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Notícias
Jornadas de Engenharia de Manutenção
A Spybuilding participou, no passado dia 4 de Junho nas Jornadas
de Engenharia de Manutenção, no Instituto superior de Engenharia
de Lisboa, com a apresentação de dois artigos. Esses documentos
estão disponíveis quer no site das Jornadas, quer no site da
Spybuilding.
Detecção de condutas enterradas por Geofone
A SpyBuilding vai realizar a detecção acústica de condutas
enterradas, no Polo Logísitico da Azambuja, a pedido da Abacus.

Newsletter
Dado o período de férias em que nos encontramos e o actual volume
de trabalho, esta newsletter, de Julho, saiu com algum atraso.
Agradecemos a compreensão de todos.

Internacional
Brasil
A Spybuilding iniciou já o seu primeiro trabalho no Brasil, em
parceria com a EPT, Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
Trata-se da inspecção e monitorização da Escola Ildefonso Simões
Lopes, no Estado de Rio Grande do Sul.

Sabe que..
A inspecção periódica de edifícios é obrigatória em inúmeros Estados
do Brasil?
A inspecção periódica de edifícios está prevista no projecto do novo
Regulamento Geral de Edificações Urbanas?

Inspecção Periódica

A inspecção periódica é o único meio para dispor de informação
permanente do estado de conservação de um edifício, o que poderá
originar uma minimização dos custos de manutenção ao longo da
sua vida útil?

A Spybuilding é pioneira nos contratos de inspecção periódica?
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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

