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Nacional
A Spybuilding vai realizar a inspecção de um condomínio de grande
dimensão nas Colinas do Cruzeiro em Odivelas..
A Spybuilding angariou novos clientes de referência,
nomeadamente a DECO e o gabinete de arquitectura Fragmentos.
A Spybuilding foi a empresa seleccionada para realizar a inspecção
de quatro blocos de edifícios de habitação em Lisboa, junto ao
Parque das Nações.
A Spybuilding vai realizar mais uma inspecção para a sua cliente
PT-Pro.
A Spybuilding vai realizar os trabalhos de fiscalização de uma obra
de reabilitação e conservação de um edifício em Sesimbra.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil concluiu os relatórios da inspeção estrutural
realizada em várias estruturas de concreto armado da refinaria da
Petrobras em Betim, Belo Horizonte.
Cabo Verde
A Spybuilding está a analisar, em conjunto com a delegação da
AICEP em Cabo Verde, a hipótese de realização de um conjunto de
palestras na cidade da Praia.

Sabia que ...
Reabilitação urbana:
Foi publicado em Abril passado o Decreto-Lei 53/2014. O objecto
deste diploma é descrito pelo seguinte texto:
“O presente decreto-lei estabelece um regime excecional e
temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja
construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou
localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se
destinem a ser afetos total ou pre-dominantemente ao uso
habitacional.”
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