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Notícias
Universidade do Algarve
A Spybuilding assinou um protocolo de cooperação com o Instituto
Superior de Engenharia da Universidade do Algarve.
Mercado nacional
A Spybuilding viu aumentar a sua carteira de trabalhos com várias
adjudicações relevantes, nas áreas da monitorização estrutural e dos
ensaios de carga estáticos.
Na área da inspecção de edifícios foram executados, em Abril, dezassete
trabalhos, de diversas dimensões e complexidade, sendo que alguns
englobaram ensaios estruturais significativos.

Internacional
Moçambique
A Spybuilding assinou um protocolo de cooperação com a Faculdade de
Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo.
Na sequência desse protocolo, e após reunião com o Director do Curso de
Engenharia Civil, acordou-se dar início a um projecto conjunto, de
capacitação em inspecção e monitorização. A Spybuilding assumiu a
responsabilidade pela elaboração da proposta desse projecto. Foi, desde
logo, estabelecida a equipa desse grupo de trabalho, por parte das duas
entidades.

Conselhos de manutenção
Estrutura metálica

Deverão ser realizados os seguintes procedimentos:
Todos os anos:
• Protecção da estrutura metálica com antioxidantes e esmaltes ou
similares, em ambientes agressivos.
De 3 em 3 anos:
•Protecção da estrutura metálica com antioxidantes e esmaltes ou
similares, em ambientes não agressivos.
•Inspecção do estado de conservação da protecção contra o fogo da
estrutura, e qualquer outro tipo de dano, procedendo-se à repintura ou
reparação se necessário.
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