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GRUPO CASAIS CRIA CURSO EM  
TECNOLOGIAS AVANÇADAS DE CONSTRUÇÃO 

 

O Grupo Casais, juntamente com o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), em Barcelos, criou o curso 
de Técnico Superior Profissional em Tecnologias Avançadas de Construção, uma formação de dois anos sob 
orientação do corpo docente do IPCA e de colaboradores do Grupo Casais, garantindo assim a partilha de 
conhecimento e das melhores práticas no setor da construção. Estão abertas 25 vagas e as candidaturas 
decorrem até 19 de agosto.  
 

O Grupo Casais assegura as propinas de todos os alunos no primeiro ano e também as propinas do 2º ano, 
dos alunos que concluam com sucesso todas as unidades curriculares (UC) do ano anterior. O curso será 
distribuído por quatro semestres em horário diurno, sendo que o último semestre será inteiramente 
dedicado a um estágio curricular numa das empresas do Grupo Casais. 
 

Concluídos os dois anos de curso, o Grupo contrata os alunos por um período mínimo de dois anos e todos 
vão ter a oportunidade de desenvolver projetos inovadores, que apostam em soluções sustentáveis, com o 
apoio de tutores Casais.  
 

Programa + Futuro Casais  
Este programa formativo designa-se +Futuro Casais e destina-se a todos os estudantes finalistas do ensino 
secundário ou a quem procura fazer reconversão profissional nesta área. 
 

António Carlos Rodrigues, CEO do Grupo Casais sublinha que “com o Programa +Futuro Casais oferecemos 
aos que pretendam ingressar no setor da Construção, a possibilidade de adquirirem, enquanto estudam, 
conhecimentos teóricos e competências práticas em contexto real de trabalho. Os estudantes terão o apoio 
de um tutor que terá como função ser promotor da Cultura Casais, que os envolverá na vida da empresa, no 
trabalho de equipa, no rigor e na inovação, incentivando o espírito de excelência.”  
 
No final do curso os formandos terão desenvolvido competências técnicas específicas na área da construção, 
que os habilitará a desempenharem funções como: 
 

• Técnico de Condução de Obra   

• Técnico de Pré-Construção  

• Técnico de Produto  

• Técnico de Medição 

• Técnico de Catálogo Digital 

Este é um curso de desenvolvimento orientado para a construção modular e industrialização da construção 
civil, através de novas tecnologias.  
 

Mais informações sobre o Programa +Futuro em: https://maisfuturo.casais.pt/  
 

As candidaturas podem ser formalizadas na página: 
https://etesp.ipca.pt/futuros_estudantes_candidaturas/concurso-ctesp-em-tecnologias-avancadas-de-
construcao-futuro-casais/  
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A Casais foi criada a 23 de maio de 1958 e é hoje, uma das 
maiores empresas do setor da construção em Portugal, 
mantendo o cariz familiar. Em 1994, iniciou o processo de internacionalização, na Alemanha. Atualmente, o Grupo opera 
em 17 países: Portugal, Angola, Alemanha, Argélia, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA (Texas), EAU (Dubai e Abu Dhabi), 
França, Gana, Gibraltar, Holanda, Marrocos, Moçambique, Reino Unido, Qatar, mas da história da sua 
internacionalização constam outros países como a Rússia, o Cazaquistão, a China e Cabo Verde. Em 2020 ganhou pela 
quarta vez consecutiva o prémio de melhor construtura nacional atribuído pelos Prémios Construir. Fechou o ano de 
2021 com um volume de negócios agregado de mais de 527M€, sendo os mercados internacionais responsáveis por 
293M€. 
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