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Notícias
Protocolo SPYBUILDING - FRONTWAVE
A Spybuilding assinou um novo protocolo de cooperação, agora
com a FRONTWAVE, Engenharia e Consultadoria S.A. Esta
empresa é um spin-off do Instituto Superior Técnico, e é a primeira
empresa no mundo a oferecer às empresas métodos para valorizar
a pedra, criando novos produtos e metodologias de selecção e
inspecção orientadas para uma lógica de garantia e certificação
integrada.
Este acordo permite alargar ainda mais as competências que a
Spybuilding oferece aos seus Clientes.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. tem o seu
processo de constituição a decorrer nas entidades competentes,
esperando-se que a sua autorização de início de actividade seja
uma realidade no próximo mês de Novembro, ou pricípio de
Dezembro.
Ainda no mês de Novembro, a Spybuilding irá começar a ministrar
um curso destinado aos engenheiros da Secretaria de Obras
Públicas (SOP) e da Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC)
de Rio Grande do Sul.
A empresa Beck de Sousa contratou a Spybuilding Brasil para
realizar a inspecção de vários edifícios em Rio Grande do Sul.

Sabia que ...
Varandas e lajes em consola:
Deverão ser realizados pelo utilizador os seguintes procedimentos:
De 5 em 5 anos:
Inspecção visual, observando se aparece em alguma zona
deformações, fissuras em qualquer das faces, sinais de humidade,
descascamentos no revestimento de betão ou manchas de óxido de
ferro nos elementos de betão.
Em caso de degradação acentuada, o risco de colapso é elevado!
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