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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Parapeitos: 

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, bem como a erosão anormal ou excessiva e o eventuais  

descasques dos beirais de materiais pétreos. 

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

coroamento formados por varias peças. 
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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  

Parcerias 

A Spybuilding estabeleceu novos protocolos de parceria com 

empresas de gestão de condomínios, nomeadamente com a Geslar 

e com a UrbanClean. 

 

Embaixada Britânica – United Kingdom Trade & Investment 

A Ernst & Young, a pedido da UKTI (Portugal), realizou um estudo 

onde indicou quais as empresas inovadoras e com potencial para 

se implantarem no Reino Unido. A Spybuilding foi uma das 

empresas distinguidas. 

Espanha 

Manuel Albero concluiu o seu estágio internacional, realizado nos 

escritórios de Lisboa da Spybuilding. Este engenheiro civil irá agora 

representar a Spybuilding em Espanha, dando início ao processo de 

uma eventual internacionalização para esse país vizinho. 
 

Reino Unido 

A Spybuilding esteve presente no “Sustainability Live”, congresso 

realizado em Birmingham, UK, onde realizou uma apresentação 

pública, tendo iniciado o estreitamento de relações com várias 

entidades, tanto a nível comercial, como para efeitos de cooperação 

institucional. 


