
Internacional

Nacional

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

suspensa a sua atividade em países estrangeiros, até existirem

condições de segurança para a deslocação e estadia dos seus

colaboradores.

Neste ano de 2021, a Spybuilding realizou vários trabalhos

relevantes de caracterização estrutural, em estruturas de betão

armado, em alvenaria de pedra e mistas, sendo de realçar os

efetuados nos edifícios da Praça Marquês de Pombal 15 e 16, no

edifício do antigo Cinema Império, no edifício do antigo Tribunal de

Polícia, em Lisboa, na Quinta de São João, no Linhó, Sintra, e no

Hotel Lagunamar, na Quinta do Lago, em Almancil.

Foram realizados ensaios estruturais em ambiente marítimo na

Docapesca da Nazaré, em simultâneo com os trabalhos de

inspeção subaquática.

Foi efetuada uma campanha de inspeção e ensaios estruturais na

Ponte do Bôco, em Parada de Bouro, Vieira do Minho.

Na área da inspeção de edifícios vizinhos a obras, como trabalho

de maior relevo, a Spybuilding efetuou, no âmbito da Operação

Integrada de Entrecampos, a inspeção a todos os edifícios

circundantes aos terrenos das obras, ao túnel do Rego, à estação

de metro e à estação de comboios de Entrecampos.

Foram realizadas várias inspeções a edifícios vizinhos a obras em

Lisboa, Porto, Rio Maior, Bragança e Algarve.

Foram efetuadas inúmeras inspeções instrumentadas a edifícios em

Lisboa, Cascais, Oeiras, Seixal, Porto, Setúbal, Aveiro, Covilhã e

Lousada, entre outros.

Na área da monitorização de edifícios, foram instalados diversos

equipamentos, e realizada a campanha de leituras, num edifício no

centro de Lisboa.

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

realizadas due-dilligences, para aquisição de diversos imóveis em

Lisboa, Estoril e Cascais.

Foram ainda elaborados vários cadernos de encargos, mapas de

quantidades e estimativas orçamentais, 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 extração de carotes, mais dois martelos elétricos e uma nova

rebarbadora, um “transpointer” PX10 e um novo pacómetro, tudo da

Hilti.

Para a realização de ensaios em ambiente marítimo, foi adquirido

um grupo gerador de pressão hidráulica e uma caroteadora

hidráulica, da Atlas Copco.

Todo o sistema informático da Spybuilding foi atualizado, passando

a possuir um novo servidor e dois NAS, com um total de dez discos,

e todos os PC’s e monitores foram substituídos. Foram ainda

adquiridos novos computadores portáteis. A Spybuilding passou a

contar com um gestor da sua rede informática.
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