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Nacional
A Spybuilding concluiu os ensaios de caracterização estrutural de
doze obras de arte na auto-estrada A25, junto a Aveiro.
Na área dos monumentos e edifícios classificados, a Spybuilding
realizou serviços de inspeção e ensaios estruturais no Forte de
Nossa Senhora da Graça, em Elvas.
A Spybuilding conta com novos clientes de referência, como a
Ramalho Rosa Cobetar, a Eduardo Martins ou a GeoXL.
Estão em curso os ensaios e levantamento estruturais de mais um
edifício na Rua Braancamp, em Lisboa.
Estão em curso inspeções de edifícios em Lisboa, Albufeira,
Carregado, Cova da Piedade, Odivelas e Lousã.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil deu início a um grande trabalho de ensaios
estruturais, em 16 torres de 18 pisos, em Manaus, no Amazonas.
Prevê-se a realização de duas palestras, na área da inspeção de
edifícios e da manutenção predial, a realizar em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul. A organização ficará a cargo da Spybuilding
Inspecção de Edifícios, em parceria com a Spybuilding Brasil.

Destaque

2015 - 10º Aniversário

Novos folhetos Spybuilding!

Inspeção e Monitorização
de Pontes e Viadutos

2005 - 2015

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!

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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