
Natal e Fim de Ano 2012                 

A Spybuilding deseja a todos os seus clientes, 

colaboradores, parceiros e amigos, um Feliz 

Natal e um ano de 2013 pleno de saúde, paz e 

sucesso. 

Área científica 

A Spybuilding está a preparar vários trabalhos para publicação, no 

início do ano de 2013, em revistas da especialidade. 

Inspecção estrutural 

A Spybuilding realizou mais uma inspecção estrutural a um edifício 

recentemente construído no Sabugal. 

Monitorização estrutural 

A Spybuilding está a monitorizar a estrutura do edifício do Jardim 

Infantil de Santos-o-Velho, da APROS – Associação de Educação e 

Promoção Social de Santos. 

IGESPAR 

A Spybuilding foi convidada pelo IGESPAR para realizar uma 

apresentação dos seus serviços de ensaios e inspecção, a realizar no 
Palácio da Ajuda, em Lisboa. 
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. O Ambiente agradece! 

Fachadas em alvenaria/betão: 

Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos: 

De 5 em 5 anos: 

Inspecção visual para detectar: 

• Possível aparecimento e desenvolvimento de fissuras, assim 

como desaprumos ou outras deformações. 

• Erosão anormal ou excessiva de panos ou peças isoladas, 

descasques ou escamações. 

• Erosão anormal ou perda da argamassa das juntas, aparecimento 

de humidades e manchas diversas. 

BOAS FESTAS 

Conselhos de manutenção 

Notícias 

11 Novembro 2012 

Se está incluído nesta lista de subscrição por erro ou gostaria de ser removido, por favor devolva-nos esta mensagem com “remover” na linha de assunto 

If you are included in this list for error or would like to be removed, please return this message with “remove” on the subject line  

Lisboa,	20	de	Julho	de	2012	

WORKSHOP REDUÇÃO DE CUSTOS NA 

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inspeção de Edifícios com Estrutura em Betão Armado 

Luís Viegas Mendonça 
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