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Recomendações para
afastar roedores e baratas
• Esvazie o lixo diariamente ou armazene-o em espaços
fechados;
• Lave as latas, garrafas e plásticos antes de os colocar
nos ecopontos (as bebidas açucaradas atraem
baratas);
• Não coloque monos domésticos junto dos ecopontos.
Deve contactar os serviços municipais para agendar
a recolha;
• Não deixe restos de comida na rua, pois atraem
especialmente roedores;
• Se possível, aplique escovas na parte inferior das
portas para impedir a entrada de roedores e baratas;
• Tape as aberturas de ventilação com tampas próprias
ou cubra-as com tela de arame galvanizado;
• Isole a sua habitação o melhor que puder.
Não só evita este tipo de pragas, como ganha
eficiência energética;
• Alimentar animais na via pública obedece a regras
no que concerne à higiene urbana e à saúde pública.
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A Câmara Municipal do Seixal, através de um plano
integrado de desinfestação, assegura a realização de
tratamentos preventivos de desratização, desbaratização e desinsetização que decorrem ao longo do ano.
Este serviço público tem como objetivo melhorar o
controlo e tratamento de pragas urbanas, para proteção
das populações e do património municipal.
Em 2021, no âmbito do Plano Municipal de Controlo de
Pragas, as campanhas de desbaratização e desratização

Os trabalhos são executados
de acordo com os cronogramas
das ações, os quais são elaborados
consoante as espécies a combater.
As campanhas abrangem todas
as freguesias.

decorrem em todas as freguesias do concelho, com o
primeiro tratamento preventivo a acontecer entre os
meses de abril e julho e o segundo tratamento a ocorrer
entre agosto e dezembro. No primeiro trimestre de 2022,
realizar-se-á o terceiro tratamento preventivo. Quanto às
ações de desinsetizações, estão previstos 7 tratamentos
que decorrem entre os meses de abril e outubro.
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A Câmara Municipal do Seixal solicita a todos os munícipes que sempre que haja avistamentos de pragas em
espaço público contactem a Linha Seixal Limpo
210 976 011 ou o email seixal.limpo@cm-seixal.pt.
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tomem medidas de controlo que

complementem o trabalho que o município realiza no
espaço público.
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