias/riscos associados para o tipo de cliente e os seus requisitos específicos de 

negócio), e embora o técnico responsável pela prestação de serviço tenha as 

capacidades de definir os fatores descritos neste requisito, o tipo de cliente e os seus 

riscos específicos de negócio não são sistematicamente documentados no momento 

do primeiro contacto com o cliente. Mais especificamente, para grandes clientes com 

obrigação legal de controlo de pragas, a empresa apresenta sempre propostas onde 

inclui uma descrição das necessidades específicas de negócio; mas para outros 

clientes estes fatores não são sempre bem definidos nem devidamente 

documentados, embora sejam tidos em conta na preparação da proposta. 

Os fatores dos requisitos 2.3 (estimar nível de infestação e definir a extensão da sua 

distribuição e risco para o ambiente do cliente) e 2.4 (identificar e determinar fatores 

com possível influência no controlo ou na entrada, distribuição e proliferação da 

infestação de pragas na localização, estrutura e ambiente do cliente) não são 

sistematicamente documentados, isto é, a Rentokil Initial Portugal não exige aos seus 

técnicos a obrigação de os descrever no relatório do certificado de serviço emitido. 

Juntamente com os fatores já descritos acima, nota-se uma necessidade de alteração 
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dos documentos já existentes ou a criação de um novo formato de documento a ser 

preenchido. 

Tal como nos dois requisitos anteriores 2.3 e 2.4, o que é exigido no requisito 2.8 

(avaliar a eficácia de inspeções, tratamentos e intervenções anteriores) e, por 

extensão, no requisito 12.4 (rever e avaliar a eficácia de intervenções, atividades e 

inspeções anteriores), que está dependente do levantamento de dados de 2.8, insere-

se nas competências atuais dos recursos humanos da empresa. No entanto, não são 

documentados sistematicamente o historial de atividades anteriores nem a eficácia 

das mesmas. Tal como nos requisitos anteriores, faria sentido ser realizada uma 

avaliação de todos estes fatores numa primeira inspeção, especificamente em relação 

ao ponto 2.8. 

Para o requisito 3.1 (baseado na informação recolhida na tarefa 2, comunicar causas 

prováveis de infestações e, se necessário, recomendar a realização de investigações 

adicionais), o que é aqui exigido não é novamente documentado nas mesmas 

condições que os requisitos anteriores. Uma vez que é realizado antes da formulação 

da proposta, justifica-se que seja incluído com os 5 pontos anteriores num novo 

documento. 

O requisito 4.11 (determinar e indicar corretamente as expectativas do cliente em 

relação ao processo de gestão de pragas, incluindo níveis aceitáveis de pragas que 

serão tolerados), cujo equivalente na versão draft é o ponto 10.3 (originalmente na 

tarefa 10, relatório formal e recomendações), exige que o técnico responsável pelo 

serviço seja capaz de indicar as expectativas do cliente e níveis de pragas que o 

mesmo tolera. Assim, é requerido que seja indicado o critério do cliente face ao 

trabalho a ser realizado. Embora tal seja realizado na prática, não é, novamente, 

documentado na altura de levantamento destes dados. É importante referir que o 

critério do cliente tem muitas vezes uma base pouco informada, e que faz sentido 

assim que a entidade prestadora de serviço tenha interesse em instruir de forma 

pedagógica os seus clientes nesta matéria sensível. 

A norma exige que as competências documentadas nos sete requisitos 1.1, 2.3, 2.4, 

2.8, 3.1, 4.11 e 12.4 (que é dependente de 2.8) devem pertencer a tarefas a serem 

realizadas no início do processo de entrega do serviço ao cliente, especificamente às 

tarefas 1 (1º contacto), 2 (inspeção inicial), 3 (análise de causas, concluindo a tarefa 

2) e 4 (avaliação de risco ao local e cliente). Uma vez que estas tarefas, pertencendo 

à parte inicial do processo, são das que apresentam mais não-conformidades, 
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justifica-se reanalisar o modo como é realizado o processo implementado na empresa, 

nas suas partes iniciais. 

De facto, a entrega inicial do serviço tal como definido no processo de vendas não 

especifica como é feita a inspeção, sendo deixada ao encargo do técnico responsável. 

A norma vem assim exigir uma alteração por parte deste processo, que passa a ter a 

obrigação de documentação dos requisitos anteriores para sua evidenciação. Uma 

vez que não existe de momento nenhum tipo de relatório a realizar nessa primeira 

inspeção, justifica-se que se crie um novo formato de documento para tornar possível 

esse registo. 

Restam os requisitos 7.2 (existência de pragas, apresentar detalhes de identificação 

de pragas, risco de infestação, e sua possibilidade de acesso futuro, origem, 

distribuição e extensão prováveis da população) e 7.3 (identificar fatores que 

favorecem o acesso ou a proliferação de pragas, incluindo medidas de prevenção e 

assistência externa). Relativamente a estes, é importante referir que a identificação 

da praga e a sua existência são sempre apresentadas ao cliente, tanto na proposta 

como no certificado de serviço. A possibilidade de acesso futuro é estudada, e o risco 

de infestação é sempre implicado como fator principal para a necessidade de 

intervenção. A origem, a distribuição e a dimensão da população prováveis são 

calculadas e, juntamente com os fatores que favorecem acesso ou proliferação de 

pragas, são tidos em conta no planeamento do serviço a prestar; no entanto, nunca 

são apresentados ao cliente em qualquer documento formal, embora sejam referidos 

muitas vezes de um modo informal. 

A razão pela qual estes fatores não são apresentados nem documentados 

formalmente prende-se com três causas. Em primeiro lugar deverá ser tido em conta 

que, mesmo com uma primeira inspeção minuciosa do local do cliente, a origem da 

população de pragas não é sempre evidente. A exclusão das vias de entrada, nas 

instalações do cliente, coloca a população de pragas sob pressão ambiental, o que 

provocará com que estas procurem métodos de entrada alternativos (García, 1994), 

que poderão ser de evidenciação mais difícil. 

Para além disto, a distribuição e dimensão das populações de pragas nunca são 

aferidas diretamente na inspeção mas sim deduzidas através das evidências deixadas 

pelas mesmas. No entanto, quaisquer intervenções realizadas poderão colocar as 

populações em stress ambiental e assim reduzir a probabilidade de observação de 

quaisquer evidências. Por exemplo, os roedores, sendo animais inteligentes, possuem 

dois comportamentos típicos de aprendizagem. Um destes comportamentos é 
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denominado de neofobia, e caracteriza-se por uma atitude de evitação e a associação 

de características negativas a novos alimentos. O segundo comportamento chama-se 

neofilia, e caracteriza-se por uma curiosidade, quase oposta à neofobia, em que estes 

animais estão constantemente a ingerir apenas pequenas quantidades de novos 

alimentos. Estes dois comportamentos são substituídos um pelo outro enquanto 

estratégia adaptativa a novos ambientes (OMS, 2008). Esta atitude manifesta-se 

frequentemente em situações de stress ambiental onde os roedores passam 

facilmente a evitar substâncias nocivas após ingestão de pequenas quantidades de 

isco. Este obstáculo é muitas vezes ultrapassado pela experiência e conhecimentos 

do técnico de serviço, que pode apresentar uma estimativa, por aquilo que lhe é 

observável, do que crê ser a dimensão e distribuição da população (García, 1994). 

Outro obstáculo à apresentação destes fatores provém do tipo de cliente. Por 

exemplo, na Rentokil Initial Portugal não são sistematicamente contratualizadas 

inspeções completas e minuciosas por clientes com instalações múltiplas de grande 

volume, como cadeias de centros comerciais, dadas as grandes quantidades de 

tempo e esforço em recursos humanos necessárias para tal serviço. Assim, nesses 

clientes, os contractos são redigidos com consideração por uma aproximação técnica 

para cada instalação, redigida pelo supervisor responsável por esse cliente, por 

observação das plantas das mesmas e tendo em conta fatores ambientais (como por 

exemplo a vegetação rodeante) e humanos (por exemplo a frequência de entrada de 

camiões de entrega que poderão estar infestados). Em clientes deste tipo, a origem, 

dimensão e distribuição prováveis das pragas, para além de outros fatores que 

poderão estar por detrás do seu acesso ou proliferação, são assim determinados, e é 

acrescentado o emprego de intervenções específicas consoante as necessidades 

para tal. 

Assim, estes três obstáculos justificam o facto de a empresa Rentokil Initial Portugal 

até agora não ter padronizado em protocolo a apresentação destes fatores ao cliente. 

 

6.5. Proposta para implementação 

Conclui-se da análise de causas que há falta de um documento para registar 

sistematicamente os dados exigidos por estes requisitos e recolhidos no primeiro 

contacto com o cliente. Assim, formulámos um documento de inspeção para ser 

utilizado na 1ª inspeção antes de qualquer outro tipo de serviço, que poderá ser visto 

no Anexo 3. Este documento foi redigido tendo em conta os 9 requisitos em não- 

-conformidade grave, e também o requisito em não-conformidade menor 1.3, todos 
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estes já analisados. Para além destes, foi também acrescentado ao documento o 

conteúdo dos requisitos 9.4 e 12.2, considerados os dois como conhecimentos 

formativos em não-conformidade pouco grave, dado que na análise dos mesmos 

recomendo que sejam feitas alterações documentais para uma melhor evidenciação. 

Segue-se uma explicação detalhada deste documento de 1ª inspeção. Os requisitos 

específicos a ser evidenciados numa determinada secção encontram-se a parêntesis. 

A maior não-conformidade do requisito 1.1 é a falta de evidências na definição do tipo 

de cliente, dos seus riscos associados e dos seus requisitos específicos de negócio. 

O documento começa assim com a definição do tipo de cliente, que pode ser um de 9 

tipos (incluindo um espaço adicional para “outro”), escolhidos não só por serem mais 

comuns (residencial, escritórios, comércio) mas também pelas diferenças técnicas e 

legais específicas (indústria farmacêutica, alimentar, não-alimentar). Há um espaço 

para as evidências encontradas, e de seguida através das mesmas é feita a 

identificação da praga. A distribuição e extensão prováveis são também definidas (de 

acordo com os requisitos 2.3 e 7.2), tal como as vias-de-entrada possíveis (2.4) e 

outros fatores que poderão estar a contribuir para a proliferação e contaminação (7.3 

e 12.2), tais como água e alimento disponíveis, entre outros. Então é redigido um 

historial das atividades de controlo de pragas anteriormente realizadas nas 

instalações do cliente (2.8 e 12.4). Só após uma análise destes fatores é que pode ser 

calculada a origem mais provável da infestação (3.1). Finalmente, é estimado o risco 

específico das pragas para a atividade do cliente (continuando o requisito 1.1) de 

modo a serem escolhidas as melhores metodologias tendo em conta estes riscos. 

Após a análise e seleção do risco específico, são propostas metologias para controlo, 

divididos em três grupos: físico-mecânicos (por exemplo vedação de estruturas ou 

armadilhas), biotecnológicos (p. e. feromonas) e químicos (p. e. rodenticidas), 

ordenados do menor para o maior impacto ambiental. Esta secção deverá conter uma 

breve descrição sobre os impactos possíveis das mesmas (auxiliando na evidenciação 

do requisito 9.4) e como a seleção destas metodologias tem em conta os métodos de 

gestão integrada de pragas. Imediatamente após a proposta de medidas, são 

escolhidas metodologias adequadas iguais às do certificado de serviço da Rentokil 

Initial Portugal (por exemplo, fumigação ou estações de isco com biocidas). 

São explicados ao cliente os fatores com influência na eficácia do processo, incluindo 

as propriedades dos produtos a utilizar, a metodologia e as características das pragas. 

O cliente fica mais esclarecido em relação à sua praga e às ações necessárias para 

a sua gestão e controlo, e cria uma expectativa mais informada sobre a eficácia do 
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processo, sendo capaz de concordar com uma estimativa do seu respetivo grau, 

aplicado ao seu caso. Este grau de eficácia é calculado em relação à capacidade de 

resolução do problema, e como tal é apresentado como um indicativo de tempo de 

resolução. Assim, esta secção vai de encontro ao requisito 4.11, e com este é 

possível, como já foi mencionado, satisfazer os requisitos 11.1 a 11.5 sempre que 

necessário. 

O documento acaba com um espaço para notas adicionais, um ponto que regista a 

transmissão de informação à pessoa tecnicamente responsável (indo de acordo com 

o requisito 1.3) e um espaço para assinatura do técnico responsável. 

Para além deste documento, são ainda recomendadas as seguintes medidas para 

auxiliar na evidenciação de certos requisitos: 

1. Edição das fichas de avaliação de risco, de modo a incluir um campo para a 

limitação de espécies não-alvo, de acordo com o requisito 4.5, e outros dois 

campos para riscos nas fumigações e envenenamentos (exposição a venenos), 

seguindo o requisito 9.7; 

2. Exibição dos deveres de cuidado nas propostas automáticas, de acordo com o 

requisito 9.9, para o qual bastará ser redigido um texto simples; 

Estas medidas encontram-se em formato de aplicação no Anexo 4. 
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Conclusão 

 

A atividade de controlo de pragas tem uma história própria na formação da sociedade 

atual e acima de tudo um peso importante em saúde pública e na economia. Está 

devidamente estudada e possui legislação regulamentadora das substâncias 

utilizadas e meios para atingir o âmbito. Contudo, em Portugal não existe regulação 

específica aplicada à gestão dos serviços prestados neste domínio. Daí a importância 

desta norma para o país, tanto para fins de evidenciação da qualidade dos serviços, 

como também para fins de educação dos seus clientes. Através da certificação pela 

EN 16636, a Rentokil Initial Portugal passará a ter uma maior credibilidade que lhe 

proporciona uma vantagem competitiva no mercado. 

A abordagem seguida através do questionário permitiu um diagnóstico eficaz da 

situação, com exceção das questões 10.4 e 12.3. Sugere-se que, numa eventual 

reprodução deste questionário para efeitos semelhantes, estas duas questões sejam 

reformuladas de modo a evitar uma linguagem excessivamente técnica. 

Os resultados do questionário permitiram concluir que os trabalhadores da Rentokil 

Initial Portugal possuem boas capacidades e conhecimentos relacionados com a 

prestação de serviços, e que qualquer formação a realizar se deverá focar nos temas 

envolvidos nos requisitos 2.3 do 1º questionário e 9.11, 9.14, 10.2, 10.5, 11.5 e 12.1 

do 3º questionário. Esta formação deverá procurar reforçar as capacidades de: 

• Estimativa de níveis de infestação e risco para o cliente, de acordo com o tema do 

requisito 2.3,  

• Reconhecimento de medidas de controlo e tratamento adequadas aceitáveis pelo 

cliente, de acordo com 9.11,  

• Identificação de quaisquer implicações ou medidas de seguros no serviço ao 

cliente, de acordo com 10.5,  

• Determinação da causa do problema se os objetivos da solução contratada não 

forem atingidos, e proposta de ações corretivas apropriadas nos termos de ambas 

as partes, ambas de acordo com o requisito 11.5,  

• Identificação da presença de pragas na fase de monitorização, de acordo com o 

tema do requisito 12.1, 

E ainda a aquisição de conhecimentos sobre 

• Impacto das substâncias utilizadas, tanto em pessoas, como em outros 

organismos ou bens, de acordo com 9.14, e 

• Preenchimento correto do certificado de serviço, de acordo com 10.2. 
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Para além destes temas e outros referidos ao longo do trabalho, qualquer formação 

não prescindirá da identificação do processo da norma. 

A análise documental permitiu identificar vários requisitos que já estão em 

conformidade com a norma. No entanto, em relação aos requisitos 4.5, 4.7, 4.8, 5.2, 

6.7, 9.4 e 9.7 poderão ser alteradas pequenas partes na documentação já existente. 

Tais sugestões encontram-se referidas no Anexo 2. 

A grande maioria dos requisitos (cerca de 61% do total) baseia-se em conhecimentos 

e capacidades a serem avaliadas pela autoridade certificadora. Uma vez que o 

questionário de diagnóstico aponta para valores gerais satisfatórios, e que as lacunas 

existentes podem ser colmatadas com formação adequada, pode-se concluir que a 

empresa está bem colocada para poder rapidamente vir a evidenciar a sua 

conformidade com esses requisitos. 

Finalmente, a proposta apresentada consiste num documento de 1ª inspeção, de fácil 

preenchimento pelos técnicos de serviço, e que resolve os restantes requisitos em 

não-conformidade, que não se baseiam em conhecimentos ou capacidades (cerca de 

13% do total). Para além de evidenciar requisitos em não-conformidade grave, este 

documento complementa adequadamente os serviços prestados pela Rentokil Initial 

Portugal através da disponibilização do registo para ambas as partes da inspeção 

inicial, que transmite imediatamente ao cliente o profissionalismo inerente à norma. 

Com a formação adequada, as soluções de pormenor sugeridas, e a proposta de 

documento de inspeção inicial, a Rentokil Initial Portugal assegurará a plena 

conformidade com a norma EN 16636, reforçando a sua posição de liderança no 

mercado. 
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Anexo 1: Questionário formulado, com questões específicas para cada requisito. 

A resposta correta à questão encontra-se assinalada a negrito. Nas últimas quatro colunas encontram-se assinalados com um “X” os requisitos aos grupos de recursos 

humanos aos quais foram colocados, sendo que “TR”, “TS”, “V” e “A” correspondem, respetivamente, aos grupos do pessoal tecnicamente responsável, dos técnicos 

de serviço, do pessoal de vendas e do pessoal administrativo. 

 

N.º Requisito Questão formulada Grupos 
1   TR TS V A 

1.1 

Capaz de definir o tipo de cliente, 
problema de pragas e o risco 
associado ao tipo de cliente e 
necessidades específicas dos 
seus negócios 

Dos seguintes tipos de cliente, escolha a opção que identifique aqueles para os quais o 
controlo de pragas é um serviço de elevada prioridade: 
a) Uma serralharia e uma estação de correios; 
b) Uma produção agrária; 
c) Uma fábrica de chouriços e uma unidade de produção de medicamentos. 

X  X X 

1.2 

Capaz de recolher informações 
relevantes sobre as pragas 
(atividade, layout, meio 
envolvente, design, historial de 
atividade, fatores de risco) 

Dos seguintes pontos, qual considera mais importante recolher numa inspeção inicial a um 
local com infestação de roedores: 
a) Tipo de roedor, quantidade, condições de impenetrabilidade, risco para negócio do 
cliente; 
b) Número de excrementos, tipo de piso e ano de construção do edifício; 
c) Cor das paredes, marca das portas e motorização da viatura do cliente. 

X X X  

1.3 

Capaz de transmitir todas as 
informações, de acordo com os 
riscos observados, à pessoa 
tecnicamente responsável 

Quais as informações que considera serem revelantes para transmitir à pessoa 
tecnicamente responsável? Escolha a opção mais correta. 
a) Tipo de roedor, quantidade, estado de impenetrabilidade, risco para negócio do cliente; 
b) Número de excrementos, tipo de piso e ano de construção do edifício; 
c) Todas as anteriores. 

 X X X 

2   TR TS V A 

2.1 

Conhece bem a biologia e o 
comportamento das pragas 
(incluindo ciclo de vida, habitat e 
preferências alimentares) 

O facto de encontrar uma ooteca de Blatella germanica no gabinete de um escritório indica: 
a) O foco de infestação é na sala de refeição dessa empresa; 
b) O foco de infestação será nesse gabinete; 
c) Aquela barata já não se reproduzirá mais. 

X X X  

2.2 
Capaz de detetar e identificar as 
espécies de pragas europeias 
mais comuns (incluindo espécies 

Numa instalação de armazenamento de silagem de uma exploração de vacas encontraram- 
-se fezes semelhantes a caroços de azeitona em zonas relativamente elevadas do edifício, 
no entanto na zona a nível do solo há muito poucas evidências de qualquer praga, à parte 

X X X  
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não-alvo e indicadores) e possui 
conhecimentos específicos para 
cada uma das pragas e serviço 
que é oferecido. 

pequenos trilhos por entre os silos. O produtor já se certificou que o portão se encontra 
devidamente fechado, já tapou quaisquer buracos/entradas a nível do solo, no entanto há 
cabos elétricos revestidos que provêm de uma torre ali perto para dar eletricidade ao resto 
da exploração, com um cabo que entra nesta instalação. Que espécie de praga acha que 
poderá ser? 
a) Ratazana; 
b) Rato negro; 
c) IPA. 

2.3 

Capaz de estimar níveis de 
infestação e definir a extensão da 
sua distribuição e o risco para o 
cliente 

Numa inspeção a uma loja de ferragens encontra na cave cerca de 50 excrementos frescos 
de ratinho doméstico. Como classifica esta infestação? Escolha a opção mais correta. 
a) Leve; 
b) Moderada; 
c) Elevada. 

X X X  

2.4 

Capaz de identificar e avaliar 
fatores que poderão ter impacto 
no controlo ou influência na 
entrada, distribuição e 
proliferação da infestação nas 
instalações do cliente, estrutura 
do edifício e ambiente rodeante 

Estamos no período do Inverno, numa instalação moderna, com infestação de ratinho 
doméstico, há má higiene no local, a porta está aberta enquanto não está a ser utilizada e 
o alimento disponível é muito reduzido/limitado. Qual dos 3 é o fator mais evidente que está 
a permitir a infestação? Escolha a opção correta. 
a) A má higiene; 
b) A porta ser deixada aberta; 
c) A quantidade de alimento disponível. 

X X X  

2.5 
Capaz de descrever e utilizar 
corretamente ferramentas e 
métodos de inspeção. 

Se quisesse utilizar apenas farinha para determinar o roedor que se encontra a infestar 
determinada instalação, de forma expedita, como faria? Escolha a opção mais correta. 
a) Utilizava a farinha como isco; 
b) Preparava um bolo e identificava o roedor pelo tipo de dentada; 
c) Deixava farinha espalhada no chão durante a noite e identificava o roedor pelo tipo 
de pegada. 

X X X  

2.6 

Capaz de demonstrar 
conhecimento e discutir métodos 
de controlo e seu impacto sobre 
seres humanos, espécies não-
alvo e flora no meio envolvente 
do cliente 

Na garagem de uma moradia T5 com um pequeno quintal em Sintra está instalada uma 
infestação de ratinho doméstico. Que tipo de metodologia considera mais adequada utilizar? 
Escolha a opção mais correta. 
a) Colocação de armadilhas; 
b) Colocação de pequenas estações de isco soltas no interior da garagem; 
c) Colocação de estações de isco externas metálicas e fixas. 

X X X  
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2.7 

Capaz de identificar medidas 
preventivas que devem ser 
tomadas para atenuar os riscos 
de proliferação da infestação ou 
re-infestação. 

Que medidas preventivas devem ser tomadas em qualquer infestação? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Reduzir o alimento e água disponíveis, eliminar quaisquer pragas encontradas, 
impedir o seu acesso e abrigo; 
b) Manter espaços com aroma agradável, eliminar quaisquer vestígios que as pragas 
possam deixar (fezes, ootecas, etc.) ou de aspeto desagradável; 
c) Falar com o pessoal sobre perigos das pragas e colocar armadilhas. 

X X X  

2.8 

Capaz de analisar de forma 
crítica e avaliar a eficácia de 
inspeções, tratamentos e 
intervenções anteriores. 

Na monitorização a uma fábrica de sapatos à qual foi realizado tratamento contra uma 
infestação de baratas, encontraram-se apenas vestígios de mudas/exúvias dentro do 
sistema de aquecimento de uma única sala. Não foram encontradas mais evidências. Qual 
considera ter sido a eficácia do tratamento? Escolha a opção mais correta. 
a) Muito eficaz; 
b) Pouco eficaz; 
c) Ineficaz. 

X X X  

3   TR TS V A 

3.1 

Capaz de recolher e analisar 
toda a informação de 2 e, onde 
necessário, aplicar mais técnicas 
forenses para identificar e 
comunicar as causas-raiz 
prováveis de infestações 

Numa instalação industrial de produção alimentar há uma infestação de baratas contra a 
qual já foram realizados dois tratamentos na área da cozinha. Qual considera ser o fator 
mais importante para a ineficácia dos tratamentos até agora? Escolha a opção correta. 
a) Nunca foram abertos os painéis de comutadores dos fornos industriais; 
b) Não foram removidos por completo os desperdícios de alimento; 
c) Não se inspecionou a mercadoria. 

X X X  

4   TR TS V A 

4.1 

Capaz de realizar e documentar 
uma avaliação de riscos de 
saúde e segurança para onde 
será realizado o serviço 

Na imagem, encontra ilustrado um local onde o Técnico tem que aceder para resolver um 
problema de roedores. Encontra ainda 2 opções de preenchimento da Avaliação de Riscos 
no Local. Indique qual das opções é a correta. 
Opção A Opção B 

X X X  

4.2 

Capaz de compreender as 
implicações de fatores do local, 
como espaços confinados, 
proximidade da área de trabalho, 
veículos, eletricidade, etc. 

No interior de uma sala de quadros elétricos, encontra uma infestação de barata alemã. Que 
tipo de metodologia utilizaria? Escolha a opção mais correta. 
a) Pulverização; 
b) Aerossolização; 
c) Armadilha em local seguro. 

X X X  
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4.3 

Capaz de compreender e 
determinar o impacto comercial 
de diferentes pragas na atividade 
comercial do cliente (da 
perspetiva do cliente) e explicar 
as diferenças em termos de 
eficácia, velocidade e toxicidade 
de abordagens alternativas para 
o controlo 

Numa exploração de suínos encontra evidências de roedores e moscas. Qual das seguintes 
pragas poderá ter maior impacto na atividade e economia do cliente? Escolha a opção mais 
correta. 
a) Ratos, por transmissão de doenças aos suínos capazes de provocar abortos e 
morte; 
b) Moscas, por transmissão de doenças aos trabalhadores ao pousar nas suas refeições; 
c) Ratazanas, por comerem o alimento destinados aos suínos. 

X X X  

4.4 

Conhece e é capaz de explicar 
principais regulamentos e 
legislação do país e da Europa 
que se aplicam aos serviços 
prestados e que se referem a 
segurança, ambiente, proteção 
animal e gestão de pragas. 

O Decreto-Lei 178/2006 aprova o regime geral da gestão de resíduos e reafirma o princípio 
da responsabilidade do produtor pelos resíduos que produz. Qual o significado desta 
afirmação? Escolha a opção mais correta. 
a) A Rentokil Initial Portugal tem que assegurar a eliminação legal dos resíduos da sua 
atividade; 
b) O Técnico de Serviços tem a responsabilidade na aplicação e recolha exequível dos 
resíduos de biocidas; 
c) Todas as anteriores. 

X X X  

4.5 

Capaz de identificar restrições no 
local (acesso, trabalho em altura, 
espécies não-alvo, requisitos 
locais de auditoria) que terão 
impacto nos protocolos de 
gestão de pragas. 

Numa instalação fabril existem 6 entradas, 17 janelas (sendo que 15 dessas se encontram 
devidamente vedadas), 6 grandes armários de uso contínuo, uma parede falsa fina e tubos 
de canalização para libertação de vapores. Qual destes é o fator de maior restrição ao 
controlo de uma infestação de traças instalada nessa zona? Escolha a opção mais correta. 
a) Os armários, uma vez que tendo uso contínuo estarão sempre em utilização e mais 
dificilmente realizar-se-á um tratamento eficaz nestes; 
b) A parede falsa, uma vez que é importante para as atividades da fábrica e apenas 
será aberta ou removida em situações excecionais; 
c) Os tubos de canalização, uma vez que estão muito elevados no edifício e são de acesso 
mais difícil. 

X X X  

4.6 

Capaz de identificar potenciais 
rotas/vias de contaminação do 
ambiente e recomendar 
intervenções preventivas 
apropriadas 

Num armazém de silos bem isolada, encontram-se pequenos buracos por entre as telhas. 
Ao nível do solo, a instalação apresenta boas condições de impenetrabilidade, existindo 
apenas um orifício por onde passa um tubo para uma torneira. Dentro foi encontrado um 
cadáver da espécie R. rattus. Por onde acha mais provável que estejam a entrar? Escolha 
a opção mais correta. 
a) Pelo orifício do tubo da torneira; 

X X X  
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b) Por entre as telhas; 
c) Por um túnel no subsolo. 

4.7 

Compreende a preparação do 
local incluindo quaisquer 
exclusões / avisos ou medidas 
especiais a serem tomados antes 
e após o tratamento. 

Vai realizar um tratamento de termonebulização numa cantina. Quais das seguintes 
medidas devem ser obrigatoriamente tomadas pelo cliente? Escolha a opção mais correta. 
a) Remover todos os alimentos e utensílios utilizados na preparação dos mesmos; 
b) Limpar o tampo das mesas antes da realização do tratamento; 
c) Desligar a luz. 

X X X  

4.8 
Utiliza corretamente escadas, 
máquinas e outros equipamentos 
de trabalho em altura. 

Em trabalhos em altura, as escadas de mão poderão ser utilizadas caso: 
a) Pertençam à Rentokil Initial Portugal e estejam seguras por no mínimo 3 pontos de 
apoio; 
b) Pertençam à Rentokil Initial Portugal e tenham no mínimo 2 pontos de apoio; 
c) Pertençam ao cliente mas tenham no mínimo 3 pontos de apoio. 

X X   

4.9 

Capaz de determinar o impacto 
de um método de controlo em 
espécies alvo e não-alvo 
(determina o bem-estar animal). 

Complete a seguinte frase: as estações de isco metálicas devem estar bem colocadas e 
fechadas: 
a) Para não afetarem cães, crianças e idosos; 
b) Para não afetarem a vida selvagem rodeante; 
c) Porque assim perdem o seu efeito pesticida mais facilmente. 

X X X  

5   TR TS V A 

5.1 

Conhece e compreende os 
cenários relevantes na seleção 
de produtos e ferramentas 
corretas 

Qual dos seguintes locais é mais adequado para aplicação de Chemfog? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Armazém com sacos de arroz; 
b) Depósito com palha; 
c) Pequeno apartamento. 

X X X  

5.2 
Conhece e compreende a 
legislação corrente apropriada 
para o campo específico 

De acordo com o Código de trabalho, se tiver um acidente e se magoar por não estar a usar 
um EPI adequado, a responsabilidade é: 
a) Sua, por ter optado não usar o EPI; 
b) Da Rentokil Initial Portugal, por não ter verificado se o estava a usar; 
c) Do cliente onde estiver a trabalhar, por não o ter obrigado a usar o EPI. 

X X X  

6   TR TS V A 

6.1 

Conhece métodos físicos de 
morte de insetos (temperatura, 
atmosfera controlada) em 
diferentes ambientes e produtos 

Infestação de caruncho com peças de mobiliário de valor afetadas. Para além de 
tratamentos químicos na envolvência, que mais poderá ser efetuado? Escolha a opção mais 
correta. 
a) Colocação de Luminos; 

X X X  
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b) Realização de tratamento CAT nas peças; 
c) Colocação de estações de isco. 

6.2 

Conhece sistemas mecânicos e 
produtos para remover, selar e 
prevenir a entrada de animais e 
pragas no edifício e local 
circundante 

Infestação de moscas na cozinha de restaurante, proveniente da zona das traseiras perto 
de onde são colocados resíduos. Para além de boas práticas de limpeza e colocação de 
Luminos, que outra medida física de controlo pode ser implementada? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Colocar redes mosquiteiras nas janelas e cortinas de ar nas portas; 
b) Pulverizar toda essa zona com inseticida; 
c) Fumigar os resíduos. 

X X X  

6.3 

Conhece produtos orgânicos 
incluindo procedimentos e 
requerimentos para controlo de 
espécies de pragas com impacto 
químico mínimo 

Em que é que se baseia o efeito inseticida de Vectobac 12 AS? Escolha a opção correta. 
a) É um produto biológico, e portanto não tem grande impacto ambiental, e afeta 
larvas de dípteros quando estas ingerem o produto; 
b) É um produto biológico, e portanto não tem grande impacto ambiental, e afeta dípteros 
adultos quando estes ingerem o produto; 
c) É um produto orgânico, e portanto tem grande impacto ambiental, e afeta larvas de 
dípteros quando estas ingerem o produto. 

X X X  

6.4 

Conhece feromonas, atrativos e 
armadilhas para capturar e 
monitorizar continuamente tanto 
animais como pragas 

Qual dos seguintes métodos considera que seja o mais apropriado para monitorizar a 
presença de traça-do-cacau? 
a) Colocação de fitas autocolantes; 
b) Utilização de feromona específica dentro de uma moth-trap; 
c) Utilização de detetores de insetos com feromona. 

X X X  

6.5 

Conhece os critérios na 
colocação de armadilhas para as 
pragas mais frequentes em 
diferentes ambientes, produtos e 
materiais 

Qual dos seguintes considera ser o local onde não é apropriada a colocação de armadilhas 
RADAR? 
a) Uma cozinha industrial que é lavada com água abundante; 
b) Um armazém de farinha; 
c) Um depósito de papel. 

X X X  

6.6 

Capaz de utilizar instrumentos e 
material de segurança para a 
instalação de armadilhas e 
acessórios em ambientes 
diversos 

Está a fixar estações de isco num cliente. Para o efeito, deve utilizar os seguintes EPI’s. 
Diga qual a resposta que mais ajusta à realização de um trabalho seguro para este fim. 
a) Luvas e óculos; 
b) Capacete, luvas e semi-máscara; 
c) Um detetor de metais. 

X X   
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6.7 

Capaz de detetar e identificar as 
espécies mais comuns de pragas 
(incluindo indicadores e espécies 
não-alvo, etc.) nas armadilhas 
em diferentes locais 

Uma armadilha capturou um roedor relativamente pequeno de cerca de 13 cm de 
comprimento a contar com a cauda, pelagem escura, com membros traseiros bem 
desenvolvidos, cabeça grande, olho e orelha comparativamente pequenas e focinho 
pontiagudo. Que espécie é? Escolha a opção mais correta. 
a) Ratinho doméstico Mus musculus; 
b) Coelho Oryctolagus cuniculus juvenil; 
c) Rato negro Rattus rattus juvenil. 

X X X  

6.8 

Capaz de organizar um 
programa de trabalho contínuo 
com elevado nível de atenção a 
atividades de monitorização, 
gestão de informação técnica, 
elaboração e interpretação de 
dados e sua rápida comunicação 
e transmissão ao cliente 

No controlo de baratas, onde tenha sido detetado um foco no interior de umas instalações 
de produtos alimentares ou farmacêuticos, como atuaria para resolver o problema e manter 
o cliente informado da sua evolução, a partir desta visita? Escolha a opção mais correta. 
a) Comunicação oral imediata fazendo referência aos dados mais recentes sobre a atividade 
da praga e da sua ação no momento da deteção assim como do que se propõe fazer para 
resolver a infestação; 
b) Comunicação escrita fazendo referência às condições do programa de controlo desde a 
última visita e o que aconteceu na visita em causa; 
c) Comunicação escrita fazendo referência às condições do programa de controlo 
realizado na visita em causa e o que se propõe fazer; 
d) Nenhuma das anteriores. 

X X X  

6.9 

Baseado no que foi referido 
acima, capaz de recomendar e 
justificar o melhor método (ou 
combinação destes) a aplicar na 
situação do cliente 

Numa inspeção a um apartamento em Lisboa verificaram-se evidências de infestação de 
ratos. Qual destes tratamentos considera mais apropriado? Escolha a opção correta. 
a) Colocação de armadilhas, porque existe potencial de existência de crianças e 
animais de estimação em casa; 
b) Colocação de dispositivos com isco rodenticida, uma vez que são mais rápidos na sua 
ação; 
c) Dizer ao cliente para comprar dispositivos de controlo numa drogaria. 

X X X  

6.10 

Conhecimento de fatores de 
gestão ambiental que 
contribuiriam para um programa 
de gestão de pragas integrado, 
específico para a praga alvo 

Numa exploração de vacas em extensivo, o proprietário queixa-se da constante presença 
de mosquitos que já começa a afetar a produção. As vacas têm alimento no pasto e água 
em grandes contentores que o proprietário muda a cada 15 dias. Qual destas opções é a 
que melhor se adapta a um controlo eficaz com o mínimo de intervenções? 
a) Pulverização extensiva de toda propriedade; 
b) Realização de fogueiras para afugentar os mosquitos; 
c) Alterar o sistema de fornecimento da água para que a água nunca permaneça 
parada. 

X X X  
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7   TR TS V A 

7.1 

Capacidades satisfatórias de 
comunicação oral e escrita - 
capaz de organizar ideias, de 
elaborar e apresentar relatórios 
profissionais na língua do país 
onde o serviço está a ser 
implementado. 

Escreva de forma livre um relatório que refira a presença de pragas e o que propõe fazer 
para a sua resolução, de forma legível. X X X X 

7.2 

Identificação de praga, risco de 
infestação (existência e 
possibilidade de acesso futuro de 
pragas), origem, distribuição e 
dimensão da população 

Descreva de modo hipotético a forma como apresentaria ao cliente a identificação da praga, 
o risco de infestação (existência de pragas e sua possibilidade de acesso futuro), a origem, 
a distribuição e a dimensão da população. 

X X X  

7.3 

Capaz de identificar fatores que 
favorecem acesso ou 
proliferação de pragas, incluindo 
medidas de prevenção e 
assistência externa. 

Qual dos seguintes fatores pode favorecer a proliferação de roedores numa instalação? 
Escolha a opção mais correta. 
a) Pouca iluminação; 
b) Derrames de água e cereais; 
c) Acumulação de monos e máquinas obsoletas. 

X X X  

7.4 

Capaz de planear a utilização de 
medidas físicas, físico-químicas 
e/ou biológicas, incluindo, para 
tratamentos químicos, escolha 
de pesticidas, técnica de 
aplicação e procedimentos de 
segurança. 

No armazém de cereais de uma exploração aviaria (com aves presentes), está presente 
uma infestação de gorgulho dos frutos secos. Para além das medidas de restrição (boas 
práticas de manutenção e limpeza), o que propõe? 
a) Remoção mecânica por aspiração; 
b) Tratamento da sacaria com vespas exóticas; 
c) Remoção mecânica por aspiração e tratamento da sacaria por fumigação em área 
segura. 

X X X  

7.5 
Capacidade de definir custos, 
aplicar margem e apresentar e 
justificar preço ao cliente 

Descreva como poderá diminuir o impacto do preço e levar o cliente a aceitar uma proposta. X  X  

8   TR TS V A 

8.1 
Conhecimento sobre saúde e 
segurança, EPI, equipamento de 
proteção respiratória, fardamento 

Entre outras, as obrigações do operador incluem: 
a) Ter cuidado com quem trabalha ou possa ser afetado pelo seu trabalho; 
b) Ler sempre as instruções do rótulo do pesticida ou equipamento; 
c) Todas as anteriores. 

X X X  
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8.2 

Conhece e compreende regras 
de segurança, EPI, e outros 
necessários para proteger vida e 
saúde 

A semi-máscara deve ser utilizada: 
a) Em pulverizações de inseticidas; 
b) Em fumigações e nebulizações; 
c) Apenas em situações em que operador tenha uma doença contagiosa. 

X X X  

8.3 
Sabe utilizar o seu equipamento, 
compreende sua especificação, 
aplicação e manuseamento 

Faça correspondência entre os 
produtos a aplicar e os equipamentos 
para a sua aplicação: 

 

Solfac WP10 
Maxforce Quantum 
Chem fog II 

Pistola para gel 
Termonebulizador 
Motopulverizador 

X X X  

8.4 

Conhece e compreende 
transporte e armazenamento 
profissionais para ferramentas, 
máquinas e outros materiais de 
trabalho 

Complete da forma mais correta: um motopulverizador… 
a) Deve ser armazenado num local determinado, para tal utilizando luvas de proteção; 
b) Deve ser transportado na carrinha com os vidros do habitáculo completamente fechados; 
c) Não tem nenhuma particularidade no seu transporte ou armazenamento à parte das 
regras de segurança usuais. 

X X   

8.5 

Conhece e compreende efeitos 
adversos de substâncias tóxicas, 
explosões e inflamabilidade, 
especialmente em transporte, 
manuseamento e eliminação. 

É possível eliminar restos de calda de uma preparação de inseticida pelo sistema de 
esgotos: 
a) Quando há autorização por parte do cliente; 
b) Se esta não for corrosiva para o sistema de esgotos; 
c) Nenhuma das anteriores. 

X X   

8.6 
Conhece e compreende 
antídotos e sabe armazenar 
substâncias tóxicas 

Qual o antídoto do Bromatrol? Escolha a opção correta. 
a) Vitamina K; 
b) Vitamina D; 
c) Não existe nenhum antídoto imediato, deve procurar assistência médica urgentemente. 

X X   

8.7 

Conhece, compreende e usa 
equipamento de trabalho que 
será utilizado para pulverização, 
nebulização, fumigação e 
tratamentos de madeiras 

Em qual destas situações é indispensável a utilização de um ARICA? Escolha a opção 
correta. 
a) Numa fumigação; 
b) Numa nebulização; 
c) Numa pulverização. 

X X X  

8.8 
Como utilizar, calibrar e manter 
ferramentas, máquinas e outros 
materiais de trabalho 

Complete da forma mais correta: um termonebulizador (Swing fog)… 
a) Não precisa de arrefecer para ser colocado na viatura; 
b) Deverá ser ligado no exterior, num local desobstruído, longe de chamas; 
c) Todas as anteriores. 

X X   
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9   TR TS V A 

9.1 

Capacidades satisfatórias de 
leitura e compreensão - capaz de 
ler e interpretar informação de 
serviço em relação ao trabalho e 
tarefas na língua do país a servir 

Um rodenticida tem uma cumarina com ação anticoagulante. O que significa esta 
declaração? Escolha a opção mais correta. 
a) O isco tem uma substância ativa, da família das cumarinas, que tem o efeito de 
potenciar hemorragias internas no organismo que entrar em contacto com o mesmo; 
b) O isco tem um ingrediente, chamado de cumarina, que dá sabor ao isco; 
c) O isco tem um adjuvante chamado cumarina. 

X X X X 

9.2 

Capacidades matemáticas 
satisfatórias - capaz de executar 
aritmética mental para calcular 
fatores de diluição, taxas de 
aplicação, etc. 

Se necessitar de preparar uma calda de inseticida com uma concentração de 20ml/Litro, 
que quantidade exata de inseticida necessita para preparar 5 litros de calda? 
a) 50ml; 
b) 100ml; 
c) 200ml. 

X X X  

9.3 

Possui bom entendimento dos 
potenciais impactos das 
intervenções realizadas na 
saúde pessoal e do cliente, e os 
limites ambientais a estas 
atividades 

Porque é que se deve reduzir ao mínimo o número de pessoas dentro da sala onde será 
realizada a nebulização? Escolha a opção mais correta. 
a) De modo a reduzir os efeitos do pesticida na saúde das pessoas, incluindo seus 
efeitos tóxicos cumulativos, e na contaminação do meio; 
b) Porque o tratamento não só tem mau cheiro como poderá dar mau aspeto ao cliente; 
c) De modo a maximizar o tratamento: a nebulização funciona melhor com o mínimo de 
pessoas presentes. 

X X X  

9.4 Habilitado na preparação 
ergonómica da área de operação 

Na realização de tratamento a uma habitação particular em que está presente uma 
infestação por ácaro do pó, há diversos móveis que deverão ser deslocados de modo a ser 
possível aceder às zonas mais inacessíveis. Imagine que entre esses móveis se encontra 
um armário, encostado a uma parede, bastante pesado. Qual das seguintes opções 
descreve como não deverá proceder? Escolha a opção mais correta. 
a) Verifica que o desloca com facilidade e procede na atividade; 
b) Verifica que é muito pesado e somente com muito esforço o desloca, e apesar disto 
procede na atividade; 
c) Verifica que é muito pesado e solicita a colaboração de um colega. 

X X   

9.5 
Sabe selecionar, preparar e 
aplicar corretamente produtos de 
controlo de pragas. 

Como caracterizaria o produto Xylofene SOR 2? Escolha a opção mais correta. 
a) É um concentrado em suspensão aquosa, portanto deve ser diluído corretamente antes 
de ser aplicado; 
b) É um pó de contacto, portanto pode ser utilizado diretamente a partir da embalagem; 
c) Nenhuma das anteriores. 

X X   
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9.6 

Usa e sabe manter equipamento, 
ferramentas, máquinas e outros 
materiais de trabalho a serem 
utilizados em serviço 

Num atomizador de dorso, que tipo de combustível utilizaria? Escolha a opção correta. 
a) Gasóleo; 
b) Mistura 2T; 
c) Gasolina 95. 

X X   

9.7 Conhecimento sobre métodos de 
higiene e diretrizes do cliente 

Nas instalações de uma produção alimentar de pastelaria, o uso de máscara para tapar a 
barba é imprescindível uma vez que: 
a) A barba é um potencial foco de contaminação na produção de alimentos; 
b) A barba é considerada visualmente desagradável, daí a obrigação do uso de máscara; 
c) O operador poderá apanhar doenças sem a máscara. 

X X X  

9.8 

Tem conhecimento sobre riscos 
de acidente e primeiros-socorros 
- especialmente em termos de 
acidentes de envenenamento e 
fumigação 

Caso haja contacto de Solfac EW 50 com os olhos: 
a) Deverá lavar os olhos bem abertos continuamente por pelo menos 15 minutos e 
procurar assistência médica; 
b) Deverá deslocar a vítima imediatamente para um local com ar fresco, aquecer e procurar 
assistência médica; 
c) Deverá esfregar os olhos em água e procurar assistência médica. 

X X X  

9.9 

Conhece o armazenamento e 
transporte seguro de substâncias 
ou preparações perigosas, e 
ações a serem tomadas em caso 
de derrame 

O transporte de inseticidas deve ser feito: 
a) Com as embalagens dos produtos na parte de trás da carrinha, embora seja indiferente 
onde sejam colocadas, uma vez que se houver derrame este não ocorrerá onde está o 
condutor; 
b) Com as embalagens transportadas no lugar do passageiro, onde o condutor as poderá 
estar sempre a observar; 
c) Com as embalagens na parte de trás da carrinha, transportadas num local 
específico, devidamente acomodadas. 

X X   

9.10 Compreende o dever de cuidar 
do cliente 

O operador tem a obrigação de proteger o bem-estar do cliente como os seus bens. Refira 
qual a resposta que mais se adequa a esta declaração: 
a) Utilização de estações de isco fixas metálicas no exterior de uma habitação, com 
iscos presos; 
b) Utilização de isco inseticida para dípteros numa estação aberta junto a animais; 
c) Fumigação de um móvel de madeira com ferragens douradas. 

X X X  

9.11 
Estabelecer acordos de nível de 
serviço para medidas de controlo 
e tratamento 

Numa qualquer visita em que encontre uma infestação de baratas, o nível de serviço a 
acordar com o cliente, para debelar de forma eficiente o problema, compreende: 
a) Visitas semanais até o problema estar sanado; 
b) Visitas quinzenais até o problema estar sanado; 

X  X  
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c) Visitas, quantas forem suficientes até que o problema esteja sanado. 

9.12 

Recolher toda a informação da 
proposta ao cliente (ex.: morada, 
contacto pessoal, nível e tipo de 
infestação, análises de risco, 
preparações e métodos de 
tratamento acordados, outros 
acordos especiais) 

Que informação considera relevante para a elaboração da proposta ao cliente? Escolha a 
opção mais correta. 
a) Informação: morada do tratamento e contacto do cliente, tipo de infestação e níveis de 
serviço acordados; 
b) Se existir, acesso a historial da praga; 
c) Tipo de praga e normas de segurança; 
d) Metodologia de controlo; 
e) Todas as anteriores. 

X X X X 

9.13 
Conhecimento sobre medidas de 
segurança e períodos de 
reentrada 

Após a aplicação de um inseticida por pulverização: 
a) Deve ser respeitado o prazo de segurança indicado no rótulo ou definido pela 
Rentokil Initial Portugal; 
b) O cliente deverá ser notificado de que o tratamento foi feito e poderá assim regressar 
para as instalações; 
c) Nenhuma das anteriores. 

X X X  

9.14 

Conhecimento sobre impacto de 
venenos em pessoas, espécies 
alvo e não-alvo, flora, materiais, 
produtos armazenados e 
ambiente, partes pré-fabricadas, 
mobília, revestimento do chão, 
materiais especiais 

Numa instalação com diversas infestações, nas quais ainda estão a ser realizados 
tratamentos e monitorizações, um dos trabalhadores apresenta hemorragia do nariz e dores 
de cabeça, tendo depois confirmado que esteve em contacto com um produto não 
específico. O que acha mais provável? Escolha a opção mais correta. 
a) Entrou em contacto com Bromatrol, portanto há antídoto; 
b) Entrou em contacto com um piritróide (inseticida); 
c) Nenhum produto pode provocar esses sintomas, pelo que não se trata de uma 
contaminação com um produto. 

X X X  

9.15 

Compreende FDS’s, rótulos e 
instruções operacionais. Capaz 
de interpretar rótulos de 
preparações e fichas de dados 
de segurança e operar em 
acordo com estes 

A FDS de um produto, no ponto 7 (manuseamento e armazenagem) diz o seguinte: “Usar 
apenas em áreas providas de ventilação apropriada.”. Qual o significado desta afirmação? 
Escolha a opção mais correta. 
a) O produto só se pode ser manuseado usando máscara 
b) O produto só se pode ser manuseado na rua 
c) O produto só se pode ser manuseado num local (coberto ou descoberto) ventilado.

X X   

9.16 
Calcular metros quadrados e 
cúbicos (área e volume) para 
encontrar a taxa de aplicação e 

Um contentor marítimo de 40 pés tem as seguintes medidas: 12,035m de comprimento, 
2,350m de largura, 2,690m de altura e pesa cerca de 3.700Kg. Qual o seu volume 
aproximado? 
a) 48m3; 

X X X  
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atenuação de produtos de 
controlo de pragas 

b) 66m3; 
c) 76m3. 

9.17 Uso de métodos de 
vedação/fumigação/ventilação 

Em situações de um espaço confinado que foi fumigado, o que deverá utilizar para a 
ventilação eficiente do mesmo? Escolha a opção mais correta. 
a) Um abanador; 
b) Uma ventoinha com manga; 
c) Um ventilador industrial com manga para o exterior. 

X X   

9.18 Utiliza medidas de segurança em 
salas fumigadas 

Que cuidados devem ser tidos na fumigação? Escolha a opção mais correta. 
a) Assegurar o isolamento e a vedação e que as pessoas estão informadas; 
b) Verificar o prazo de validade da fosfina; 
c) Todas as anteriores. 

X X   

10   TR TS V A 

10.1 

Capaz de escrever e/ou utilizar 
plataforma eletrónica p/ relatar 
deteção e registo de atividades 
de pragas 

Para o grupo dos técnicos de serviços: 
Como regista uma infestação no PDA, num cliente com PNOL? Escolha a opção correta. 
a) Escolhe o separador “Notas”, e aí escolhe tipo de praga e respetivo nível de atividade; 
b) Depois de ler o código de barras, escolhe o separador “Atividade”, clica em “+” e 
escolhe o tipo de praga e respetivo nível de atividade; 
c) Depois de ler o código de barras, aparece o menu para escolher o tipo de praga, e depois 
escolhe o separador “Atividade” para clicar no nível de atividade. 
 
Para os grupos de vendas e administrativos (com contacto direto com clientes): 
Sabe consultar um processo no PestNetOnline e recolher informação? Sim/Não 

X X X X 

10.2 Conhecimento de como 
preencher de modo correto o CS 

Utilizou 40ml de Solfac EW50 para preparar 5 litros de calda, da qual gastou 1 litro. Indique 
qual dos Certificados de Serviços abaixo está corretamente preenchido. 
Certificado A 
Certificado B 

X X X  

10.3 Conhecimento sobre o standard 
do cliente (ex. limiar de pragas) 

Na definição de um plano de controlo de pragas nas instalações de um cliente de produção 
alimentar com a Norma AIB, diga qual a resposta correta: 
a) As estações de isco exteriores estão espaçadas entre elas em 35 metros; 
b) As contagens de insetos voadores em insectocaçadores deverão ser no mínimo 6 por 
ano; 
c) Os dispositivos de controlo de roedores no interior deverão estar à razão de 6,5 
metros uns dos outros, como mínimo. 

X X X  
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10.4 

Conhecimento sobre o que são 
medidas "preventivas" e 
"corretivas" e ser capaz de 
identificar e aplicar as medidas 
apropriadas no local do cliente 

Numa unidade industrial de produção de pastelaria há uma infestação por baratas, onde são 
exercidas boas práticas de higiene pessoal e dos alimentos, no entanto as partes de trás 
dos fornos são inspecionadas apenas uma vez por ano. É um exemplo de uma medida 
corretiva: 
a) Alterar o calendário de inspeção das partes de trás dos fornos; 
b) Após inspeção, tratar as partes de trás dos fornos; 
c) Colocar detetores de insetos específicos para baratas. 

X X X  

10.5 

Capaz de identificar medidas a 
tomar no âmbito de e implicações 
relacionadas com seguros, a 
incluir no relatório e 
recomendações ao cliente 

Um cliente próximo de uma linha de caminho-de-ferro tem um potencial elevado de 
infestação de roedores. Neste sentido deverão ser sugeridas recomendações que possam 
mitigar esse potencial risco. Diga qual das respostas não se ajusta a esta realidade. 
a) O cliente deve construir um muro de 1,5 metros junto à vedação de rede, para limitar o 
acesso dos roedores; 
b) Realizar a poda das laranjeiras circundantes, para limitar abrigos para esta praga; 
c) O cliente deve eliminar a vegetação circundante perimetral aos edifícios, para evitar o 
refúgio dos roedores. 

X X X X 

11   TR TS V A 

11.1 
Conhecimento sobre proposta do 
cliente e nível de infestação 
acordado 

O técnico para definir o grau de eficácia deve conhecer os acordos com o cliente definidos 
no plano de controlo acordado. Sim/Não X X X  

11.2 

Capaz de determinar quaisquer 
níveis residuais de infestação e 
compará-los com o nível 
acordado na proposta ao cliente 

Num serviço de controlo de roedores, foram montadas diversas estações de isco no exterior 
das instalações. Após o tratamento ter-se demonstrado eficaz, pontualmente são 
encontradas evidências ligeiras de consumo de isco em apenas algumas estações. Que 
significado atribui a essas evidências? Escolha a opção mais correta. 
a) Os iscos foram de facto consumidos e as evidências são sinal de infestação grave; 
b) Os iscos não foram efetivamente consumidos, apenas se degradaram, e portanto não há 
nenhuma evidência direta de pragas; 
c) Os iscos foram de facto consumidos por roedores mas o facto de o consumo ser 
ligeiro demonstra que não é uma situação preocupante. 

X X X  

11.3 

Capaz de explicar ao cliente 
como quaisquer níveis residuais 
de infestação estão de acordo 
com os requerimentos do cliente 

Elabore um pequeno texto a explicar a um cliente hipotético como as pragas encontram 
fórmulas de subsistir no ambiente dando azo a re-infestações. X X X  
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11.4 

Capaz de compreender e 
explicar a importância de não 
cumprimentos do cliente face às 
recomendações do prestador de 
serviços e provável contribuição 
à atividade residual de pragas 

Elabore um pequeno texto a explicar ao cliente no que ele incorre se não respeitar as 
recomendações fornecidas no exercício da atividade. Exemplo: eliminação de materiais 
obsoletos junto às paredes da instalação. 

X X X  

11.5 

Capaz de estabelecer a causa-
raiz se o nível acordado de 
infestação não pôde ser atingido 
e propor ações corretivas 
apropriadas nos termos do 
prestador de serviços e das 
ações do cliente 

Numa pecuária de aves localizada no meio do campo, e apesar de muitos esforços, o 
controlo de roedores não é completamente eficaz. Isto deve-se a vários fatores, incluindo a 
localização e a proximidade a um riacho. Assim sendo, que pode ser feito? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Recomendar ao produtor que construa uma vedação com parede de betão em redor 
da mesma e reduza ao máximo todas as fontes de alimento para as pragas; 
b) Recomendar ao produtor que, após o próximo abate coletivo, realize uma limpeza 
exaustiva e remova todos os possíveis abrigos do local; 
c) Desviar o curso do riacho. 

X X X  

11.6 

Conhecimento sobre o 
procedimento a tomar se for 
detetado um efeito adverso numa 
espécie não-alvo 

Imagine que um cliente liga a avisar que o seu animal de estimação está muito mal e que 
julga estar envenenado com raticida. Como deverá proceder? Escolha a opção correta. 
a) Contactar o seu supervisor, realizar uma investigação para confirmar se de facto é 
envenenamento, pagar eventuais tratamentos ou indeminizações ao cliente; 
b) Realizar investigação e pagar eventuais tratamentos ou indeminizações; 
c) Contactar o seu superior e aguardar instruções. 

X X X  

11.7 

Sabe como lidar formalmente 
com qualquer queixa de um 
cliente dentro dos protocolos de 
prestador de serviços 

Se um cliente ligar com uma queixa relativa ao serviço prestado, como deve proceder 
formalmente? Escolha a opção mais correta. 
a) Desvaloriza o que o cliente está a dizer mas transmite ao seu superior hierárquico; 
b) Cria um ticket de reclamação de imediato; 
c) Ouve com atenção e transmite a insatisfação do cliente ao CCM para que seja criado 
um ticket de reclamação. 

X X X X 

12   TR TS V A 

12.1 Capaz de identificar a presença 
de pragas 

Na monitorização de uma instalação (após tratamento), não se encontraram iscos mordidos 
nem excrementos, no entanto observam-se gorduras nas asnas da cobertura do edifício e 
material isolante roído no telhado. Que significado atribui a estes achados? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Há pragas, como se confirma pela presença das evidências; 

X X X  
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b) Já houve pragas, mas o tratamento foi eficaz; 
c) Há um grande potencial de infestação por pragas que não comem iscos. 

12.2 

Capaz de identificar o potencial 
de infestação, incluindo os 
fatores ambientais que 
influenciam a sobrevivência das 
pragas, como alimento, água, 
potenciais abrigos e temperatura 

O local de armazenamento da maquinaria utilizada na alimentação de vacas 
(retroescavadoras e dumpers) está localizado perto de outras máquinas e carros, é de fácil 
acesso para a exploração mas relativamente isolado, as portas são deixadas abertas 
enquanto as máquinas estão a ser usadas, há restos residuais de alimento para as vacas 
no chão, e tem uma torneira. Qual considera ser o potencial de infestação? Escolha a opção 
mais correta. 
a) Reduzido, uma vez que como o local é relativamente isolado e não há grandes fontes de 
alimento e água, as pragas não se sentirão tão atraídas por este local; 
b) Elevado, uma vez que há alimento, água e abrigo para as pragas; 
c) Praticamente nulo, uma vez que as pragas evitam ruídos de máquinas. 

X X X  

12.3 

Capaz de recomendar e 
identificar medidas de prevenção 
relevantes, incluindo sanitárias e 
de higiene, impenetrabilidade, 
preservação lar e modificações 
ao local e habitat 

Situação igual ao ponto 10.4. É um exemplo de uma medida preventiva: 
a) Solicitar facilidade de acesso à parte de trás dos fornos e aceder, recomendar ao cliente 
a remoção dos detritos orgânicos no local; 
b) Mudar o protocolo da inspeção dos fornos; 
c) Proceder a uma fumigação das cozinhas. 

X X X  

12.4 
Capaz de rever e determinar 
eficácia de intervenções, 
atividades e inspeções prévias 

Das seguintes alíneas, qual considera que melhor indique os sinais que revelam a eficácia 
de trabalhos já feitos? 
a) Tipo e n.º de trabalhos já realizados, queixas tanto iniciais como atuais do cliente, 
efeitos que os trabalhos tenham tido na atividade do cliente; 
b) Apenas níveis de infestação e queixas atuais do cliente, higiene dos trabalhadores; 
c) Salário dos trabalhadores da empresa do cliente, higiene geral do local da empresa do 
cliente. 

X X X  

13   TR TS V A 

13.1 

Capaz de compreender 
transporte, armazenamento, 
manuseamento e eliminação 
seguros de pesticidas 

Caso sobrem restos de pesticida usado, como deverá agir? Escolha a opção mais correta. 
a) Voltar a utilizá-los; 
b) Acondicioná-los num recipiente específico e trazer de volta ao armazém; 
c) Esta situação nunca deverá acontecer e se assim for a empresa poderá ser processada. 

X X X  

13.2 
Sabe gerir derrames acidentais e 
compreende eliminação de 
resíduos perigosos (pesticidas, 

O que pode utilizar para conter ao máximo um derrame? Escolha a opção mais correta. 
a) Areia, uma vez que é inerte e boa absorvente; 
b) Água, uma vez que dilui o derrame e assim reduz o seu perigo; 

X X X  
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embalagens e equipamentos 
protetores contaminados) 

c) Deve sempre utilizar o seu kit de controlo de derrame, se não tiver um deverá obtê-
lo o mais rápido possível. 

13.3 

Conhece os procedimentos 
corretos para a recolha e 
eliminação dos restos mortais de 
pragas 

O que deve fazer com o cadáver de um roedor que mordeu um isco envenenado? Escolha 
a opção mais correta. 
a) Deitá-lo num terreno baldio; 
b) Colocá-lo num saco próprio, junto com outros cadáveres encontrados, e 
acondicionar no contentor de resíduos da Rentokil Initial Portugal; 
c) Metê-lo no contentor do lixo das instalações do cliente. 

X X X  
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Anexo 2: Análise de causas realizada a cada requisito normativo. 

Na tabela que se segue é possível observar, na primeira, segunda e terceira colunas, cada requisito do Anexo A da norma EN 16636 de acordo com o formato final 

da norma (quaisquer edições face à versão Draft encontram-se identificadas na primeira coluna). Na quarta coluna o requisito é analisado pela tarefa exigida e se 

esta é realizada na prática dos trabalhadores da Rentokil Initial Portugal (assinalada com um “Sim”) ou não, de modo a indicar se a sua comprovação poderá ser 

realizada na prática. No caso de se essa tarefa não ser consistentemente realizada, existe uma indicação. Na quinta coluna o requisito é analisado consoante essa 

capacidade ser capaz de ser avaliada, seja por via teórica ou prática. Na sexta coluna apresenta-se efetivamente o problema, assinalado a verde caso este não 

exista (em conformidade), a amarelo caso se esteja perante uma não conformidade pouco grave, e a vermelho se for uma não conformidade grave. Na sétima coluna 

encontra-se uma breve descrição da solução proposta. 

 

Tarefa N.º Capaz de… Realizado 
na prática? 

Conhecimento 
teórico / prático? Problema Solução proposta 

1: 1º contacto: 
definição do 
problema, 
contexto cliente 
e localização 

1.1 

Definir tipo de cliente, problema de 
pragas e ações prioritárias/riscos 
associados para tipo de cliente e seus 
requisitos específicos de negócio 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Este risco é identificado 
na prática, mas tal não 
é sempre evidente por 
falta de registo do 
mesmo 

Documentar o risco 
específico 

1.2 

Recolher informações relevantes sobre 
pragas (atividade, design, ambiente, 
layout, pragas anteriores, fatores de 
risco, tratamento) 

Sim  

Toda esta informação 
está disponível através 
do sistema do 
PestNetOnline, que por 
sua vez é descrito nas 
propostas 

 

1.3 
Passar toda a informação, de acordo 
com os riscos, à pessoa tecnicamente 
responsável 

Sim  

Embora sempre 
realizado, este ponto 
não é sempre 
documentado 

Documentar a 
transmissão das 
informações 

2: Avaliação do 
local do cliente 2.1 

Descrever biologia e comportamentos 
relevantes das pragas de saúde pública 
e quaisquer outras pragas contra as 

 Sim Conhecimento a 
evidenciar  
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quais o serviço é prestado (incluindo 
ciclo de vida, habitat e preferências 
alimentares) 

2.2 

Detetar e identificar as espécies de 
pragas comuns associadas a riscos de 
saúde pública e as pragas contra as 
quais o serviço é prestado (incluindo 
indicadores ou espécies não-alvo) (ver 
Anexo C) 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

2.3 
Estimar nível de infestação e definir a 
extensão da sua distribuição e risco 
para o ambiente do cliente 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Não documentado 
formalmente ao cliente 
(exceto talvez nas 
propostas tipo) 

Documentar 
distribuição e risco 
da infestação 

2.4 

Identificar e determinar fatores de 
possível influência no controlo ou na 
entrada, distribuição e proliferação da 
infestação de pragas na localização, 
estrutura e ambiente do cliente 

Sim Sim 

Fatores são 
documentados 
nalgumas propostas, e 
a sua existência é 
refletida nas armadilhas 

Documentar estes 
fatores 

2.5 Descrever objetivo e uso corretos de 
métodos e instrumentos de inspeção Sim Sim Conhecimento a 

evidenciar  

2.6 

Explicar os métodos de controlo 
apropriados e seu impacto potencial em 
seres humanos, espécies alvo e não-
alvo e organismos vegetais, no contexto 
do meio ambiente do local do cliente 

 Sim Conhecimento a 
evidenciar  

2.7 

Identificar as medidas preventivas 
necessárias a tomar para mitigar os 
riscos de maior proliferação de 
contaminação ou de re-infestação 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim Conhecimento a 
evidenciar 

Criar campo para 
prevenção (ex.: 
mudar rotinas, 
vedação, etc.) 

2.8 Avaliar a eficácia de inspeções, 
tratamentos e intervenções anteriores 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Historial de 
intervenções anteriores 
não é sempre 
documentado 

Documentar historial 
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3: Análise de 
causas 3.1 

Baseado na informação de 2, comunicar 
causas prováveis de infestações e, se 
necessário, recomendar a realização de 
investigações adicionais 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

A causa-raiz do 
problema nunca é 
obrigatoriamente 
documentada 

Documentar a 
causa-raiz 

4: Análise de 
risco do cliente e 
do local 
(4.7 é divido em 
dois e passa a 
incorporar 9.4, 
acrescentando 
mais um ponto e 
chegando todos 
os pontos 
seguintes para 
baixo. Antigo 
10.3 movido 
para 4.11) 

4.1 

Realizar e documentar uma avaliação 
de risco de saúde e segurança 
operacional para os serviços a serem 
prestados no local 

Sim  Avaliação de risco já é 
feita nas ARL  

4.2 

Explicar ao cliente as implicações para 
saúde e segurança de fatores da 
localização, incluindo veículos em 
movimento, eletricidade, espaços 
confinados e proximidade da área de 
risco a outras áreas de trabalho 

Sim Sim Já documentado na 
avaliação de risco  

4.3 

Identificar o impacto comercial potencial 
das diferentes pragas no negócio do 
cliente e explicar o balanço entre 
eficácia, velocidade e toxicidade das 
diversas abordagens ao controlo. 

Sim Sim 

Identificação sempre 
realizada e justificada. 
Conhecimento a 
evidenciar 

 

4.4 

Descrever condições chave da principal 
legislação portuguesa e europeia de 
segurança, ambiente, proteção e bem-
estar animal relevante para os serviços 
de gestão de pragas oferecidos 

 Sim 

O Protocolo de 
Segurança já menciona 
alguma legislação. 
Conhecimento a 
evidenciar 

 

4.5 

Identificar limitações no local (espécies 
não-alvo, trabalhos em altura, acesso, 
legislação aplicável ao cliente ou ao 
local, e requisitos locais de auditoria) 
com impacto nos protocolos de gestão 
de pragas 

Sim Sim 

As Avaliações de Risco 
Local já contemplam a 
maioria destes pontos, 
mas não todos 
(nomeadamente 
espécies não-alvo). 
Conhecimento a 
evidenciar 

Criar campo nas 
ARL para a restrição 
em falta 
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4.6 
Identificar vias de contaminação 
potenciais do ambiente e recomendar 
intervenções preventivas apropriadas 

Sim Sim 

Capacidade a 
evidenciar. As 
recomendações são 
sempre dadas. 

Criar campo para 
vias de infestação, 
ou espaço para tal 
no Certificado de 
Serviço 

4.7 
Descrever preparação pré-tratamento 
(4.7) e limpeza pós-tratamento (4.8) do 
local, incluindo quaisquer avisos, 
exclusões ou medidas especiais 
necessárias para ambos 

Sim  

Descrito devidamente 
no Protocolo de 
Segurança para a 
Realização de Serviços 

No máximo, rever o 
Protocolo de 
Segurança 4.8 

4.9 Utilizar corretamente equipamento de 
trabalho em altura Sim Sim Conhecimento a 

evidenciar  

4.10 
Indicar o impacto do método de controlo 
selecionado no bem-estar animal de 
espécies alvo e não-alvo 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim 

Conhecimento a 
evidenciar, poderá 
necessitar formação 
adicional 

 

4.11 

Determinar e indicar corretamente as 
expectativas do cliente em relação ao 
processo de gestão de pragas, incluindo 
níveis aceitáveis de pragas que serão 
tolerados 

Sim  

As expectativas do 
cliente nunca são 
devidamente 
documentadas 

Necessário 
documentar essas 
expectativas 

5: Definir campo 
de aplicação 

5.1 

Selecionar ferramentas e produtos 
específicos para serviços de gestão de 
pragas e, tendo em conta a atitude do 
cliente face ao risco, explicar a sua 
seleção, localização e meio ambiente do 
trabalho 

Sim Sim 
Capacidade e 
conhecimento a 
evidenciar 

 

5.2 
Explicar como certos trabalhos serão 
efetuados para cumprir a legislação 
aplicável ao campo específico 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim Conhecimento a 
evidenciar 

Poderá necessitar 
de edições na 
documentação já 
realizada 
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6: Definir 
estratégias 
alternativas de 
gestão de 
pragas incluindo 
monitorização 

6.1 
Descrever uso de métodos físicos de 
morte de insetos (temperatura, CAT) em 
diferentes ambientes e produtos 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

6.2 

Descrever uso de produtos e sistemas 
mecânicos que facilitem a remoção e/ou 
previnam a entrada/acesso de pragas 
alvo e animais não-alvo no edifício e 
local envolvente 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

6.3 

Descrever uso de produtos sustentáveis 
para o ambiente incluindo processos e 
requisitos para controlo de pragas com 
impacto químico mínimo 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

6.4 

Descrever uso de feromonas, atrativos e 
armadilhas de captura / monitorização 
contínua da presença e atividade de 
pragas alvo e animais não-alvo 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

6.5 
Descrever critérios de colocação de 
armadilhas contra pragas relevantes em 
diversos ambientes/produtos/materiais 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

6.6 
Utilizar instrumentos e materiais de 
segurança na colocação de armadilhas 
e acessórios em diferentes ambientes 

Sim Sim Capacidade a 
evidenciar  

6.7 

Detetar e identificar as espécies mais 
comuns de vertebrados/invertebrados 
(e espécies não-alvo e indicadores) em 
armadilhas em locais distintos (anexo C) 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar 

Poderá necessitar 
de edições na 
documentação já 
realizada 

6.8 

Organizar um programa de trabalho 
contínuo com elevado nível de atenção: 
• Para atividades de monitorização, 
• Para gestão de informação técnica, 
• Para elaboração e compilação de 
dados relevantes e sua rápida 
comunicação e transmissão ao cliente 

Sim  

Tal já é devidamente 
documentado na 
proposta Advantage e 
na proposta tipo 

 



81 

6.9 
Baseado em 6.1 a 6.8 recomendar e 
justificar a melhor combinação de 
métodos a aplicar na situação do cliente 

Sim  

Tal já é devidamente 
documentado na 
proposta Advantage e 
na proposta tipo 

 

6.10 

Explicar fatores de gestão ambiental 
que devem contribuir para um programa 
de gestão integrada de pragas 
específico para as pragas alvo 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim Conhecimento a 
evidenciar  

7: Preparação 
de um plano de 
gestão de 
pragas para o 
cliente 

7.1 

Comunicar com clientes e colegas de 
modo claro e efetivo tanto por escrito 
como oralmente, incluindo a 
apresentação de planos de gestão de 
pragas e relatórios profissionais 

Sim Sim 

Tal já é comprovado na 
contratação dos 
técnicos de serviço, que 
necessitam de ter estas 
capacidades 

 

7.2 

Apresentar detalhes de identificação de 
pragas, risco de infestação (existência 
de pragas e sua possibilidade de acesso 
futuro), e origem, distribuição e 
extensão prováveis da população 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Os riscos de infestação 
e os fatores da 
população não são 
referidos nos 
Certificados de Serviço, 
nos relatórios, ou nas 
propostas 

Criar campos ou 
documentos para 
esses pontos 

7.3 

Identificar fatores que favorecem o 
acesso ou a proliferação de pragas, 
incluindo medidas de prevenção e 
assistência externa 

Sim  

Estes fatores não são 
consistentemente 
documentados no 
relatório do Certificado 
de Serviço 

Documentar estes 
fatores no relatório 
do Certificado de 
Serviço 

7.4 

Planear o uso de métodos físicos, físico-
químicos e/ou biológicos (para métodos 
químicos, incluir escolha de pesticidas, 
técnica de aplicação e procedimento de 
segurança) 

Sim  

Estas medidas são 
sempre referidas no 
relatório e nas 
propostas 

 

7.5 Definir proposta formal para o cliente Sim  Sempre realizada e 
justificada  
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8: Manutenção, 
transporte, 
armazenamento 
e calibração de 
equipamento 
(Redução por 
união de pontos 
semelhantes) 

8.1 

Descrever procedimentos de saúde e 
segurança incluindo regras associadas 
e uso de equipamento de proteção 
pessoal que poderá ser necessário para 
proteção sanitária e de vida 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

8.2 
Descrever armazenamento, transporte, 
manipulação e utilização corretos de 
equipamento 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

8.3 

Descrever armazenamento, utilização, 
transporte, manipulação e eliminação 
corretos de substâncias perigosas, seus 
efeitos adversos possíveis e medidas de 
proteção 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

8.4 
Descrever diferentes equipamentos 
utilizados dependendo do tipo de 
serviço fornecido 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

8.5 Assegurar que todo o equipamento é 
mantido e calibrado quando necessário Sim Sim Capacidade a 

evidenciar  

9: 
Implementação 
do plano 
acordado de 
gestão de 
pragas 
(Acrescentado 
novo 9.2, o que 
adiciona todos 
os pontos 
seguintes. É 
removido 9.4 
(ergonomia). 
Antigos 9.13 e 
9.3 juntam-se 

9.1 
Interpretar de modo claro e eficaz a 
informação de serviço em relação a 
trabalho e tarefas 

Sim Sim Igual ao ponto 7.1  

9.2 Descrever e demonstrar o uso correto 
de métodos de controlo não-químicos Sim Sim 

Capacidade e 
conhecimento a 
evidenciar 

 

9.3 
Executar aritmética corretamente, ex.: 
cálculo de fatores de diluição e taxas de 
aplicação 

Sim Sim Igual ao ponto 9.1  

9.4 

Explicar os potenciais impactos das 
atividades/intervenções de serviço na 
saúde pessoal, do cliente e de terceiros, 
incluindo restrições de acesso exigidas 
e períodos de reentrada na zona de 
tratamento 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar 

Poderá necessitar 
de edições na 
documentação já 
realizada 
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para criar novo 
9.4. São 
removidos por 
completo os 
pontos 9.17 e 
9.18. Pontos da 
antiga tarefa 13 
são adicionados 
a esta tarefa a 
partir do 9.15 
inclusive) 

9.5 Selecionar, preparar e aplicar produtos 
de controlo de pragas corretamente Sim Sim Realizado. Capacidade 

a evidenciar  

9.6 
Descrever e recomendar intervenções 
de higiene necessárias de modo a 
deixar um ambiente higiénico no cliente 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

9.7 

Avaliar riscos de acidente e descrever 
medidas de primeiros-socorros, 
particularmente em acidentes de 
envenenamento e fumigação 

Sim Sim 

Os riscos de acidente já 
são evidenciados pelas 
ARL. Conhecimento a 
evidenciar. 

Eventualmente criar 
campos para riscos 
em fumigações e 
exposição a 
venenos 

9.8 

Descrever modo de armazenamento e 
transporte seguros de substâncias ou 
preparações perigosas e ações a tomar 
em caso de derrame 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar.  

9.9 Explicar ao cliente os deveres de 
cuidado (duty of care)  Sim Conhecimento a 

evidenciar 
Exibir nas propostas 
do Advantage 

9.10 Estabelecer acordos de nível de serviço 
para medidas de tratamento e controlo Sim  

Efetuado sempre que é 
redigido um contrato 
formal 

 

9.11 

Recolher toda a informação relevante 
da proposta do cliente (incluindo 
morada, contacto pessoal, nível e tipo 
de infestação, análises de risco, 
métodos de tratamento e preparações 
acordados, outros acordos especiais) 

Sim  

Toda esta informação 
está disponível nas 
propostas e no sistema 
informático, 
comprovando assim a 
sua recolha 

 

9.12 
Descrever impacto e quaisquer efeitos 
adversos potenciais das intervenções 
de serviço no ambiente circundante 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim Conhecimento a 
evidenciar  

9.13 
Explicar e interpretar FDS, rótulos e 
instruções de trabalho corretamente e 
operar de acordo com as mesmas 

Sim Sim 

O bom preenchimento 
do CS pode ajudar a 
evidenciar este 
conhecimento e a 
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subsequente operação 
corretamente realizada 

9.14 

Calcular metros quadrados e cúbicos 
(área e volume) para achar taxa de 
aplicação e atenuação de produtos de 
controlo de pragas 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

9.15 Descrever, transportar, armazenar, usar 
e eliminar pesticidas com segurança Sim Sim Conhecimento a 

evidenciar  

9.16 

Demonstrar como gerir corretamente 
derrames acidentais e eliminação de 
resíduos perigosos (pesticidas e suas 
embalagens, vestuário de proteção e 
ferramentas contaminadas) 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

9.17 
Descrever os procedimentos corretos 
para a recolha e eliminação de restos de 
pragas 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

10: Relatório 
formal e 
recomendações 
(Ponto 10.3 
passa para 4.11) 

10.1 
Utilizar corretamente o sistema do 
prestador de serviços para registar a 
deteção de atividades das pragas 

Sim  

O bom preenchimento 
do relatório no PDA 
evidencia a operação 
corretamente realizada 

 

10.2 Compilar a ficha de relatório e registo de 
serviço técnico Sim  

Evidenciado pelo 
preenchimento correto 
do CS 

 

10.3 
Distinguir entre medidas 'preventivas' e 
'corretivas' e identificar e relatar as 
medidas apropriadas ao cliente 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Estas medidas são 
sempre aplicadas, mas 
não necessariamente 
bem compreendidas 

Necessidade de 
formação 

10.4 

Identificar medidas a tomar no âmbito de 
e implicações relacionadas com 
seguros, a incluir no relatório e 
recomendações ao cliente 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 

Medidas não estão 
evidenciadas como 
podendo ter 
implicações no 

Bastará assegurar 
que essas medidas 
passam a estar 
incluídas nas 
recomendações ao 
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acionamento dos 
seguros dos clientes 

cliente e ligadas às 
implicações dos 
seus seguros 

11: Confirmação 
da eficácia do 
serviço 

11.1 Enunciar a proposta ao cliente e o nível 
acordado de infestação Sim  Capacidade a 

evidenciar Dependente do 4.11 

11.2 
Avaliar quaisquer níveis residuais de 
infestação e comparar com o nível 
acordado na proposta ao cliente 

Sim  Capacidade a 
evidenciar Dependente do 4.11 

11.3 
Explicar ao cliente que eventuais níveis 
residuais de infestação cumprem os 
requisitos do cliente 

Sim  Capacidade a 
evidenciar Dependente do 4.11 

11.4 

Explicar a importância de quaisquer não 
cumprimentos das recomendações do 
prestador de serviço por parte do cliente 
e a sua provável contribuição para a 
atividade residual das pragas 

Sim  Capacidade a 
evidenciar Dependente do 4.11 

11.5 

Determinar a causa-origem se o nível 
acordado de infestação não pôde ser 
alcançado e propor ações corretivas 
apropriadas nos termos do prestador de 
serviços e das ações do cliente 

Sim  Capacidade a 
evidenciar Dependente do 4.11 

11.6 
Descrever procedimento correto a tomar 
se for detetado um efeito adverso numa 
espécie não-alvo 

Sim Sim Conhecimento a 
evidenciar  

11.7 
Descrever como lidar formalmente com 
qualquer reclamação do cliente dentro 
dos protocolos de prestação de serviços 

Sim  
Comprovado pelos 
documentos redigidos 
numa reclamação 

 

12: 
Monitorização 
do local 

12.1 Identificar a presença de pragas Sim Sim Identificada nos 
diferentes relatórios  

12.2 

Identificar o potencial de infestação, 
incluindo condições locais de influência 
na sobrevivência das pragas, tais como 
alimento, água, abrigos e temperatura 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

Sim Conhecimento a 
evidenciar 

Poderá passar a ser 
documentado 
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12.3 

Identificar e recomendar medidas 
preventivas relevantes, incluindo 
manutenção do edifício, modificações 
ao local e habitat, isolamento de 
estruturas e atividades sanitárias 

Sim Sim 
Recomendações são 
sempre dadas ao 
cliente. 

 

12.4 Rever e avaliar eficácia de intervenções, 
atividades e inspeções anteriores 

Existe a 
capacidade, 
mas nem 
sempre 

 Semelhante ao ponto 
2.8 

Documentar. Poderá 
necessitar de 
formação adicional 
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Anexo 3: Proposta de documento de 1ª inspeção 
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Anexo 4: Outras soluções propostas 

 

Formulário de Avaliação de Risco Local (ARL): 

Proposta para os pontos 4.5, sobre espécies não-alvo enquanto restrição no local, e 9.7 

(anterior 9.8), sobre primeiros-socorros (em relação a acidentes de envenenamento e 

fumigação). Realçadas a itálico encontram-se as edições propostas. Realçados a cinzento-

escuro encontram-se 2 pontos que estão apenas no formulário de ARL de grandes instalações 

na mesma secção. 

 

B. Identificação de perigos e controlo de riscos (Complete com ajuda do cliente…) 
As pessoas podem ser prejudicadas… 
Vias de acesso/nas áreas de trabalho 
(ex.: escadas, áreas íngremes, superfícies 
desniveladas/escorregadias, obstruções, 
cães de guarda, outros animais). 

 

[…] […] 
9. Amianto, poeiras e fibras 
(10. Matérias perigosas) 
(16. Poeiras e gases combustíveis) 

���� Utilize máscaras respiratórias/EPI/… 
���� Verifique se tem meios de primeiros- 
-socorros disponíveis 

 

 

Propostas automáticas do sistema Advantage: 

Deverá ser redigido um texto a acrescentar automaticamente na parte final do documento, 

para conformidade o ponto 9.9 (antigo 9.10), sobre o conhecimento do dever de cuidar do 

cliente. 

 


