
 

Aposta na Inovação 

O seu parceiro tecnológico de confiança 

Com sede, escritórios e armazém no concelho 

de Almada, temos a nossa actividade 

principal centrada na Grande Lisboa. No 

entanto, dispondo de uma frota moderna e 

rápida capacidade de resposta que inclui 

técnicos locais, prestamos os nossos serviços 

a nível nacional, nomeadamente quando os 

nossos clientes são empresas com instalações 

distribuídas pelo país. 

 

Temos como objectivo estratégico adquirir 

notoriedade e dimensão, tornando-nos numa 

referência no mercado nacional e com 

capacidade para vir a ter visibilidade no 

mercado internacional. 

 

É política da Assistimo melhorar continuamente o seu sistema de gestão, desenvolvendo esforços 

permanentes, para alcançar elevados padrões de qualidade perante: 

Os seus colaboradores: 

 Criando as condições de trabalho que permitam o aperfeiçoamento contínuo dos produtos e 

serviços; 

 Promovendo a sua constante actualização e formação profissional. 

Os fornecedores: 

 Fomentando o desenvolvimento de relações de boa cooperação com os fornecedores e a 

procura da melhoria dos seus desempenhos; 

 Estabelecendo parcerias no sentido de oferecer soluções mais adequadas às verdadeiras 

necessidades dos nossos clientes. 

Os seus clientes e parceiros: 

 Disponibilizando produtos e serviços competitivos, assim como um atendimento de qualidade;  

 Aconselhando e fornecendo um serviço adequado às suas necessidades;  

 Mantendo um serviço pós-venda e uma assistência técnica eficazes. 

A Assistimo 

Porque o seu negócio não pode parar! 
No actual contexto empresarial, a 

competitividade da sua empresa 

depende da constante modernização e 

da aposta na inovação e nas novas 

tecnologias. Os recursos informáticos 

são uma ferramenta imprescindível para 

atingir os seus objectivos. 

Quaisquer que sejam as suas necessidades informáticas, a Assistimo terá certamente a 

solução mais adequada para o seu negócio. 

Não hesite em contactar-nos e propor-nos o seu desafio. 

Fundada no início deste novo milénio com o 

intuito de responder às novas necessidades 

de empresas e particulares, nomeadamente 

no campo da instalação e manutenção de 

sistemas informáticos e novas tecnologias, a 

Assistimo, Lda. vem dar continuidade à 

tradição iniciada por Carlos Manuel Calado 

em 1982, altura em que teve início a sua 

actividade como empresário em nome 

individual com a empresa Carlos M. Calado 

– Equipamentos Industriais. 

Contando já com quase três décadas de 

experiência, continuamos a apostar na 

prestação dos melhores serviços aos nossos 

clientes, entre os quais se encontram 

algumas das maiores empresas nacionais. 

Como principais prioridades destacamos 

um serviço eficaz e transparente, apoiado 

por técnicos de reconhecida competência 

profissional, onde o mais importante é 

satisfazer as reais necessidades do cliente. 

espalhados por escritórios nos quatro 

cantos do mundo, o seu negócio não 

pode parar. Apenas algumas horas de 

inactividade dos sistemas informáticos 

podem provocar prejuízos significativos 

no curto prazo, como perda de 

facturação e atraso de projectos, ou 

 

 A escolha do parceiro 

tecnológico certo é da 

maior importância 

No entanto as aplicações 

informáticas só terão 

interesse se estiverem 

inseridas na estratégia da 

organização e em pleno 

funcionamento, contribu-

indo de forma inequívoca 

 para o seu pleno desenvolvimento.  

A Assistimo oferece-lhe soluções para 

todas as fases do processo tecnológico 

da sua empresa, desde o seu 

planeamento até à sua manutenção, 

passando pela implementação, 

fornecimento de equipamentos e 

aplicações, entre outros. 

 

Quer tenha apenas um pequeno POS na 

sua loja ou um cluster de servidores 

 

mesmo no médio e longo 

prazo, como a perda de 

credibilidade junto dos 

clientes e possibilidade 

de cessação de contratos. 

A escolha do parceiro 

tecnológico certo é da  

 

 

maior importância. 

 

É fundamental dotar a sua empresa das 

ferramentas ideais para o seu negócio, 

distanciando-a da concorrência, 

prevendo o seu crescimento sustentado 

e garantindo o seu sucesso.  

Quaisquer que sejam as suas 

necessidades, a Assistimo será o 

parceiro tecnológico que estará sempre 

do seu lado. 

 

É fundamental dotar a sua empresa das 

ferramentas certas para o seu negócio, 

distanciando-a da concorrência, 

prevendo o seu crescimento sustentado 

e garantindo o seu sucesso. Quaisquer 

que sejam as suas necessidades, a 

Assistimo será o parceiro tecnológico 

que estará sempre do seu lado. 

Na Assistimo procuramos dar o nosso máximo todos os dias para que o dia-a-dia da sua empresa seja o melhor possível, procurando uma comunhão de 

valores e ideias que nos faça superar constantemente as suas e as nossas próprias expectativas. 

Telefone: 

21 274 35 24 

 

E-mail: 

contacto@assistimo.pt 

 

Página web: 

www.assistimo.pt 

Loja: 

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 6D 

Centro Comercial São João Baptista, Lojas 3 e 4 

2800-088 Almada 

 

Sede: 

Rua D. Francisco Xavier de Noronha, 4 – 6º Dto. 

2800-088 Almada 

 

Tel.: 21 274 35 24/5 – Fax.: 21 274 35 26 

Horário: dias úteis das 10h às 13:30h  

e das 15h às 19:30h 

 

Armazém: 

Rua do Clube Sargento da Armada, 2 

2810-045 Almada 

Como contactar-nos 



 

 

Assistência e Manutenção 

Particulares  
Qualquer que seja o gadjet que pretende, em 

www.assistimo.pt tem mais de 30.000 

referências à sua escolha. Se não encontrar o 

que procura, contacte-nos: com mais de 100 

fornecedores e parceiros, nós encontramos. 

Empresas  
Dispomos de soluções à 

medida do seu negócio. 

Desde workstations, passando 

pelos sistemas POS mais 

avançados, até servidores de 

todas as gamas, temos tudo 

aquilo de que necessita para 

 

Testemunhos >>> 

Recuperação de 
Dados 
Por vezes o pior acontece e os seus 

ficheiros não podem perder-se. 

Directamente ou em colaboração com 

empresas nacionais e internacionais de 

referência, dispomos de serviços 

profissionais de recuperação de dados. 

Não dê a sua informação como perdida: 

ligue-nos já! 

No seu escritório, em sua casa ou na nossa loja, estamos sempre disponíveis para 

prestar a melhor assistência técnica aos seus equipamentos informáticos. 

Com mais de 30.000 

referências de produtos 

em catálogo, seja no site 

ou na nossa loja, temos 

certamente aquilo que 

procura. 
Hoje em dia os equipamentos informáticos são 

fundamentais para o funcionamento do seu negócio. 

Se a ferramenta mais importante da sua empresa 

avariar, não pode colocá-la na mão de qualquer um. 

Na Assistimo dispomos de uma equipa profissional 

altamente qualificada, pronta a dar-lhe apoio a 

qualquer eventualidade. 

 

Temos vários níveis de assistência e 

manutenção informática. Escolha o mais 

adequado às suas necessidades. 

 
Assistência Pontual 
Esta é a solução mais económica e sem 

compromissos. Visite-nos na nossa loja ou 

marque uma intervenção na sua empresa ou 

em sua casa. 

 

Avenças 
Pensado para quem não quer perder tempo e 

não pode correr riscos, propomos uma 

solução de manutenção preventiva 

continuada. Por um custo fixo mensal, 

poderá contactar-nos com as suas dúvidas e 

problemas do dia-a-dia mas, mesmo que 

não nos chame, trabalharemos para manter o 

seu negócio operacional, realizando 

manutenção on-site e remota a todos os seus 

sistemas e rede informática. 

 

Pacotes de Horas 
A forma mais simples de controlar os seus 

custos. Poderá adquirir um número fixo de 

horas de assistência a um preço mais 

reduzido, utilizando-as posteriormente à 

medida que necessite de esclarecer dúvidas 

ou de algum tipo de intervenção presencial, 

telefónica ou remota. 

Podemos contar com a Assistimo em todos as ocasiões. Seja com o GesPOS 

da loja ou com o portátil pessoal, estão sempre prontos para ajudar. 

Alexandre Elbling - Garrafeira D’Almada – www.garrafeiralmada.com 

A nossa oferta >>> 

Gama completa de Produtos 
Informáticos e Tecnológicos 

manter o seu negócio sempre um passo à 

frente da concorrência. 

 

Contacte-nos já para elaboração de uma 

proposta. 

Renting Informático 
Porquê comprar se pode alugar? 

Em parceria com a Grenke Renting, 

dispomos agora de soluções financeiras 

inovadoras de renting, onde se destacam: 

 

 Financiamento a 100% sem entrada; 

 Vantagens fiscais; 

 Redução de custos; 

 Mantém a liquidez e linhas de crédito; 

 Prestações regulares 100% dedutíveis. 

Licenciamento de 
Software 
São já muito poucas as empresas que 

não dependem do software. Quer se 

trate de programas específicos para a 

sua actividade, software de 

produtividade, anti-vírus ou 

simplesmente o sistema operativo 

Windows, é importante que todo esse 

software esteja legal, actualizado e 

devidamente licenciado. 

A Assistimo pode efectuar o 

levantamento completo das 

necessidades da sua empresa, ajudar a 

decidir quais os programas mais 

adequados ao seu funcionamento, 

analisar a legalidade do que já se 

encontra instalado e propor-lhe as 

melhores soluções de licenciamento. 

Somos parceiros acreditados de 

algumas das maiores software houses 

nacionais e internacionais, como a 

Microsoft, Sage, Kaspersky Lab e 

muitas outras. Esta é nossa a forma de 

garantir que temos a melhor solução 

para o seu negócio, bem como o 

melhor suporte técnico para cada 

situação. 

Soluções de Gestão Comercial, 
Facturação e Contabilidade 

Como Sage Business Partner, da simples facturação à 

contabilidade organizada, podemos oferecer-lhe um 

conjunto completo de ferramentas para o seu negócio. 

Presença Web 
A Internet é hoje um meio fundamental 

para fazer negócio. Estar on-line passou a 

ser obrigatório para existir no mercado. 

A Assistimo fornece-lhe todas as ferramentas de 

que necessita para colocar o seu negócio na linha 

da frente. Com mais de uma década de 

experiência no mercado on-line, podemos 

apresentar-lhe a solução que procura para que a 

sua empresa chegue ainda mais longe. 

 

Directamente ou em parceria com empresas de 

referência no mercado nacional e internacional, 

oferecemos-lhe, entre outros: 

 

 Registo e gestão de domínios; 

 Construção de páginas institucionais e de 

comércio electrónico; 

 Soluções de e-mail Exchange (Microsoft Online 

Services) e POP; 

 Presença em redes sociais (Facebook e Twitter); 

 Optimização em motores de busca (SEO); 

 Publicidade e envio de newsletters; 

 Desenvolvimento de plataformas Web por medida. 

empresa tem por base um conhecimento 

profundo de tudo o que nela se passa. Com o 

auxílio da Sage, colocamos nas suas mãos 

poderosas ferramentas de gestão que lhe darão 

 

 

o controlo total do seu negócio. 

Quer procure um sistema simples e económico 

de facturação, um programa de contabilidade 

ou um software de gestão comercial completo, 

a Assistimo pode ajudar a encontrar a solução 

mais adequada. 

Sabemos que o 

sucesso da sua 

 

Possuímos ainda soluções para áreas com 

necessidades específicas, nomeadamente 

Restaurantes, Sapatarias, Supermercados, 

Perfumarias, Talhos, Papelarias, Lojas de 

Desporto, Lavandarias, Oficinas e Clínicas 

Dentárias. Consulte-nos sobre o seu negócio. 

A informática tem de funcionar sem darmos por isso. A assistência tem 

 de ser preventiva e evitar disrupções no trabalho. A Assistimo tem tido uma boa capacidade de escuta e 

de resposta neste sentido. Temos assistido a uma evolução francamente positiva da qualidade do seu 

serviço o que nem sempre acontece neste sector, pois à medida que as empresas vão ganhando mercado 

perdem capacidade de resposta. Esperamos continuar a contar com eles como parceiros. 

Rui Loureiro – Director Geral – Sair da Casca II, S.A. – www.sairdacasca.com 

Desde o primeiro momento, a Natureza Animal sempre pôde contar 

com o apoio, profissionalismo e espírito de inovação da Assistimo. 

Núria Horta – Natureza Animal – www.naturezaanimal.pt 


