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O número de propostas solicitadas à Spybuilding Brasil tem vindo a 

aumentar. Presentemente, estão em elaboração propostas de 

grande dimensão para Santa Catarina, Amazonas, Recife e Piauí. 

O Grupo Spybuilding irá estudar a hipótese de realizar trabalhos no 

Chile e na Colômbia, a partir dos escritórios centrais da Spybuilding 

Brasil, em Porto Alegre. 

 

 

A Spybuilding foi contratada para realizar a análise de propostas e 

prestar consultoria para uma obra de reabilitação de um edifício de 

grande dimensão, em Lisboa. 

A Spybuilding angariou novos serviços de inspecção de edifícios 

para Lisboa, Albufeira e Lagos.  

A Spybuilding está a preparar um novo seminário sobre inspecção e 

manutenção de edifícios, destinado a gestores de condomínios. 

A Spybuilding concluiu os serviços de fiscalização de uma obra de 

reabilitação, reforço e conservação de um edifício na Rua Cândido 

dos Reis, em Sesimbra. 

Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda. 

Sede: Av. Miguel Bombarda, 42, 5ºC, 1050-166 Lisboa 

T: (+351) 213241560 E: geral@spybuilding.com 

Algarve: E: algarve@spybuilding.com  

Porto: E: porto@spybuilding.com 

Madeira: E: madeira@spybuilding.com 

 

Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. 

O Ambiente agradece! 

Corrosão: 

Um edifício com estrutura em betão armado pode ter armaduras 

com corrosão sem que tal seja visível? 

Que quanto mais tarde a corrosão for detectada mais cara será a 

reparação estrutural? 

Que a Spybuilding efectua ensaios não destrutivos de detecção de 

corrosão, nomeadamente, ensaios de potencial de meia-célula e 

ensaios de resistividade? 

Sabia que ... 
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Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. 

Av. Diário de Notícias 300, Sala 2103, Bairro Cristal 

CEP 90810-080 Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

T: (+55) 51 9820 7406   E: brasil@spybuilding.com 
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