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Nacional
A Spybuilding realizou ensaios estruturais num edifício de apoio de
praia, no Concelho de Mafra, para JETSJ.
Na área da inspeção de condomínios, a Spybuilding vai iniciar um
trabalho de grande envergadura, em Lisboa, para Urbicare.
A Spybuilding conta com novos clientes de referência, como a
JETSJ, a NSE ou a GeoXL.
Estão em curso inspeções de edifícios em Lisboa, Albufeira, Beja,
Sobral de Monte Agraço e Massamá.
A Spybuilding está a analisar novos mercados, nomeadamente os
mercados do Panamá e da Bolívia.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil concluiu um grande trabalho de ensaios
estruturais, num condomínio de 16 torres de 18 pisos, em Manaus,
no Amazonas, onde foram realizados mais de 1.000 ensaios.
A Spybuilding Brasil está a elaborar várias propostas, para grandes
trabalhos, para São Paulo, Belém e Manaus, sendo que entre elas
uma é para a Petrobras.

Destaque

2015 - 10º Aniversário

Conferências
A Spybuilding está a preparar
um ciclo de conferências, a
realizar na América Latina
durante o corrente ano. Os
temas estarão relacionados com
a inspeção e a manutenção de
edifícios e pontes.
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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!
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