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SERVIÇO DE ATENÇÃO E GESTÃO
24hX365 dias PARA TODOS OS OFÍCIOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO E 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?
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SERVIÇOS OFERECIDOS PARA 
OS CONDOMÍNIOS                     

 · Preventiva 
 · Corretiva
 · Normativa

 · Engenharia
 · Due Diligence
 · Autorizações
 · Licenças, etc

 · Limpeza
 · Segurança
 · Portaria
 · Bricolage

 · Parciais
 · Integrais

 · Para todos os 
   ofícios

MANUTENÇÃO OBRAS E REMODELAÇÕES URGÊNCIAS 24H/7D SERVIÇOS TÉCNICOS OUTROS SERVIÇOS
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MANUTENÇÃO DE
INSTALAÇÕES 

Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condominios são os seguintes:

· Instalações eletricas.
· Q. G.B.T.
· Quadros de proteção e distribuição.
· Rede de distribuição.
· Tomada de potência. Equipas S.A.I.

ELETRICIDADE
· Instalação de iluminação interior e exterior.
· Luminárias e acessórios, lâmpadas.
· Iluminação de emergência.
· Dispositivos de programação horária.

Iluminação
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MANUTENÇÃO DE 
INSTALAÇÕES 

Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condominios são os seguintes:

· Manutenção de grupos de pressão.
· Instalações contra incêndio.
· Climatização.
· Bombas de garagem.
· Normativo de zonas comuns e pára-raios
· Manutenção e revisão de coberturas.
· Desratização, desinsectização e desinfecção.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

· Eletricidade.
· Alvenaria.
· Canalização.
· Carpintaria.
· Serralharia

· Vidros.
· Climatização.
· Desentupimentos.
· Persianas e Toldos.
· Aquecimento e Caldeiras.

MANUTENÇÃO CORRETIVA
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MANUTENÇÃO DE
INSTALAÇÕES 

Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

· Limpeza.
· Jardinagem.
· Pessoal de segurança e portaria.
· Sistemas de alarmes e vigilância.
· Instalações telefónicas.
· Manutenção de Piscinas.
· E muitos mais ofícios.

OUTROS SERVIÇOS

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



Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

OBRAS E
 REMODELAÇÕES

Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

· Instalações desportivas
  em áreas comuns.
· Projeto de Jardins.
· Piscinas.
· Áreas de uso comum e privativas
  de imóveis.

NOVA OBRA

· Parciais ou Integrais para
  o interior.

· Elementos comunitários 
  exteriores.

                   REMODELAÇÕES

· Fachadas.
· Estruturais.
· Sistemas de água.
· Patamares e escadas.

Reabilitações
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Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

OBRAS E
 REMODELAÇÕES

Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

· Gestão da Obra.
· Projetos construtivos
  e de remodelação.
· Licenças.

SERVIÇOS TÉCNICOS

· Eliminação de barreiras arquitectónicas.
· Criação de rampas.
· Adequação de acessos internos.
· Adequação de acessos externos.

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
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Alguns dos serviços de manutenção que oferecemos aos 
nossos clientes em Condomínios são os seguintes:

SERVIÇOS PARA
OS IMÓVEIS DO

CONDOMÍNIO

· Acesso telefónico e via web para solicitar 
informação dos trabalhos que requesitem.

· Orçamentos sem compromisso para obras
e remodelações.

· Atendimento de urgências em menos de 3
horas sem custo adicional.

· Tarifas de preferência para os proprietários
dos imóveis.

OFERECEMOS SEM QUALQUER CUSTO PARA 
O CONDOMÍNIO .

Solicite informação alargada dos nossos serviços.        

Assista oferece um serviço de 24 horas, os 365 dias para qualquer 
necessidade de manutenção e construtiva que os proprietários 
possam requesitar a nível privado.
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Assista oferece um serviço de 24 horas, os 365 dias para qualquer 
necessidade de manutenção e construtiva que os proprietários 
possam requesitar a nível privado.
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ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES

Entidades �nanceiras 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.




