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A Spybuilding Brasil irá dar destaque ao seu sector de inspeção, 

monitoramento e ensaios de obras de arte, prevendo que este 

possa vir a ser responsável por uma percentagem significativa da 

sua faturação. 

A Spybuilding Brasil elaborou várias propostas de prestação de 

serviços, a pedido de Knijnik, Engenharia Integrada. 

 

 

A Spybuilding está a prestar serviços de fiscalização na obra de 

conservação de 6 edifícios, em Lisboa, junto ao Parque das 

Nações. Aguarda a adjudicação da fiscalização de outra obra de 

recuperação, de um edifício de grande dimensão, também em 

Lisboa. 

A Spybuilding apresentou a sua primeira proposta para a realização 

de ensaios em pontes no Panamá. 

Estão em curso inspeções de edifícios em Lisboa, Carnaxide, Costa 

da Caparica, Albufeira e Carcavelos. 

A Spybuilding, nos primeiros seis meses do corrente ano, registou 

um aumento de 18% nos pedidos de propostas, relativamente a 

igual período do ano transacto. 

 

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! 
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Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. 

Av. Diário de Notícias 300, Sala 2103, Bairro Cristal 

CEP 90810-080 Porto Alegre, Rio Grande do Sul 

T: (+55) 51 9820 7406   E: brasil@spybuilding.com 
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Inspeção e ensaios em Edifícios e Obras de Arte 

 

A Spybuilding procura parceiros locais no Panamá e na 

Colômbia. 


