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Devido ao efeito da pandemia de Covid-19, a Spybuilding

suspendeu a sua atividade em países estrangeiros, até existirem

condições de segurança para a deslocação e estadia dos seus

colaboradores.

Neste ano de 2020, apesar de ter sido um ano atípico devido à

pandemia, a Spybuilding realizou vários trabalhos relevantes de

caracterização estrutural, em estruturas de betão armado, sendo de

realçar os efetuados na antiga Fábrica Vilar, no Porto, num muro de

suporte do Jardim-Escola João de Deus, em São Bartolomeu de

Messines, num edifício da Rua Maria Brown, em Cascais, na

Docapesca de Vila do Conde, no Palácio das Pedrosas, em Lisboa,

no edifício da CCA em Lisboa, nas instalações da Knorr, em Stª. Iria

de Azóia, no Hotel Alfoz, em Alcochete, num edifício na Rua da

Areia, em Cascais, no edifício do Museu da Região Flaviense, em

Chaves e nos edifícios do antigo hospital da CUF Infante Santo, em

Lisboa.

Na área da reabilitação estrutural foram realizados trabalhos de

caracterização e avaliação estruturais no edifício do Ateneu

Comercial de Lisboa, em Lisboa.

Foram efetuadas inúmeras inspeções a edifícios em Lisboa, Porto,

Oeiras, Cascais, Tomar, Lagos, Vila Franca de Xira e Odivelas,

entre outros.

Foram efetuadas medições de humidade em pavimentos, antes da

aplicação dos revestimentos, num edifício da Rua Nova do Loureiro,

em Lisboa.

Na área da monitorização, foram realizados trabalhos em Lisboa,

sendo de enfatizar um edifício no Av. António Augusto de Aguiar,

em Lisboa.

Na área da consultoria em engenharia, foi prestado apoio técnico e

realizadas due-dilligences, para aquisição de diversos imóveis em

Lisboa, traduzidos em vários investimentos imobiliários por parte de

investidores estrangeiros.

A Spybuilding realizou o levantamento e registo de patologias em

edifícios vizinhos a várias obras, em Lisboa e no Porto.

Foram ainda elaborados vários cadernos de encargos para a

recuperação ou beneficiação de vários edifícios na Grande Lisboa.
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Novos equipamentos

A Spybuilding adquiriu novos equipamentos para a área dos

ensaios estruturais, tais como um novo conjunto de equipamentos

para ensaios com macacos planos, com data-logger e

extensómetros digitais. Adquiriu também um novo depósito de água

Hilti, para duplicar a capacidade de extração de carotes, em betão

armado e em alvenaria. Na área dos ensaios de betão, a

Spybuilding dispõe agora de um kit para identificação da reação

alcális-sílica. Por último, adquiriu um conjunto de tubos de Karsten,

para ensaios de permeabilidade.

Está em fase final de negociação a aquisição de um drone DJI e de

um equipamento de visualização e filmagem do interior de

tubagens, até 30 m, Ridgid SeeSnake.

Para aumentar a mobilidade dos seus colaboradores, bem como a

capacidade de transporte de equipamentos, a Spybuilding adquiriu

uma nova carrinha, com três lugares e caixa de carga fechada.

Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda.
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O Ambiente agradece!
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