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A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. Está a estudar a 

hipótese de alargar os seus serviços de monitoramento eletrônico 

aos edifícios. Isto permitiria obter um conhecimento do seu estado 

de conservação em tempo real. 

A Spybuilding Brasil concluiu a campanha de ensaios para 

detecção de armaduras e medição de recobrimentos, num edifício 

em Bento Gonçalves, em Rio Grande do Sul. 

A Spybuilding realizou ensaios, para detecção de várias infiltrações, 

no Centro Comercial Monumental, em Lisboa, para o Grupo 

Chamartin.  

A Spybuilding foi nomeada pelo Tribunal de Montemor-o-Novo para 

realizar uma peritagem estrutural e funcional, de um grande 

complexo industrial na zona de Lavre. 

A Spybuilding angariou novos trabalhos de inspecção de edifícios 

em Lisboa, Venda do Pinheiro, Odivelas, Sintra e Leiria. 

A Spybuilding está a analisar uma hipótese de parceria, com uma 

empresa de serviços complementares aos seus, na área da 

inspecção e monitorização de pontes, para os mercados brasileiro, 

moçambicano e angolano. 

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! 

Termografia: 

Todos os corpos emitem radiação infravermelha, desde que a sua 

temperatura esteja acima do zero absoluto? 

Que uma inspecção termográfica não deve ser realizada com a 

incidência directa dos raios solares? 

Que existem inúmeros factores que influenciam a termografia, 

como, por exemplo, as núvens ou o vento? 

Que a Spybuilding possui técnicos certificados em termografia de 

edifícios, pelo Infrared Training Centre (USA)? 

Sabia que ... 
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