
Dia do aluno de Engenharia Civil                 

A Spybuilding esteve presente no Dia do aluno de 

Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia da 

Universidade do Algarve, a convite da Núcleo de Estudantes de 

Engenharia Civil (NEEC).  

Além da apresentação de um trabalho sobre Inspecção de Edifícios, 

a Spybuilding disponibilizou quatro dos seus engenheiros para 

demonstrarem vários equipamentos de inspecção e ensaio. A par 

disto, procedeu-se ao esclarecimento técnico de todas as dúvidas 

dos participantes. Para o efeito, a SpyBuilding contou com um stand 

instalado no hall do pavilhão de Civil. 

ACP 

A Spybuilding e o Automóvel Clube de Portugal assinaram um 

protocolo de parceria. Os sócios deste prestigiado clube passam, a 

partir de Março 2012, a ter vantagens comerciais nos serviços de 

Inspecção de Edifícios da Spybuilding. 

 

Espanha 

A SpyBuilding, atenta ao mercado internacional, está a proceder à 

tradução para Espanhol dos conteúdos do seu site. 
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Coberturas Planas: 

Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos: 

De 6 em 6 meses  

Limpeza de caleiras e eventuais grelhas; 

Limpeza de ralos e eventuais descargas “trop-plein” (“tubos 

ladrão”). 

Todos os anos 

Revisão de juntas de dilatação; 

Limpeza dos ralos e verificação do seu correcto funcionamento, no 

final do verão. 
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