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Nacional
A Spybuilding, realizou vários trabalhos relevantes, sendo de
realçar os ensaios de caracterização estrutural em três Escolas e
em três edifícios em Lisboa, e ensaios na estrutura de madeira do
edifício histórico do Jardim da Estrela (antiga creche).
Foram realizados ensaios sónicos, para deteção de fugas de água,
no perímetro de um dos edifícios da Auto-Europa, em Palmela.
Foram efetuadas inúmeras inspeções de edifícios em Lisboa,
Aljustrel, Aljezur, Albufeira, Costa da Caparica, Póvoa de Stª Iria e
Coimbra, entre outros locais.
No âmbito da fiscalização de obras de recuperação, a Spybuilding
acompanhou as intervenções em 7 edifícios em Lisboa.
A Spybuilding está a preparar mais um artigo para publicação em
2017.
Este ano, pela 3ª vez consecutiva, engenheiros da Spybuilding
ministraram uma aula sobre Patologias, Inspeção e Diagnóstico, no
curso de Mestrado em Engenharia Civil, no Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil assinou novos contratos para a inspeção de
várias escolas no Estado de Rio Grande do Sul.

Destaque
Inspeção e ensaios em Edifícios e Obras de Arte

Novos clientes:

A Spybuilding está a analisar uma nova parceria com uma
empresa angolana da área da engenharia.
A Spybuilding pretende estabelecer parcerias com
empresas francesas, preferencialmente em Paris e no Sul
de França.
Está em estudo um protocolo de cooperação entre a
Spybuilding e o Instituto Superior de Engenharia de
Coimbra.
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