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Notícias do Grupo Spybuilding
A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. é já uma
realidade, tendo iniciado a sua atividade, no mercado brasileiro, no
último trimestre de 2013.
É a primeira empresa do Grupo no exterior de Portugal, prevendose que possa vir a ser a primeira de várias empresas a criar na
América do Sul.
O Grupo Spybuilding está a analisar várias parcerias nesse
continente, nomeadamente na Colômbia, Panamá e Chile.
Em África mantém o interesse em Moçambique, onde tem já
protocolos de cooperação assinados com algumas instituições
públicas.

Especial: Notícias da Spybuilding Brasil
A Spybuilding Brasil, em parceria com a Spybuilding Inspecção
de Edifícios, organizou e ministrou o curso de “Inspeção e
Monitoramento de Edifícios com Estrutura em Concreto Armado”,
que teve lugar de 18 de Novembro a 6 de Dezembro, na
Fundação de Ciência e Tecnologia, CIENTEC, em Porto Alegre.

CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE
EDIFÍCIOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO
Organização:

Apoio:

Porto Alegre, 18 de Novembro a 6 de Dezembro de 2013

A Spybuilding Brasil, em parceria com a EPT,
Engenharia e Pesquisas Tecnológicas SA, realizou a
inspeção de uma escola do ensino médio, Escola
Ildefonso Simões Lopes, em Osório, para a Secretaria
de Obras Públicas de Rio Grande do Sul.

A Spybuilding Brasil está a realizar várias inspeções e laudos
estruturais em diversas escolas de ensino médio, no Estado de Rio
Grande do Sul. Tendo já contratados os trabalhos referentes a 136
escolas, encontra-se a negociar a inspeção de cerca de mais
duzentos edifícios do parque escolar deste Estado.
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