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Nacional
A Spybuilding realizou vários trabalhos de caracterização estrutural,
sendo de realçar os efetuados no edifício do antigo Clube de Tiro
de Monsanto, em edifícios localizados na Rua Alexandre Herculano
e na Praça do Município, em Lisboa e nas fundações para a
estrutura de suporte do submarino Barracuda, em Cacilhas.
Foram efetuadas inúmeras inspeções de edifícios em Lisboa,
Almancil, Queluz, Alfragide, Sesimbra e Coimbra, entre outros
locais.
No âmbito da fiscalização de obras de recuperação, a Spybuilding
acompanhou as intervenções em 2 edifícios, um em Lisboa e outro
em Algés.

A Spybuilding está dinamizar as áreas de inspeção de estruturas de
madeira e de edifícios antigos.
Foram efetuados vários trabalhos, quer na área da inspeção, quer
na área dos ensaios, para fundos de investimento e para
investidores estrangeiros em Portugal.
A Spybuilding foi parceira da Domozo (Grupo OLX), durante o seu
período de atividade em Portugal.

Internacional
França
A Spybuilding mantém a sua intenção de estabelecer parcerias com
empresas francesas, preferencialmente em Paris e no Sul de
França.

Destaque
Serviços de Apoio a Investidores:

Novos clientes:

A Spybuilding realiza consultoria técnica de apoio à aquisição
de imóveis, quer antes da sua efetivação, quer na fase pósaquisição.

Serviços de Apoio à Contratação de Empreiteiros:
De acordo com o programa do Cliente, a Spybuilding elabora o
processo de consulta às várias empresas, quer nacionais, quer
estrangeiras, analisa as suas propostas e redige um relatório de
apreciação das mesmas. Garante o apoio técnico até à
adjudicação, podendo ainda propor serviços pós-contrato, de
acordo com as necessidades do Cliente.

Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda.
Sede: Av. Miguel Bombarda, 42, 5ºC, 1050-166 Lisboa
T: (+351) 213241560 E: geral@spybuilding.com
www.spybuilding.com
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