
SERVIÇO INTEGRAL PARA AGÊNCIAS IMOBILIARIAS

MORADIAS EM ALUGUER · SEGUNDAS RESIDÊNCIAS
LOCAIS COMERCIAIS · ESCRITÓRIOS
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SERVIÇO DE ATENÇÃO E GESTÃO
24hX365 dias PARA TODOS OS OFÍCIOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO E DE GESTÃO

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.

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

Viana do Castelo

Braga Vila Real Bragança

Porto

Aveiro Viseu Guarda

Coimbra

Castelo Branco

Leiria

Santarém

Portalegre

Lisboa

Évora

Setubal

Beja

Faro



LOCAIS
COMERCIAIS

ESCRITÓRIOS E 
IMOVEIS

INDUSTRIAIS

SEGUNDA 
RESIDÊNCIA

IMOVEIS SEM
  INQUILINO

HABITAÇÃO
ALUGADA

ATUAMOS SOBRE TODO O PATRIMÓNIO DOS SEUS CLIENTES
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Manutenção Periódi-
ca Pré/Pós- Férias.

Instalação e 
substituição de 
Instalações.

Manutenção 
preventiva e manu-
tenção corretiva 
para todos os 
ofícios.

Assistência de 
urgências 24 hrs / 
365 días.

Serviços técnicos e 
legais requeridos.
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SERVIÇOS DE OBRAS E REMODELAÇÕES

Remodelações parciais e 
integrais. Realocação de 
espaços.

Check List da situação do 
imóvel e projetos / Orçamentos 
de execução.

Obras e Remodelações 
 - Chave na mão.

Gestão de obras para    
trabalhos não executados 

integralmente pela Assista.

Serviços de Engenharia
técnicos e legais.
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Gerimos integralmente as necessidades dos seus clientes e mantemos a sua organização
informada em tempo real.

Receção e gestão de serviços 
urgentes 24 horas / 365 dias ao ano. 
Para todo o tipo de 
necessidades construtivas e de 
manutenção.

Acesso para a sua organização ao 
nosso sistema informático de 
gestão onde poderá dispor de 
informação em tempo real de 
qualquer serviço solicitado.

Estudo personalizado para cada 
Imobiliária.
Necessidades particulares, 
atenção personalizada, tabelas, 
sistemas retributivos.

800 23 24 25 · R. Vale dos Mognos, Armz. 4 , 2685-177 · Camarate  / www.assistaservices.com ·  info@assistaservices.com   



800 23 24 25 · R. Vale dos Mognos, Armz. 4 , 2685-177 · Camarate
 www.assistaservices.com ·  info@assistaservices.com   

ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

Entidades �nanceiras e fundos de investimento.

Grandes corporações do setor energético.

Companhias de seguros.

Cadeias de estabelecimentos comerciais.

Grandes superfícies comerciais.

Empresas do sector industrial.

Cadeias hoteleiras.




