
· MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
· MANUTENÇÃO CORRETIVA
· OBRA NOVA
· REMODELAÇÕES
· SERVIÇOS TÉCNICOS

HABITAÇÃO PRÓPRIA · IMÓVEIS PARA ARRENDAMENTO
LOCAIS COMERCIAIS · ESCRITÓRIOS

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO



Que serviços oferecemos

Obras chave-na-mão e serviço integral de manutenção

Equipas próprias.

Técnicos especialistas própios 
(engenheuris, arquitetos e técnicos).

Aplicação de sistemas de controle de 
qualidade ao longo de todo o processo
construtivo e de manutenção.

Cumprimento rigoroso de prazos.

Filoso�a de trabalho orientada ao cliente
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Quem somos

Mais de 25 anos a oferecer soluções
PORQUÊ ESCOLHER A ASSISTA?

Assista Services faz parte de uma das corporações mais rele-
vantes da península ibérica, em setores como a construção, a 
gestão de sinistros e a manutenção integral de instalações 
técnicas.

Gerimos de forma integral grande parte dos ativos imobiliarios das 
entidades �naceiras e fundos de investimento da península ibérica.

Gerimos os ativos de um grande número de importantes corporações 
comerciais.

Através dos nossos operários e parceiros oferecemos serviços aos 
clientes, apoiados na nossa e�ciência e transparência na gestão.

Assista Services aproveita toda a infraestrutura técnica e humana do 
seu grupo empresarial para oferecer localmente uma gestão integral 
e personalizada aos seus clientes, nas melhores condições de qualida-
de e preço.

Oferecemos serviços localmente com uma infraestrutura e vocação multi-
nacional, o que nos converte na melhor opção para a gestão das suas 
instalações e as dos seus clientes.
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Áreas de atuação

Manutenção condutiva e preventiva de climatização,
eletricidade e PCI
 

Manutenção corretiva para todas as especialidades.

Atendimento e gestão de urgências 24 Horas x 365 dias.

Serviços de
Manutenção

Serviços
Manutenção integral de comercios e empresas.

Manutenção integral de agências bancárias.

Manutenção integral de estações de serviço.

Manutenção integral de edifícios de escritórios.

Manutenção de empreendimentos habitacionais.

Manutenção integral de ativos imobiliários de bancos e 
fundos de investimento.

Manutenção de instalações públicas.
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Áreas de atuação

Projetos chave-na-mão (edifícios, comércios e habitação)

Remodelações parciais e integrais ( escritórios, comércio e 
habitação)

Encerramentos e trespasses de atividade, rebranding de 
imagem corporativa.

Serviços de
Construção

Tipo de atividades
Novas aberturas para comércios e empresas.

Finalização e reforma de ativos imobiliários de entidades 
�nanceiras.

Remodelações parciais e integrais em hotéis, escritórios, 
comércio e habitação.

Encerramentos e trespasses de atividade para entidades
�nanceiras e comerciais.

Instalação ou substituição de ATM´s em entidades
�nanceiras.

Construção integral de edifícios residênciais e turisticos.
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Due Diligence, relatórios pré-venda, relatórios pós-venda
e estudos de viabilidade.

Inspeção técnica de edifícios

Project & Construction Manager, Direção integral de obras.

Assessoria técnica em manutenção e reabilitação.

Documentação para licenças de atividade e de abertura.

Certi�cação energética de edifícios, comércios e 
habitações.

Implatação de sistemas de e�ciência energética 
e inmótica.

Gestão de subsídios e ajudas públicas.

Serviços  
Técnicos

Serviços



NOSSOS CLIENTES

Entidades �nancieras e fundos de investimento.

Grandes corporações do sector energético.

Companhias de seguros.

Cadeias de estabelecimentos comerciais.

Grandes superfícies comerciais.

Empresas do sector industrial.

Cadeias hoteleiras.
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