
Internacional 

Portuguese Business Awards 

A Spybuilding esteve presente no almoço de entrega dos 

“Portuguese Business Awards”, a convite da Embaixada Britânica. 

Ordem dos Médicos – Secção Regional do Sul 

A Spybuilding e a Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos 

acordaram um pacote de vantagens comerciais para os membros 

desta instituição, o qual entrará em vigor em Julho. 

El Corte Inglés 

A SpyBuilding efectuou a análise e diagnóstico de patologias da loja 

do El Corte Inglés no Dolce Vita Tejo. 

Centro Comercial Monumental 

A Spybuilding realizou o diagnóstico e determinação das causas 

das infiltrações verificadas na cave de estacionamento do Centro 

Comercial Monumental, em Lisboa. 

Workshop 

A Spybuilding está a organizar um Workshop, a realizar em 

Setembro, em Lisboa, sobre Inspecção de Edifícios: Diagnóstico 

de Patologias e Ensaios Não Destrutivos. 
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Ombreiras: 

Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos: 

De 3 em 3 meses: 

Limpeza através de escovagem com água e detergente neutro. 

Todos os anos: 

Inspecção visual para detectar: 

• O possível aparecimento e desenvolvimento de fendas e fissuras 

nas ombreiras. 

• A erosão anormal ou perda da massa das juntas, no caso de 

ombreiras formadas por peças. 

Conselhos de manutenção 

Notícias 
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Se está incluído nesta lista de subscrição por erro ou gostaria de ser removido, por favor devolva-nos esta mensagem com “remover” na linha de assunto 

If you are included in this list for error or would like to be removed, please return this message with “remove” on the subject line  


