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Nacional
A Spybuilding angariou novos serviços de inspecção de edifícios
para Lisboa, Vila Franca de Xira, Odivelas e Loures.
A Spybuilding concluiu a inspecção de quatro blocos de edifícios de
habitação em Lisboa, junto ao Parque das Nações, tendo-lhe sido
adjudicada a elaboração dos cadernos de encargos e processos de
concurso.
A Spybuilding vai realizar uma campanha de ensaios estruturais
num edifício em Portimão.
A Spybuilding vai realizar a fiscalização de uma obra de reabilitação
e conservação de um edifício na Calçada de Abrantes, em Lisboa.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil concluiu os relatórios do monitoramento
estrutural eletrônico, realizado em várias estruturas de concreto
armado da refinaria da Petrobras em Betim, Belo Horizonte.
Encontram-se em elaboração três propostas para grandes
campanhas de ensaios estruturais, para Santa Catarina e para o
Piauí.

Sabia que ...
Monitorização:
Um edifício pode ser instrumentado de modo a enviar remotamente
os dados sobre o seu estado de comportamento (se existe corrosão
nas armaduras, quais os valores das extensões verificadas, se
existem variações de inclinações, etc)?

A Spybuilding projecta, instala e acompanha a monitorização de
edifícios e pontes, quer em Portugal, quer no estrageiro?

Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda.
Sede: Av. Miguel Bombarda, 42, 5ºC, 1050-166 Lisboa
T: (+351) 213241560 E: geral@spybuilding.com
Algarve: E: algarve@spybuilding.com
Porto: E: porto@spybuilding.com
Madeira: E: madeira@spybuilding.com
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