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Nacional
A Spybuilding realizou mais duas perícias judiciais, para os
Tribunais de Lisboa e de Évora.
A Spybuilding assinou novo protocolo de cooperação com o
Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve.
A Spybuilding irá realizar serviços de inspeção e diagnóstico no
Cascais Shopping, no âmbito das atividades de manutenção, para a
Sonae Sierra.
A Spybuilding angariou novos trabalhos para as seguintes
localidades: Lisboa, Castanheira do Ribatejo, Odivelas, Lagos e
Albufeira.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil concluiu a inspeção e laudo estrutural para 18
escolas de Rio Grande do Sul, para a Secretaria de Obras Públicas
de RS.
A Spybuilding Brasil encontra-se a estudar a hipótese de realização
de alguns seminários, em Porto Alegre, na área da inspeção, dos
ensaios não destrutivos e do monitoramento.

Sabia que ...
Manutenção:
Qualquer edifício novo deverá possuir um Plano de Inspeção e
Manutenção?
Que a manutenção preventiva, apoiada em inspeções periódicas,
pode reduzir substancialmente os custos de conservação ao longo
da vida útil do edifício?
Que a Spybuilding realiza inspeções periódicas em edifícios desde
2005?

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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