
Brasil 

A Spybuilding estabeleceu uma parceria internacional com a 

empresa EPT, Engenharia e Pesquisas Tecnológicas SA, na 

pessoa do seu Director de Porto Alegre, Eng. Wolney Costa. Em 

Janeiro, a SpyBuilding estará em São Paulo para uma reunião com 

o Presidente da empresa brasileira. 

O início da actividade empresarial no Brasil está previsto para o 2º 

trimestre de 2013. 

A nova empresa terá o nome de Spybuilding Brasil Ltda., e terá um 

enfoque inicial no mercado de Porto Alegre. 

Mudança de instalações da sede 

A Spybuilding muda as instalações da sua sede, no fim de Janeiro 

de 2013, para a Av. Miguel Bombarda, nº 42, 5º C, em Lisboa. O 

novo escritório situa-se num edifício de prestígio, a 2 minutos a pé 

das actuais instalações. 

Ensaios de estanqueidade 

A SpyBuilding realizou testes de estanqueidade da rede de águas 

das instalações da Staples, no Dolce Vita Tejo, concelho da 

Amadora. A Spybuilding merece, mais uma vez,  a confiança de um 

importante cliente e entidade empresarial de referência nacional. 
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Lajes em betão armado maciças/alveoladas: 

Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos: 

De 5 em 5 anos: 

Inspecção visual, observando se aparece em alguma zona 

deformações, como abaulamento em tectos, portas ou janelas que 

não ajustam, fissuras no tecto, divisórias ou outros elementos de 

paredes, sinais de humidade, descascamentos no revestimento de 

betão ou manchas de óxido nos elementos de betão. 
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