
Fortaleza - Brasil 

A Spybuilding está a analisar a oportunidade de colaboração no 

desenvolvimento de um novo empreendimento turístico na Praia de 

Águas Belas, Brasil.  

 

Porto Alegre - Brasil 

A Fundação de Ciência e Tecnologia, CIENTEC, e a Spybuilding 

têm já acordado os termos do protocolo de cooperação que deverá 

ser assinado brevemente. 

Picoas Plaza 

A Spybuilding realizou a inspecção ao Centro Comercial Picoas 

Plaza, em Lisboa. 

 
 

Formação 

A Spybuilding encara a possibilidade de realizar a 2ª edição do 

Workshop “Redução de Custos na Manutenção de Edifícios”, 

depois do balanço da actividade ter sido deveras positivo na 1ª 

edição. 

Encontra-se ainda em preparação o Workshop “Patologias em 

Edifícios com Estrutura em Betão Armado”. 
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Portões de garagem: 

Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos: 

De 3 em 3 meses: 

Limpeza das folhas e perfis, segundo o material e o seu 

acabamento. Para o efeito, recorra a uma esponja ou pano 

humedecido ou detergente neutro, procedendo com suavidade para 

não riscar a superfície. 
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PATOLOGIAS EM EDIFÍCIOS COM 

ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO 
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