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Grupo 
Casais
Casais Group

Construímos elos, 
valorizamos parcerias 
alicerçadas.

We build links and value solid partnerships

Engenharia
Engineering

Procurement Construção
Construction

Manutenção
Maintenence 

Engenharia e Construção
Engineering and Construction

Especialidades e Indústria
Trades and Industry

Promoção e Gestão de Ativos
Real State and Asset Management

1958 PORTUGAL

1994  ALEMANHA GERMANY

1999  ANGOLA

2001  BÉLGICA BELGIUM

2004  MARROCOS MOROCCO

2005  ESPANHA SPAIN

2005  GIBRALTAR

2010  MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

2010  HOLANDA NETHERLANDS

2011  BRASIL BRAZIL

2012 FRANÇA FRANCE

2012  EUA USA

2012  ARGÉLIA ALGERIA

2012  QATAR

2015  REINO UNIDO UNITED KINGDOM

2017  EMIRADOS ÁRABES UNIDOS UNITED ARAB EMIRATES

2020  GANA GHANA

Engenho 
Consolidado

Mature Ingenuity 
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1999
Ano da Nossa Construção
The year we were built

Na véspera do novo milénio, a CASAIS 
ANGOLA tornou-se a pedra basilar de  
um projecto com olhos no horizonte. 

O objectivo? Fomentar as práticas  
e escola do Grupo Casais, que já nessa 
altura se tornara uma referência na área  
da engenharia e construção. 

Mais de duas décadas depois, os nossos 
ideais continuam os mesmos. 

Defendemos:

— A promoção do crescimento  
    e desenvolvimento de Angola;
— A criação de postos de trabalho locais;
— A formação dos quadros nacionais;
— Parcerias estratégicas;
— E o progresso com excelência  
    e sustentabilidade.

Acima de tudo, acreditamos em construir 
um futuro do qual nos orgulhamos.

On the eve of the new millennium,  
CASAIS ANGOLA became the cornerstone  
of a forward-looking project.

The goal? To promote the practices and 
standards of Casais Group, which had already 
become a reference in the engineering and 
construction sectors at that time.

Our ideals remain the same more than  
two decades later.

We support:

— The promotion of Angola’s growth  
     and development;
— The increase of local jobs;
— The training of national staff;
— Strategic Partnerships;
— And progress fuelled by excellence  
     and sustainability.

Above all, we believe in building a future  
to be proud of.

Cabinda

Zaire

Uíge

Kwanza
Norte

Kwanza
Sul

Malange

Luanda Norte

Luanda Sul

Moxico

Bié

Huambo
Benguela

Namibe

Huila

Cunene
Kwando Kubango

Bengo

Luanda
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Mensagem da Administração
Administration Message

A CASAIS ANGOLA está presente no mercado angolano des-
de 1999, tornando-se um dos principais negócios do GRUPO 
CASAIS. Desde a sua criação, a empresa promove a «arte de 
construir» com determinação e profissionalismo, estudando os 
desafios globais e acompanhando o crescimento de Angola.

Somos uma empresa que acredita no enorme potencial da 
nação angolana, e que assegura fortes intenções em conti-
nuar a investir na economia do país e nas suas pessoas. En-
carar todas as oportunidades como um estímulo encorajador 
e criar riqueza para a sociedade angolana são, desde o início, 
as nossas prioridades.

A cada obra construída, cada serviço prestado, cada peça 
fabricada, ou semente plantada, acrescentamos valor, dedi-
camos paixão e imprimimos profissionalismo, sempre com o 
futuro em perspectiva.

É por esta visão a longo prazo que continuamos a impulsionar a 
formação dos nossos recursos humanos, a modernização das 
nossas infra-estruturas e o investimento na indústria nacional, 
em prol do crescimento da economia e da comunidade ango-
lana. Mesmo encarando obstáculos diários, prosseguiremos 
profundamente empenhados em deixar a nossa marca, que se 
distingue pelo know-how e, particularmente, pela vontade extre-
ma de conquistarmos a satisfação dos nossos clientes.

“Nós construímos a visão de Angola”

Apesar do grupo estar ligado à construção, gostamos de pen-
sar que através das nossas acções e intervenção estamos a 
desenvolver pessoas e a construir comunidades mais fortes. 
Edificamos com o propósito de servir a sociedade, tornando-a 
mais resiliente e competitiva. Promovemos a protecção e manu-
tenção da operacionalidade dos organismos, da sociedade, do 
seu modo de vida, prevenindo a desigualdade e a desagrega-
ção social, através de obras que elevam os cuidados de saúde, 
de educação, o acesso à água e energia, a conectividade e a 
mobilidade, e com isso, garantimos uma visão de longo prazo 
ao País. 

Estamos a contribuir para tornar Angola numa referência em 
África, enaltecendo a sustentabilidade dos recursos humanos, 
territoriais, materiais e ambientais, uma vida em sociedade mais 
informada, mais integrada, mais participativa, mais inclusiva, 
mais produtiva e humanamente enriquecedora.

É já um legado de mais de 20 anos que nos orgulha porque 
crescemos com as pessoas e com o País. Investimos com con-
fiança na qualificação e na instalação industrial local, o que nos 
permitiu atingir um patamar de relevo como integradores de 
recursos locais. Instituímos uma filosofia de colaboração com 
entidades e organismos locais, com os clientes, com fornecedo-
res e colaboradores, encarando todos como nossos parceiros. 
É uma aposta que contribui para a criação de um ecossistema 
auto-sustentável económico e social que beneficia a todos. Le-
vamos duas décadas para construir umas fundações sólidas, e 
por isso, acreditamos que estamos capacitados para continuar 
a ser uma força para o desenvolvimento sustentável, com um 
futuro promissor, no qual antevemos uma forte aposta no desen-
volvimento tecnológico e na inovação com materiais e soluções, 
que promovem a inclusão e o bem-estar humano na interface 
com o edificado e deste em harmonia com o ambiente natural.

A terra que transformamos, e cada pedaço de betão, tijolo, tubo 
e fio que instalamos, transforma-se num marco que incorpora 
este legado e representa o nosso contributo na construção de 
um mundo melhor.

CASAIS ANGOLA has been present in the Angolan market 
since 1999, and has since become one of the main business-
es of GRUPO CASAIS. Since its creation, the company has 
promoted the “art of building” with determination and profes-
sionalism, by analysing global challenges and following the 
Angola’s growth.

As a company, we believe in Angola’s enormous potential, and 
strongly intend to continue investing in the country’s economy 
and its people. From the outset, our priorities have been to 
view all opportunities as an encouraging incentive and to cre-
ate wealth for Angolan society.

Looking through the future, we have added value and poured 
our passion and expertise into every construction project, 
every service provided, every single manufactured part or 
seed planted.

It is because of this long-term vision that we continue to pro-
mote the training of our human resources, the modernisation 
of our infrastructures and investment in national industry, in 
order to contribute to the growth of the Angolan economy 
and its community. Even in the face of daily obstacles, we will 
continue to be deeply committed to leaving our mark, which is 
distinguished by our know-how and, particularly, by our will to 
achieve full customer satisfaction.

“We build Angola’s vision”

Although the group is linked to construction, we like to think 
that we are developing people and building stronger commu-
nities through our actions and intervention. We build with the 
purpose of serving society, making it more resilient and com-
petitive. We promote the protection and

maintenance of structures, societies and their way of life, and 
prevent inequality and social disintegration through projects 
that improve health care, education, access to water and en-
ergy, connectivity and mobility, and as a result we guarantee a 
long-term vision for the country.

We are contributing to makeAngola a benchmark in Africa, by 
elevating the sustainability of human, territorial, material and 
environmental resources, and promoting life in a society which 
is more informed, more integrated, more participatory, more 
inclusive, more productive and more enriching.

Our legacy of more than 20 years makes us proud because 
we have grown along with the country and its people. We 
confidently invest in local skill-building and industrial installa-
tions, which have allowed us to achieve prominence as local 
resource integrators. We have established a philosophy of col-
laboration with local entities and bodies, and with customers, 
suppliers and employees, seeing everyone as our partner. It is 
a commitment that contributes to the creation of a self-sus-
taining economic and social ecosystem that benefits every-
one. We have built solid foundations over two decades, and 
for that reason we believe that we are able to continue to be 
a force for sustainable development, with a promising future, 
in which we foresee a strong commitment to technological 
development and innovation with materials and solutions that 
promote inclusion and human well-being at the interface with 
the built environment and harmony between the latter and the 
natural environment.

The land we transform, and each piece of concrete, brick, tube 
and wire we install, becomes a landmark that embodies this leg-
acy and represents our contribution to building a better world.

Hélder Araújo 
Administrador Casais Angola
Board Member of the Executive Committee of the Casais Group

António Carlos Rodrigues 
Presidente da Comissão Executiva do Grupo Casais
Chairman of the Executive Committee of the Casais Group
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CONHECIMENTO  
KNOWLEDGE 

COOPERAÇÃO  
COOPERATION

DETERMINAÇÃO   
DETERMINATION

HUMANISMO  
HUMANISM

FLEXIBILIDADE  
FLEXIBILITY

INTEGRIDADE  
INTEGRITY

DEDICAÇÃO  
DEDICATION

RIGOR  
PRECISION

Visão
Vision

Missão
Mission

Valores
Values

Ser referência de conhecimento e solidez 
na área de engenharia e construção.

Gerir com mestria e inovação, 
privilegiando parcerias estratégicas  
e novos mercados alicerçados numa 
cultura de excelência e sustentabilidade.

Be reference of knowledge and strenght  
in Construction and Engineering areas.

Manage with expertise and innovation 
privileging strategic partnerships and  
new markets, grounded on a culture  
of excellence and sustainability.

11Casais Angola
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As Nossas Pessoas
Our People

Plano de Formação
Training Plan
— Pág. 68

Responsabilidade Social
Social Responsability
— Pág. 70
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Instalações
Facilities
 

APRESENTAÇÃO 
DA EMPRESA
Company Presentation

A sede da CASAIS ANGOLA encontra-se  
nos pisos 11 e 12 do edifício Torre X, 
localizado na Rua Manuel Fernandes 
Caldeira, no Bairro Coqueiros, em Luanda. 
Os nossos clientes e parceiros podem 
contactar-nos através da recepção principal, 
no piso 11.

— Administração
— Direção Geral
— Departamento Recursos Humanos
— Departamento Comercial
— Departamentos Compras  
    e Subempreitadas Integrais
— Departamento Produção
— Departamento Financeiro e Contabilidade
— Imobiliária Imocasais
— Assistência Pós-Venda
— Departamento Prevenção e Segurança
— Departamento Qualidade
— Saioz Engenharia Ambiental

1. Sede Casais Angola
Casais Angola Headquarters

CASAIS ANGOLA’s headquarters are located 
on the 11th and 12th floors of the Torre X 
building on Rua Manuel Fernandes Caldeira, 
in Bairro Coqueiros, Luanda. Our customers 
and partners can contact us through the 
main reception on the 11th floor.

— Board of Directors
— Executive Committee
— Human Resources Department
— Commercial Department
— Procurement and Subcontracting  
     Departments
— Production Department
— Finance and Accounting Department
— Imocasais Real Estate
— After Sales Assistance
— Prevention and Safety Department
— Quality Department
— Saioz Environmental Engineering

O Grupo está distribuído por diferentes 

localizações, de acordo com as seguintes 

funções e serviços.

The Group operates in different locations,  

according to the following functions and services.

14 Casais Angola
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Logística
Aprovisionamento
Armazéns

— Área de 29 000 m2

— Capacidade para o armazenamento  
     de 1 300 paletes
— 800 TEU´s importados por ano

Empresa Electro Ideal Angola
Empresa HidroAngola

Empresa Carpinangola
Empresa Metalser
Estaleiro Central Casais Angola

Oficina de Mecânica
Transportes
Equipamentos e Electromecânica

— Área total: 40 000m2  
    (área industrial 20 000 m2  
    + área de estaleiro 20 000 m2)

2. Centro Logístico  
Grupo Casais em Angola
Grupo Casais Logistics Centre in Angola

3. Parque Industrial  
Grupo Casais em Angola
Grupo Casais Industrial Park in Angola

Logistics
Procurement of Services
Warehouses

— 29 000 m2 area 
— Storage capacity for 1 300 pallets 
— 800 TEU’s imported per year 

Company Electro Ideal Angola
Company HidroAngola

Company Carpinangola 
Company Metalser 
Casais Angola Central Construction Site 

Mechanical and Auto Assistance 
Transportation 
Equipment and Electromechanics 

— Total area: 40 000 m2  
     (industrial area 20 000 m2  
     + construction site area 20 000 m2) 

17Instalações // Facilities
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Produção de Betão-Pronto e Agregados

Os departamentos de produção de betão-pronto e de 
produção de agregados da Casais Angola encontram-se  
em actividade desde 2008.

O Estaleiro Central de betão localiza-se em Benfica, Luanda 
Sul, com cerca de 6.500 m2 e com duas centrais industriais 
de betão, cuja capacidade combinada de produção é de 
cerca de 75 m3/h. Aqui, todos os equipamentos são sujeitos 
a verificações periódicas para a sua calibração, e as centrais 
são totalmente automatizadas. 

A Central de Agregados possui instalações na Funda, em 
Bengo, a cerca de 80 km da Central de Betão, e possui 
licença para explorar burgau numa área de 200 Ha. Como 
o produto final está destinado à produção de betão-pronto, 
foram instalados equipamentos de lavagem, britagem e 
crivagem de burgau.

Bases de Vida
Edifício Ulembo 
Refeitórios

4. Central de Betão
Concrete Plant

5. Unidades Residenciais
Residential Units

Production of Ready Mix Concrete and Aggregates 

Casais Angola’s ready mix concrete and aggregate 
production departments have been operating since 2008.

The Central Concrete plant is located in Benfica, Luanda 
Sul, with a floor area of around 6 500 m2 and with two 
industrial concrete plants, the combined production 
capacity of which is about 75 m3/h. Here, all equipment 
is subject to periodic checks for its calibration, and the 
plants are fully automated.

The Aggregates Plant has facilities at Funda in Bengo, 
about 80 km from the Concrete Plant, and is licensed  
to extract gravel over an area of 200 Ha. As the final 
product is destined for the production of ready mix 
concrete, equipment for washing, crushing and sieving 
gravel has been installed.

Residencial
Ulembo Residencial Building
Canteens

18 Casais Angola Instalações // Facilities
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Considerando a área das vias de 
comunicação e de infra-estruturas de 
extrema importância, a Casais Angola 
reforçou a sua capacidade de resposta 
neste campo, com a contratação de 
pessoal técnico, alocação de recursos 
humanos e aquisição de equipamentos 
adequados para a execução de projectos 
desta natureza.

Embora o historial da empresa já 
contasse com alguns projectos de 
infra-estruturas, houve necessidade de, 
nos últimos anos, reforçar competências 
nesta área, de forma a cimentar a Casais 
Angola no mercado angolano, tal como já 
havia acontecido noutras áreas do Grupo.

Casais Angola considers the 
transportation systems and 
infrastructures sectors to be  
of great importance and as such,  
it has strengthened its ability to act 
in those fields by hiring technical 
personnel, allocating human resources 
and acquiring equipment suited to 
carrying out projects of that nature.

Although the company’s history already 
included some infrastructure projects, 
in recent years there has been a 
need to strengthen skills in that field 
in order to cement Casais Angola in 
the Angolan market, as had already 
happened in other areas of the Group.

Departamento  
de Infraestruturas
Infrastructure Department

20 Casais Angola
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EMPRESAS 
ASSOCIADAS
Associated Companies

Hidroangola

Electro Ideal Angola

Metalser

Probetão

Carpinangola

Socimorcasal

Imocasais

Saioz

22 23Casais Angola
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Electro Ideal Angola (EIA)

A Electro Ideal Angola (EIA) é uma 
empresa com actividade na área 
das instalações eléctricas criada 
em Angola em 2008, através de 
uma parceria de duas empresas 
portuguesas com muita história  
e know-how. O Grupo Casais com 
actividade na área da construção  
civil e obras públicas, desde 1958,  
e a Undel – União dos Electricistas  
de Braga especializada nas 
instalações eléctricas, desde 1947. 

A EIA dedica-se à execução de 
empreitadas eléctricas de BT e MT, 
em edifícios habitacionais, comerciais, 
de serviços, industriais, unidades 
hoteleiras, hospitalares, obras 
arquitectónicas e de infra-estruturas, 
especificamente, projectos eléctricos, 
redes de distribuição eléctrica, redes 
informáticas, ITED (Telecomunicações 
em edifícios), sistemas de detecção  
e segurança, domótica, redes aéreas  
e subterrâneas de baixa tensão  
e postos de transformação.

Electro Ideal Angola (EIA) is a 
company that was created in Angola 
in 2008, which carries out its business 
operations in the electrical installations 
sector through a partnership of two 
Portuguese companies with a lot of 
history and know-how. Grupo Casais 
- operating in the civil construction 
and public works sector since 1958, 
and Undel – União dos Electricistas 
de Braga, specialising in electrical 
installations, since 1947.

EIA is a company that builds 
electrical networks in housing, 
commercial, services, hotels, hospital 
and architectural buildings, as well 
electrical infrastructures. Its activities 
are electrical distribution networks, 
IT networks, security systems, 
residential automation, low voltage 
infrastructures and medium/low 
voltage substations.

Hidroangola

A HidroAngola presta serviços de 
engenharia no âmbito de instalações 
mecânicas — instalações hidráulicas, 
ETAs e ETARs e ainda protecção 
contra incêndio — e de climatização  
— AVAC, GTC e desenfumagem  
— de edifícios de habitação, comércio  
e indústria.

Com um serviço global e equipas 
especializadas, vasta experiência 
e sólido know-how, a HidroAngola 
marca posição no mercado angolano. 
Reconhecida pelo compromisso e 
rigor dos seus projectos, a empresa 
está preparada para actuar a nível 
nacional e cumprir as necessidades  
e expectativas do cliente, em todos  
os desafios lançados.

Hidroangola provides engineering 
services in mechanical installations 
– plumbing installations, water 
treatment (WTP’s WWTP’s), fire 
extinguishing – and air conditioning  
– HVAC, BMS and smoke extraction, 
for residential, industrial and 
commercial buildings.

Hidroangola makes the difference  
in Angola based in a global provision 
of services, with specialised  
teams, who have solid know-how 
and experience. The company  
is identified with the precision and 
commitment that are presents in  
its projects. Hidroangola is prepared 
to meet the expectations and needs 
in the challenges of each client.

Empresas Associadas // Associated Companies
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A Probetão é uma indústria de pré-
fabricados de betão que pretende 
contribuir activamente para a melhoria 
da qualidade de construção em 
Angola, ao implementar soluções 
inovadoras de qualidade superior.

A empresa apoia-se em soluções 
sólidas, integradas e simples, 
orientando-se por valores como 
integridade, empenho, flexibilidade 
e responsabilidade social, e ainda 
promovendo atitudes de consciência 
ecológica, de economia sustentável  
e de justiça social e cultural.

Probetão is a precast concrete 
manufacturer that aims to actively 
contribute to the improvement of 
construction quality in Angola by 
implementing innovative solutions  
of superior quality.

The company relies on solid, 
integrated and simple solutions, 
guided by values such as integrity, 
commitment, flexibility and social 
responsibility, while also promoting 
behaviours in line with ecological 
awareness, sustainable economy  
and social and cultural justice.

A Metalser está ligada à serralharia 
ligeira e às estruturas metálicas, 
através do fornecimento e montagem 
de serralharias de ferro e aço inox, 
estruturas metálicas pesadas e 
revestimentos em painéis metálicos.

Composta por profissionais com vasta 
experiência no ramo, disponibiliza 
também uma gama de equipamentos 
que lhe permite ser uma referência. 
Além de mão-de-obra e maquinaria, 
a empresa aposta continuamente 
na evolução técnica e na formação 
dos seus colaboradores, garantindo 
soluções prácticas que superam as 
expectativas dos clientes.

Metalser is associated with 
metalwork and structural steelwork, 
through the supply and assembly  
of iron and stainless steel metalwork, 
heavy metal structures and metal 
panels cladding.

In addition to being made up 
of professionals with extensive 
experience in the field, it also offers  
a range of equipment that enables  
it to be a reference company.  
In addition to labour and machinery,  
the company continuously invests  
in the technical evolution and training 
of its employees, guaranteeing 
practical solutions that exceed 
customer expectations.

ProbetãoMetalser

Empresas Associadas // Associated Companies
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A empresa iniciou a actividade em 
Angola no ano 2000, e já conta 
com uma área total de cerca de 
900 m2 de armazém e showroom. 
Oferecendo um vasto portefólio, a 
Socimorcasal Angola apresenta uma 
selecção de produtos criteriosamente 
escolhidos pelo seu design, inovação, 
diferenciação e qualidade.

Os trabalhos são desenvolvidos 
por equipas especializadas em 
remodelações integrais, que  
executam trabalhos em qualquer  
estilo e material: pavimento, 
revestimentos acústicos e decorativos, 
papel de parede, tectos falsos, 
divisórias e isolamentos.

Na vertente comercial, a empresa 
fornece todo o tipo de materiais 
para a área da construção civil, 
nomeadamente: vinílicos, cerâmicos, 
pavimentos técnicos, pavimentos
de madeira, divisórias e tectos, 
equipamento sanitário, argamassas 
especiais, colas, telas e isolamentos.

The company started operating 
in Angola in 2000, and already 
has a total area of about 900 m2 
for its warehouse and showroom. 
Socimorcasal Angola offers a large 
portfolio, with a selection of products 
carefully chosen for their design, 
innovation, differentiation and quality.

The works are carried out by teams 
specialising in comprehensive 
remodelling, capable of carrying 
out works in any style and material: 
flooring, acoustic and decorative 
finishes, wallpaper, suspended 
ceilings, partitions and insulation.

On the commercial side, the company 
supplies all types of materials for the 
civil construction area, namely: vinyls, 
ceramics, raised access floor, wooden 
flooring, partitions and ceilings, 
sanitary fittings, special mortars, 
adhesives, membranes and insulation

Formada a 15 de Dezembro de 2010, 
a CarpinAngola chegou ao mercado 
angolano com o objectivo de produzir 
localmente os artigos de carpintaria e 
mobiliário, como apoio à indústria de 
construção e obras públicas.

Começou com uma nave industrial e 
equipamentos básicos para produção  
de carpintaria e mobiliário, mas, após 
vencer o concurso de grandes obras, 
analisou-se o potencial e a necessidade 
de fazer alguns investimentos. Assim, entre 
2012 e 2013, foram feitas melhorias ao nível 
industrial para carpintaria, com a instalação 
de uma nova linha de aspiração e cabine 
de acabamentos pressurizada, e a criação 
de novos espaços para a produção.

No final de 2018, a estrutura existente 
tornou-se limitada para o acrescido  
volume de negócios, o que motivou a 
construção da Nova Unidade Industrial. 
Com uma década de existência, a 
empresa já recebeu vários prémios 
e expressões de reconhecimento, 
com destaque para o prémio Melhor 
Participação de Indústria de Apoio 
à Construção Civil e Obras Públicas, 
da 14ª Projekta Luanda (2017), e, mais 
recentemente, a nomeação para Melhor 
Indústria de Madeiras, nos Prémios de 
Excelência da Indústria.

Created on 15 December 2010,  
CarpinAngola arrived on the Angolan  
market with the objective of locally 
producing carpentry and furniture  
goods, in support of the construction  
and public works industry.

It started with an industrial facility and  
basic equipment for the production of 
carpentry and furniture, but after winning  
the tender for major works, an analysis of  
its potential, as well as the need to make 
some investments, was carried out. Thus, 
between 2012 and 2013, improvements  
were made at the industrial level for 
carpentry, with the installation of a new 
suction line and pressurised finishing  
cabin, and the creation of new spaces  
for production.

At the end of 2018, the existing  
structure was not large enough to cope 
with increased turnover, which led to the 
construction of the New Industrial Unit. 
This decade-old company has already 
received several awards and expressions 
of recognition, with emphasis on the award 
for Best Industry Participation in Support 
to Civil Construction and Public Works, at 
the 14th Projekta Luanda (2017) event, and, 
more recently, the nomination for Best Wood 
Business at the Industry Excellence Awards.

SocimorcasalCarpinangola
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A Saioz é uma empresa de consultoria 
ambiental que actua no mercado 
angolano desde 2011. Está certificada 
pelo Ministério da Cultura, Turismo 
e Ambiente (MCTA) e registada pelo 
Instituto de Gestão Ambiental (INGA), 
contando com uma vasta experiência 
e conhecimentos nas áreas de 
actuação. Tornou-se uma referência 
no domínio da consultoria ambiental, 
pautando-se pela qualidade dos 
serviços prestados, que se focam 
em estudos de impacto ambiental, 
auditorias ambientais, monitorização, 
acompanhamento e sistematização 
de gestão ambiental, sistemas de 
informação geográfica, modelações  
e mapeamentos ambientais, formação
e outros serviços de especialidade.

Saioz is an environmental consulting 
company that has been operating in 
the Angolan market since 2011. It is 
certified by the Ministry of Culture, 
Tourism and Environment (MCTA) 
and registered by the Institute of 
Environmental Management (INGA), 
and it has extensive knowledge and 
experience in its areas of operation. 
It has become a reference in the field 
of environmental consultancy, guided 
by the quality of services provided, 
which focus on environmental 
impact studies, environmental 
audits, monitoring, follow-up and 
systematisation of environmental 
management, geographic information 
systems, environmental modelling 
and mapping, training and other 
specialised services.

A Imocasais Angola assegura todo  
o ciclo da promoção imobiliária,  
desde a concepção à promoção  
e acompanhamento dos activos 
 dos clientes.

Do portefólio de actividade,  
destacam-se empreendimentos 
como o Inara Business Park, Corimba 
Residence, Terraços do Atlântico, 
localizados em Luanda, e ainda o 
Lobito Retail Park.

Imocasais Angola takes care  
of the entire property development 
cycle, from conception through  
to the promotion and monitoring  
of client assets.

From its portfolio, we highlight 
developments such as Inara Business 
Park, Corimba Residence, Terraços do 
Atlântico, located in Luanda, as well as 
Lobito Retail Park.

SaiozImocasais

Empresas Associadas // Associated Companies
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Projeto imobiliário com concepção da Casais Angola. 
Localizado em Talatona, Luanda, este empreendimento 
abrange 2 edifícios de escritórios, cada um com 9 pisos,  
que se projectam sobre um núcleo comum de 3 pisos de 
caves, destinados a estacionamentos e zonas técnicas.  
A área total de construção é de 26 953,37 m2, onde 
14 935,37 m2 correspondem aos pisos superiores 
com escritórios e 12 018 m2 aos pisos com caves para 
estacionamentos e zonas técnicas. Os dois edifícios foram 
projectados para acomodar 1 400 postos de trabalho, e 
erigidos segundo um conceito eco-friendly, com destaque 
para os sistemas de reaproveitamento de águas cinzentas  
e a instalação de fachadas de sombreamento, que 
minimizam o consumo energético na climatização dos 
espaços. As torres operam de forma independente entre 
elas, uma vez que foram estruturadas/projectadas para 
terem autonomia total, com ligações independentes às 
diversas redes públicas de infra-estruturas — fornecimento 
de água, saneamento, rede eléctrica e telecomunicações.

Inara Business Park
— Talatona, Luanda

Edifícios de Escritórios // Offices Buildings

Real estate project designed by Casais Angola.  
This development is located in Talatona, Luanda, and  
it comprises 2 office buildings, both with 9 floors, which 
extend over a common space comprising 3 basement  
floors, to be used for parking lots and technical areas.  
The total construction area is 26 953.37 m2, where  
14 935.37 m2 correspond to the upper floors with offices  
and 12 018 m2 to the floors with basements for parking  
lots and technical areas. The two buildings were designed  
to accommodate 1 400 jobs, and built according to an  
eco-friendly concept, with emphasis on the grey water  
reuse systems and the installation of shading facades,  
which minimise energy consumption related to the use  
of air conditioning. The towers operate independently from 
each other, since they were structured/designed to be fully 
autonomous. They are separately connected to the various 
public infrastructure networks — water supply, sewage, 
electricity and telecommunications.

Obras de Referência // Reference Works
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Localizada na Rua Manuel Fernandes Caldeira, no Município 
dos Coqueiros, em Luanda, o “Edifício Torre X” possui 21 
pisos, numa altura total de 84,75 m. A sua utilização está 
distribuída entre comércio, serviços e habitação, incluindo  
7 pisos para estacionamento, 8 pisos com escritórios e 5 
pisos com apartamentos. No seu total, abrange 29 400 m2 
de área bruta de construção.

Torre X
— Centro, Luanda

Tower X
Edifícios em Altura // Tall Buildings

The ‘Tower X Building’, located at Rua Manuel Fernandes 
Caldeira, in the Municipality of Coqueiros, Luanda, has  
21 floors, with a total height of 84.75 m. It is used for 
commerce, services and housing, and includes 7 floors  
for parking, 8 office floors and 5 floors with apartments.  
It covers a gross floor area of 29 400 m2.

36 37Casais Angola Obras de Referência // Reference Works
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Localizado na Avenida Amílcar Cabral, este edifício, 
composto por 3 caves e 19 pisos de escritórios e habitação, 
é um projecto de arquitectura do gabinete Vinagre  
& Côrte-Real, S.A. que envolveu cerca de 300 trabalhadores.  
A estrutura em betão armado foi edificada ao ritmo de uma 
laje por semana e para efeitos de contenção periférica 
recorreu-se à solução de paredes moldadas.

Um projecto de arquitectura assinado pelo gabinete 
Vinagre & Côrte-Real, S.A., este edifício abrange uma área 
de construção de 12 500 m2, perfazendo 25 pisos para 
escritórios, habitação e comércio, na baixa de Luanda. 
Trata-se de um edifício com quatro caves, cuja construção 
recorreu à inclusão de paredes moldadas para efeitos de 
contenção. Os núcleos principais foram executados com 
recurso a cofragem trepante, tendo-se obtido rendimentos 
de construção da estrutura de uma laje por semana.

Edifício Amílcar 
Cabral
— Centro, Luanda

Edifício 
Mutamba 
— Centro, Luanda

Amílcar Cabral 
Building

Mutamba 
Building

Edifícios em Altura // Tall Buildings Edifícios em Altura // Tall Buildings

This building, located on Avenida Amílcar Cabral, is an 
architectural project by the firm Vinagre & Côrte-Real, S.A., 
which involved around 300 workers. The building comprises 
3 basements and 19 floors for office and residential activities. 
The reinforced concrete structure was built at the rate of 
one slab per week and diaphragm walls were used for the 
purposes of shoring.

This building is an architectural project carried out by the 
Vinagre & Côrte-Real, S.A. firm, which covers a floor area 
of 12 500 m2, totalling 25 floors for office, residential and 
commercial activities, in downtown Luanda. It is a building 
with four basements, the construction of which features 
diaphragm walls for shoring purposes. The main spaces 
were built using climbing formwork, and the structure’s 
construction rate was one slab per week.
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Rede de 22 unidades hoteleiras presentes nas principais 
províncias de Angola, nomeadamente: Uíge, Luanda, Cuanza 
Sul, Benguela, Huambo, Huíla e Namibe. A empreitada 
envolveu acabamentos e serviços de especialidade de 
instalações eléctricas e hidráulicas. Os edifícios trabalhados 
têm 8 pisos, que abrangem uma cave com áreas técnicas, 
2 pisos para serviços e 6 pisos para quartos. Cada edifício 
possui 72 quartos, totalizando 1 584 quartos e cerca de  
71 000 m2 de área de construção.

Luanda Towers
— Centro, Luanda

IU Hoteis
— Talatona, Luanda

IU Hotels
Edifícios em Altura // Tall Buildings Unidades Hoteleiras // Hotel Units

Construction of 22 hotel chain units in the main provinces  
of Angola, namely: Uíge, Luanda, Cuanza Sul, Benguela, 
Huambo, Huíla and Namibe. The contract involved finishes, 
electrical and plumbing installations. The targeted buildings 
have 8 floors, which include a basement with technical areas, 
2 floors for services and 6 floors for rooms. Each building 
has 72 rooms, totalling 1 584 rooms with a floor area of 
approximately 71 000 m2.

Esta empreitada envolveu acabamentos de uma Torre  
de habitação, localizada na Rua Rainha Ginga, no centro  
de Luanda. O edifício tem 31 pisos, comportando 2 caves  
de estacionamento, 8 pisos de serviços e espaços 
comerciais e 21 pisos de habitação, num total de 120 
apartamentos. A sua área de construção é de 42 700 m2.  
O objetivo desta empreitada foi a execução de acabamentos 
de interior e arranjos exteriores.

This contract entailed finishes to a housing tower located 
on Rua Rainha Ginga, in the centre of Luanda. The building 
has 31 floors, with 2 parking basements, 8 floors for service 
and commercial activities and 21 for residential activities, 
with a total of 120 apartments. Its floor area is 42 700 m2. 
The objective of this contract was the execution of interior 
finishes and external works.
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Condomínio misto composto por um edifício comercial  
e duas torres de escritório. O complexo está inserido num 
lote com 20 000 m2, totalizando 47 000 m2 de área bruta  
de construção.

Localizado em Talatona, Luanda, este empreendimento  
é composto por 3 edifícios de 6 pisos, com um elevado 
padrão de acabamentos e de soluções de funcionalidade  
e adaptabilidade, contando com uma área bruta de 
construção de 44 100 m2.

Zenith Towers
— Talatona, Luanda

Village Business Park
— Talatona, Luanda

Edifícios de Escritórios // Offices Buildings Edifícios de Escritórios // Offices Buildings

Condominium consisting of a commercial building and two 
office towers. The complex is situated on a 20 000 m2 plot, 
and the gross floor area totals 47 000 m2.

Located in Talatona, Luanda, this development  
comprises 3 buildings with 6 floors, and has a gross  
floor area of 44 100 m2. The complex is characterised  
by the high standing finishes and of the functionality  
and adaptability solutions.
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Esta empreitada envolveu trabalhos de recuperação, 
alterações e acabamentos de um condomínio 
semiconstruído em Talatona, Luanda Sul. Composto por 
20 moradias V5, com 4 pisos, piscina privativa e ginásio, 
o empreendimento inclui zonas técnicas, portaria, áreas 
de lazer, infra-estruturas de arruamentos e respectivas 
infraestruturas eléctricas e hidráulicas, englobando um  
total de 11 300 m2 de área bruta de construção.

This contract included restoration works, alterations and 
finishes at a semi-built condominium in Talatona, Luanda Sul. 
The development is made up of 20 V5 villas, with 4 floors, a 
private pool and gym, and it includes technical areas, guard 
house, leisure areas, external paving and services including 
electrical and plumbing infrastructures, encompassing a total 
gross floor area of 11 300 m2.

Condomínio  
V-Gardens
— Talatona, Luanda

Edifício Prado 
Rodrigues
Prado Rodrigues 
Building
— Centro, Luanda

Edifício Corimba 
Corimba Building
— Centro, Luanda

V-Gardens 
Condominium 

Edifícios de Habitação // Housing Buildings Edifícios de Habitação // Housing Buildings

Com 4 pisos no subsolo e 13 à superfície, esta obra de 
habitação, localizada na Rua Presidente Marién Ngouabi, 
abrange 25 550 m2 de extensão. O edifício comporta  
4 caves de estacionamento, 1 piso duplo para espaços 
comerciais e 12 pisos de habitação com 96 apartamentos.

This housing project, located at Rua Presidente Marién 
Ngouabi, has 4 underground floors and 13 floors above 
ground level, and it covers 25 550 m2. The building has  
4 parking basements, 1 double floor for commercial  
spaces and 12 residential floors with 96 apartments.

Situado no Largo da Corimba, em Luanda, este edifício,  
com cerca de 18 500 m2 de área de construção, destaca-se 
pelo seu posicionamento privilegiado na linha da praia, com 
vista para a Ilha do Mussulo e Praia do Bispo. A empreitada 
encontra-se dividida em dois blocos (A e B). Os primeiros 
pisos foram destinados a estacionamento, e os restantes a 
habitação, com um total de 80 apartamentos de tipologia T1, 
T2, T3 e T4. No piso 1, existe uma área social com salas de 
condomínio, piscina e zona de recreio/lazer.

This building is located in Largo da Corimba, in Luanda,  
and it has a floor area of around 18 500 m2. The building 
stands out due to its privileged beachfront location, with 
views of Mussulo Island and Praia do Bispo. The contract 
works are divided into two blocks (A and B). The first floors 
were intended for parking, and the remaining floors for 
residential use, with a total of 80 1-bedroom, 2-bedroom, 
3-bedroom and 4-bedroom apartments. On the 1st floor 
there is a social area with common rooms, swimming pool 
and a recreation/leisure area.

Obras de Referência // Reference Works
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O Cefopescas, Centro de Formação de Pescas, está 
localizado no distrito urbano dos Ramiros, município de 
Belas, em Luanda, e tem capacidade para albergar 1 836 
alunos, 300 dos quais são internos. Ocupando uma área  
de 7 Ha e 25 000 m2 de construção, o instituto é composto 
por residências para alunos e docentes, refeitórios, auditório, 
laboratórios, salas de aulas e edifício principal com serviços 
administrativos, além de espaços lúdicos que incluem piscina 
e dois campos para a prática de desporto.

Escola 
Francesa
— Centro, Luanda

Academia 
Cefopescas
— Ramiros, Luanda

French 
School

Cefopescas 
Academy

Infraestruturas de Ensino // Teaching Infrastructures Infraestruturas de Ensino // Teaching Infrastructures

Cefopescas, Centro de Formação de Pescas (Fishing 
Training Centre), is located in the urban district of Ramiros, 
municipality of Belas, Luanda, and it has capacity for  
1 836 students, 300 of whom are boarders. The institute 
covers an area of 7 Ha, 25 000 m2 of which are built up,  
and it is composed of residences for students and teachers, 
cafeterias, auditorium, laboratories, classrooms and  
a main building with administrative services, in addition  
to recreational spaces that include a swimming pool  
and two sports fields.

Um complexo com uma área bruta de construção de  
3 872,96 m2, composto por dois edifícios de três pisos, 
ligados entre si, com um sistema de fachadas inovador. 
Seguindo os princípios e linguagem da arquitectura tropical, 
esta obra teve como missão colmatar as necessidades dos 
278 alunos do Ensino Preparatório e Liceu.

A complex with a gross floor area of 3 872.96 m2,  
composed of two interconnected three-storey buildings,  
with an innovative external cladding system. Following  
the principles and language of tropical architecture, this 
work’s mission was to meet the needs of 278 students  
in Preparatory and Secondary School.
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O projecto do Hospital materno-infantil do Camama tem 
em destaque os grandes vãos envidraçados, que tiram o 
máximo partido da luz natural e ventilação, proporcionando 
condições favoráveis e adequadas face ao clima do país. 
Reflectindo um estilo arquitectónico contemporâneo, 
o edifício é composto por 11 pisos: 9 acima do solo e 
2 subterrâneos, destinados a estacionamento, áreas 
auxiliares e serviços de apoio, perfazendo uma área total de 
construção de 45 000 m2, aproximadamente.

Situada no quilómetro 27 da Estrada de Catete, esta unidade 
presta atendimento diferenciado e humanizado a pacientes 
infectados com o novo coronavírus (SARS- COV-2). Com 
uma área de 2 500 m2, o centro dispõe de 90 camas para 
pacientes em cuidados intermédios e intensivos, e está 
equipado com as infra-estruturas necessárias, segundo  
os padrões internacionais mais exigentes.

Hospital Materno 
Infantil do Camama
— Camama, Luanda

Clínica Girassol

— Estrada Catete, Luanda

Maternal Infant 
Hospital of Camama

Girassol  
(Sunflower)  
Clinic

Infraestruturas de Saúde // Health Infrastructures Infraestruturas de Saúde // Health Infrastructures

The large glass panels, which make the most of natural light 
and ventilation and provide conditions which are favourable 
and suited to the country’s climate, take centre stage in 
the Camama Maternity-Child Hospital project. The building, 
which echoes a contemporary architectural style, comprises 
11 floors: 9 above ground and 2 underground, for parking, 
support areas and support services, making up a total floor 
area of approximately 45 000 m2.

Located at kilometre 27 of Estrada de Catete, this unit 
provides differentiated and humanised care to patients 
infected with the novel coronavirus (SARS-COV-2). With 
an area of 2 500 m2, the centre has 90 beds for patients 
in intermediate and intensive care, and is equipped with 
the necessary infrastructure, in accordance with the most 
stringent international standards.

Obras de Referência // Reference Works
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Infraestruturas de Saúde // Health Infrastructures

Empreitada que contempla a construção de uma unidade 
de Cuidados Intermédios e Intensivos com capacidade para 
165 camas e respectivos edifícios de apoio para cozinha, 
refeitório, lavandaria e morgue, compreendendo uma área 
bruta de construção de cerca de 5 500 m2. O contracto 
abrange ainda a conclusão e transformação de 210 moradias 
para alojar 1 600 camas, laboratórios, banco de sangue, 
edifício para imagiologia, e ainda infra-estruturas para 
abastecimento de água, estação de tratamento de águas, 
energia e vias de comunicação.

Contract which includes the construction of an Intermediate 
and Intensive Care unit with capacity for 165 beds and 
respective support buildings for the kitchen, canteen, 
laundry and morgue, comprising a gross floor area of 
about 5 500 m2. The contract also covers the completion 
and transformation of 210 dwellings to house 1 600 beds, 
laboratories, blood bank, medical imaging building, and 
also the infrastructure necessary for water supply, a water 
treatment plant, power and external roads.

ZAP Estúdios
ZAP Studios
— Talatona, Luanda

Belas Shopping
 
— Talatona, Luanda

Xyami Nova Vida

— Camama, Luanda

Edifícios Comerciais / Serviços // Services / Commercial Buildings

Esta obra englobou a execução de estruturas de betão 
e metálicas, acabamentos e especialidades, num edifício 
destinado aos Estúdios da ZAP, em Talatona.

These works included the execution of concrete and metallic 
structures, finishing and MEP works, in a building to be used 
by ZAP Studios, in Talatona.

Construção da ampliação vertical e retrofit das coberturas  
e fachadas do centro comercial Belas Shopping, situado  
em Talatona, município de Belas, que comporta uma área  
de 6 200 m2 de construção.

Construction of the vertical expansion and retrofitting  
of the roofs and external walls of the Belas Shopping  
Centre, located in Talatona, municipality of Belas, which 
comprises a floor area of 6 200 m2.

Centro comercial com cerca de 23 000 m2 de área,  
onde estão incluídas 60 lojas, um hipermercado e cinemas. 
Conta ainda com um parque de estacionamento exterior  
e subterrâneo.

Shopping centre with an area of about 23 000 m2, including 
60 stores, a hypermarket and cinemas. It also has an outdoor 
and underground car park. 

51Obras de Referência // Reference Works

CETEP
Centro Especializado para o Tratamento  
de Epidemias e Pandemias

— Calumbo, Luanda

CETEP
Specialised Centre for the Treatment  
of Epidemics and Pandemics 
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Uma obra que consistiu na ampliação da Fábrica da  
Vidrul, a construção de uma ETAR, um pavilhão novo  
para o tratamento de casco, e a reabilitação de exteriores 
(betuminosos e em betão), bem como de uma rede  
anti-incêndio na fábrica atual. 

Mission Control Center
— Funda, Luanda

Fabrica Vidrul
— Cacuaco, Luanda

Vidrul Factory
Edifícios Comerciais / Serviços // Services / Commercial Buildings Edifícios Industriais // Industrial Buildings

This construction project included the expansion of the  
Vidrul Factory, the construction of a WWTP, a new pavilion 
for the treatment of recovered glass bottles, and the 
rehabilitation of external areas (bituminous and concrete),  
as well as a fire fighting system in the current factory.

Construção do MCC – Mission Control Center  
— um edifício que serve de base de controlo para  
o primeiro satélite angolano.

Construction of the MCC – Mission Control Centre  
— a building that serves as a control base for the first 
Angolan satellite.
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No Bom Jesus, em Luanda, encontra-se esta obra com  
23 755 m2 de área. A empreitada envolveu a execução  
da estrutura de betão armado, trabalhos de construção  
civil, acabamentos, infraestruturas elétricas, hidráulicas e 
AVAC, em cinco edifícios: portaria, silos e processamento  
de cereais, edifício de fabricação de utilidades, edifício  
de enchimento e armazenagem de produto e edifício  
de resíduos sólidos.

Com uma área total de implantação de 8 225 m2, dos  
quais 6 915 m2 está destinado para o pavilhão industrial e 
1.310 m2 para a área técnica de apoio, a Unidade Industrial 
da CarpinAngola é dotada de novos espaços e valências 
ajustadas às necessidades do negócio. Esta unidade  
industrial está abastecida com equipamentos de alta 
tecnologia, permitindo a produção de novos artigos  
e o aperfeiçoamento da produção. 

Fábrica Sodiba

— Bom Jesus, Luanda

Nave Industrial 
CarpinAngola
— Viana, Luanda

Sodiba Factory CarpinAngola 
Industrial Plant

Edifícios Industriais // Industrial Buildings Edifícios Industriais // Industrial Buildings

This construction project is located in Bom Jesus, Luanda, 
and it has an area of 23 755 m2. The contract involved 
the execution of the reinforced concrete structure, civil 
construction works, finishes, electrical, plumbing and HVAC 
infrastructure, across five buildings: reception, cereal silos 
and processing, utility manufacturing building, filling and 
product storage building and solid waste building.

The CarpinAngola Industrial facility site has a total area  
of 8 225 m2, 6 915 m2 of which is destined for the industrial  
unit and 1 310 m2 for the technical support area. The Industrial 
Unit is equipped with new spaces and features adjusted to 
the needs of the business. This industrial unit is supplied with 
high-tech equipment, thus enabling the production of new 
items and an improvement in production.
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A Metalser, unidade metalomecânica do Grupo CASAIS em 
Angola, que contempla 6.000 m2 de área coberta, possui 
condições de excelência para o fabrico de estruturas 
metálicas, serralharias de aço carbono e aço inox. As suas 
valências incluem também centros de corte semiautomáticos 
e plasma, meios de tratamento de peças através de 
decapagem e metalização em cabine e acabamento final 
em estufa. As instalações apresentam uma capacidade 
de produção anual que ronda as 3 000 toneladas. 
Paralelamente, a Metalser apostou numa nova vertente de 
negócio, com uma unidade fabril destinada à produção de 
fachadas de alumínio e vidro, assim como revestimentos em 
painéis compósitos. Esta unidade permite executar todo o 
tipo de projetos complexos, na área do design e engenharia.

Metalser is a CASAIS Group metalworking plant in Angola, 
which has a covered area of 6 000 m2, and boasts excellent 
conditions for the manufacture of steel structures, carbon steel 
and stainless steel metalwork. Some of its other capabilities 
include semi-automatic and plasma cutting centres, in-cabin 
treatment of pieces through pickling and metallisation and 
final finishing in an incubator. The facilities have an annual 
production capacity of around 3 000 tonnes. At the same 
time, Metalser has invested in a new business area, with a 
manufacturing unit for the production of aluminium and glass 
facades, as well as composite panels cladding. This unit 
enables all kinds of complex design and engineering projects 
to be carried out.

Nave Industrial 
Metalser
— Viana, Luanda

Banco BFA
BFA Bank
— Centro, Luanda

Edifício DOMO — piso 2 e 5

Banco Millennium 
Atlântico 
Millennium  
Atlântico Bank
— Sede Talatona, Luanda

Disruption Lab

Metalser  
Industrial Plant

Edifícios Industriais // Industrial Buildings Agências Bancárias // Bank Branches

Esta empreitada compreende a execução da “Agência 
Bancária, Centros Oïl & Gás e Nova Direcção”, no Edifício 
DOMO, sito na Avenida Lenine, em Luanda. A intervenção, 
que teve como objetivo a transformação dos espaços 
comerciais em escritórios, apresenta uma área total de  
900 m2 distribuídos, por dois pisos. Os trabalhos abrangeram 
acabamentos e especialidades, nomeadamente elétricas, 
águas e ar condicionado.

This contract comprises the execution of the ‘Agência 
Bancária, Centros Oïl & Gás e Nova Direção’ (Bank Branch,  
Oil & Gas Centres and New Management) in the DOMO 
Building located at Avenida Lenine in Luanda. The main 
objective of these works was to transform commercial 
spaces into offices, with a total area of 900 m2 distributed 
over two floors. The works covered finishes and MEP,  
namely electrical, plumbing and air conditioning installations.

Localizado no piso 4 da Torre Sky One Escom, em Kinaxixi, 
a empreitada consistiu na execução do fit-out destinado 
aos escritórios “Disruption LAB” do Banco Atlântico. Foram 
também realizadas os seguintes empreitadas:
— Agência Atlântico – Kero Gika
— Agência Atlântico – Viana Park
— Agência Atlântico – Kero Rocha Pinto
— Agência Atlântico – Lobito Retail Park

The works carried out on the 4th floor of the Sky One  
Escom Tower, in Kinaxixi, consisted of fitting out Banco 
Atlântico’s ‘Disruption LAB’ offices. For Banco Millennium 
Atlântico, the following contracts were carried out:
— Agência Atlântico – Kero Gika
— Agência Atlântico – Viana Park
— Agência Atlântico – Kero Rocha Pinto
— Agência Atlântico – Lobito Retail Park
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A empreitada consistiu na execução de trabalhos de 
especialidade de estruturas e acabamentos no edifício da 
Subestação Eléctrica de Calumbo, e ainda arranjos exteriores 
e arruamentos, numa área bruta de construção de 200 m2.

Sede Standard 
Bank Angola
— Sede Talatona, Luanda

Subestação 
Calumbo
— Calumbo, Luanda

Calumbo  
Substation

Agências Bancárias // Bank Branches Infraestruturas Eléctricas // Electric Infrastuctures

Contract consisted in the execution of structural works  
and finishes in the Calumbo Electrical Substation building,  
as well as external works, over a gross floor area of 200 m2.

Com uma área total de aproximadamente 10.000 m2, 
distribuídos por 9 pisos, a empreitada consistiu na execução 
do fit out para a nova Sede do Standard Bank de Angola.  
O projecto é composto por vários tipos de espaços que  
se adaptam às diferentes necessidades dos colaboradores, 
desde open space, escritórios, salas de reuniões, salas 
criativas e áreas lounges, coffee points, salas de conferências 
e salas de formação.

Para a rede do Standard Bank de Angola foram  
ainda construídas as seguintes agências:
— Hotel Presidente
— Praia Bispo
— Viana
— Sogepower Viana
— Lar do Patriota

With approximately 10,000 m2, spread over 9 floors,  
the contract consisted of the execution of the fit out  
for the new Head Office of the Standard Bank Angola.  
The project is made up of various types of spaces that 
adjust to the different needs of employees, ranging from 
open spaces, offices, meeting rooms, creative rooms and 
teamwork areas to Lounges, Coffee points, conference 
rooms and training rooms.

The following branches were also built  
for the Standard Bank Angola network:
— Hotel Presidente
— Praia Bispo
— Viana
— Sogepower Viana
— Lar do Patriota

58 Casais Angola Obras de Referência // Reference Works
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Empreitada de construção de um edifício para  
a Subestação Eléctrica de Chicala de 60/15 kV  
— 40 Mva, na província de Luanda.

Localizado em Viana, junto à Via Expresso, este projecto  
é composto por um edifício industrial, um edifício técnico  
e uma área exterior para movimentação de equipamentos, 
em betão armado com 5 500 m2 de área. A CASAIS  
ANGOLA foi contratada em regime de concepção  
/ construção e procedeu ao desenvolvimento de um projecto 
de 91 estacas moldadas in situ, 120 toneladas de aço em 
estrutura metálicas e a compatibilização das especialidades 
para a montagem de uma ponte rolante de 5 toneladas da 
Konecranes, e uma câmara hiperbárica para teste de válvula 
em águas profundas, desenvolvida pela AKER.

Subestação Chicala
—  Chicala, Luanda

Aker
— Viana, Luanda

Chicala Substation
Infraestruturas Eléctricas // Electric Infrastuctures Infraestruturas Eléctricas // Electric Infrastuctures

Construction contract for the 60/15 kV - 40 Mva Chicala 
Electrical Substation building, in the province of Luanda.

This project consists of an industrial building, a technical 
building and an outdoor area for handling equipment, built 
with reinforced concrete over an area of 5 500 m2. It is 
located in Viana, next to Via Expresso. CASAIS ANGOLA  
was contracted under a design and build method and carried 
out the development of a project which included 91 cast  
in situ piles, 120 tonnes of steel used in steel structures and 
MEP clash detection analysis for the assembly of a 5-tonne 
overhead crane from Konecranes, and a hyperbaric chamber 
for valve testing in deep waters, developed by AKER.

Obras de Referência // Reference Works



62 63Casais Angola

Com uma extensão de 90 kms, esta obra do ramo  
do transporte de muita alta tensão, que contempla a 
execução de trabalhos relacionados com movimento,  
vias de acesso e execução de fundações para as torres  
das linhas de transmissão.

Centro Distribuição  
do Cazenga
— Cazenga, Luanda

Linha de Transmissão 
400 KV Laúca-Bita  
— Trecho II

Cazenga Distribution  
Center

400 KV Laúca-Bita 
Transmission Line  
— Section II

Obras Hidráulicas // Hydraulic Works Infraestruturas e Transportes // Infrastructure and Transport

These works, carried out within the scope of high  
voltage transmission, include the execution of work  
related to transport, access roads and building foundations 
for the transmission line towers, over a distance of 90 km.

Empreitada pública de grande envergadura e elevado 
interesse público. Este centro de distribuição faz parte  
da rede de abastecimento de água da cidade de Luanda.
A obra consiste na demolição dos reservatórios existentes, 
para a construção de dois novos com a capacidade de  
15 000 m3 cada um.

Large-scale public works project of high public interest.  
This distribution centre is part of Luanda’s water supply 
network. The work consists of demolishing the existing 
reservoirs prior to the construction of two new ones, with  
a capacity of 15 000 m3 each.
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Trabalhos de terraplenagem do Troço Marimba/Cambo 
Sunjinji — 66 km — e terraplenagem do Troço Marimba/ 
Dala Samba — 124 km — ambas no Município de Marimba, 
na Província de Malange, para a Administração Municipal 
de Marimba. Neste projecto, a Casais Angola afirma-se 
como uma empresa competente na realização de projectos 
públicos na área de vias de comunicação e aposta numa 
parceria com o Estado Angolano no desenvolvimento
das Províncias.

CETEP
Centro Especializado para o Tratamento  
de Epidemias e Pandemias

— Calumbo, Luanda

Estrada Marimba 
— Marimba, Malange

Infraestruturas e Transportes // Infrastructure and Transport Infraestruturas e Transportes // Infrastructure and Transport

Ground levelling works for the Marimba/Cambo Sunjinji 
Section — 66 km — and ground levelling works for the 
Marimba/ Dala Samba Section — 124 km — both in the 
Municipality of Marimba, Malange province, for the Marimba 
Municipal Administration. With this project, Casais Angola 
asserts itself as a competent company capable of carrying 
out public projects in the transport infrastructures sector,  
and solidifies its commitment to a partnership with the 
Angolan State in the development of the Provinces.

Numa área de cerca de 38 000 m2 de rede viária,  
a Casais Angola efectuou trabalhos para a rede  
separativa de águas residuais domésticas, a rede  
de águas pluviais, as infra-estruturas de abastecimento  
de água, iluminação pública, movimento de terras,  
execução de aterros, sub-base, base, pavimentação  
em betuminoso e sinalização vertical e horizontal.

Casais Angola carried out works over a road network area 
of about 38 000 m2 for the domestic sewage separation 
network, the stormwater network, water supply infrastructure, 
street lighting, earthmoving works, backfilling, sub-base, 
base, bituminous paving and road marking and road signage.

Obras de Referência // Reference Works

CETEP
Specialized Center for Epidemics  
and Pandemics Treatment
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PREVENÇÃO  
& SEGURANÇA
Health & Safety

Due to its presence throughout the construction market’s 
value chain and the range of business activities carried  
out, CASAIS ANGOLA is concerned with the possible  
impact generated by different occupational hazards.

In this context, and in order to ensure state-of-the-art 
working conditions, as well as conditions in line with  
the market and the internal framework that guides it, the 
Casais Group in Angola supports a system for Prevention 
and Safety at Work, equipping itself with competent assets  
and means appropriate to the requirements of construction 
activities, particularly those which are established and those 
which present particular risks.

With this concern in mind, all the construction works 
considered relevant in terms of occupational risks  

Presente em toda a cadeia de valor do mercado da 
construção, e em virtude da diversidade das atividades 
realizadas, a CASAIS ANGOLA preocupa-se com o possível 
impacto gerado pelos diversos riscos ocupacionais.

Neste contexto, e de forma a garantir condições  
de trabalho adequadas ao estado da arte, do mercado  
e do referencial interno que o orienta, o Grupo Casais em 
Angola defende um sistema de Prevenção e Segurança no 
Trabalho, capacitando-se com ativos competentes e meios 
apropriados às exigências das atividades de construção, 
especialmente as consagradas e de risco especial.

Com esta preocupação em mente, todas as obras 
consideradas relevantes ao nível de riscos ocupacionais 
— seja por ordem de imposição de projeto, caderno 

de encargos, especificação de construção ou de 
condicionamento de serviços afetados — são planeadas 
detalhadamente e a sua execução acompanhada por 
Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho residentes.

O Grupo reconhece que a maioria dos incidentes  
de trabalho pode ser evitada com organização, 
planeamento, (in)formação e/ou controlo. Perante esta 
realidade, é fortemente promovido o comprometimento 
do colaborador na matéria de segurança e higiene no 
trabalho, de acordo com as responsabilidades das suas 
funções. Um comportamento que é instituído ao longo de 
toda a cadeia hierárquica. Nesta matéria, o Grupo Casais 
Angola procura o investimento contínuo nos seus ativos, 
através de informação técnica e formação específica, de 
modo a garantir capacitações adequadas às exigências  
do mercado da construção e industrial em Angola.

— whether due to design demands, contract specifications, 
technical specification or conditioning of affected services 
— are planned in detail and their execution monitored by 
resident Health and Safety Technicians.

The Group recognises that most work incidents can  
be avoided with organisation, planning, information, training 
and/or controls. In light of the above, employee commitment 
to matters of health and safety at work is strongly 
encouraged, in accordance with the responsibilities inherent 
to their different roles. This behaviour is instilled along the 
entire chain of command. In this regard, the Casais Angola 
Group aims for continuous investment in its assets, through 
technical information and specialised training, in order  
to guarantee adequate qualifications for the demands  
of the construction and industrial market in Angola.
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PLANO DE 
FORMAÇÃO
Training Plan

A solidez e estabilidade são pilares essenciais da Casais 
Angola, garantindo consistência na sua força de trabalho. 
Manter a equipa competente, estável e disposta a abraçar 
novos desafios em Angola é, sem dúvida, uma prioridade. 
Para marcar a diferença no mercado, a Casais Angola 
recruta, forma e retém profissionais competentes para  
não só dar soluções, mas também resolver dilemas  
com eficiência e inovação. Uma política da empresa  
que promove o desenvolvimento de competências  
e a melhoria contínua, tanto dos processos como  
da formação de recursos humanos.

O projecto “Juntos no Desenvolvimento, Formar para 
o Futuro!” arrancou em 2014 com a missão de formar 
profissionais no ramo da construção civil, dotando-os  
de conhecimentos teórico-práticos e permitindo a  
evolução profissional e a sua qualificação pessoal.

Neste projeto evidencia-se uma forte aposta na área  
da construção e especialidades — electricidade, hidráulica, 
carpintaria, serralharia —, oferecendo também uma 
componente formativa nas áreas administrativa,  
financeira, recursos humanos, logística, entre outras.

Solidity and stability are essential pillars of Casais Angola, 
which ensure consistency in its workforce. Maintaining  
a team which is competent, stable and willing to embrace 
new challenges in Angola is, without a doubt, a priority.  
To differentiate itself in the market, Casais Angola recruits, 
trains and retains competent professionals not only to 
provide solutions, but also to solve problems with efficiency 
and innovation. A company policy that promotes the 
development of skills and continuous improvement,  
both in processes and in the training of human resources.

The ‘Juntos no Desenvolvimento, Formar para o Futuro!’ 
[Developing together, Training for the Future!] project 
began in 2014 with the mission to train professionals in 
the construction industry, providing them with theoretical 
and practical knowledge and facilitating their professional 
development and personal skill building.

This project strongly focuses on the areas of construction 
and fit-out works — electrical works, plumbing, carpentry, 
metalwork — also offering training for administrative, financial, 
human resources, logistics and other areas.

68 69Casais Angola
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RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
Reconhecendo a importância da área da 
responsabilidade social como estímulo para  
uma sociedade mais justa e próspera, a Casais 
Angola, no âmbito do seu projeto social “Juntos  
no Desenvolvimento, a Construir Sorrisos!”, assumiu 
apoiar a reestruturação do Orfanato Obra de 
Caridade da Criança Santa Isabel, na zona de Viana. 
Para tal, procurou- se, em conjunto com parceiros  
de actividade da CASAIS ANGOLA, oferecer 
soluções tecnicamente atractivas e de qualidade, 
adaptadas à viabilidade e realidade do orfanato. Para 
além da reestruturação desta instituição — que até 
à data foi a obra do grupo com mais impacto social 
—, são realizadas outras ações de cariz solidário, 
nomeadamente: a recolha de bens alimentares  
para várias entidades com responsabilidade 
social; a requalificação de salas de aulas de várias 
escolas; a doação de mobiliário a instituições de 
ensino e de materiais de construção civil para as 
obras municipais de requalificação de escolas; 
contribuições para a aquisição de materiais de 
saúde (máscaras), no âmbito do combate à 
pandemia na comunidade angolana, entre outras.

Requalificação da obra de caridade da criança Santa 
Isabel. Pátio do orfanato, dormitórios, sala de aulas.

A requalifição do orfanto foi o principal objetivo deste projeto, 
principalmente nos espaços mais carenciados, como os 
dormitórios, casas de banho, refeirtório e áreas de recreio,  
ao nível de construção civil e especialidades.

Refurbishment of the Obra de Caridade da Criança 
Santa Isabel (Orphanage). Orphanage patio, dormitories, 
classroom. 

This project’s main objective was to refurbish the orphanage 
through civil and fit-out works, particularly the areas that were 
most in need, such as dormitories, bathrooms, the cafeteria 
and recreational areas.

Campanha de recolha de bens. Vestuário, materiais 
didácticos e brinquedos para a obra de caridade da criança 
Santa Isabel.

Além do apoio à requalificação dos edifícios, foi lançada uma 
Campanha de Recolha de Bens, com o objectivo de colmatar 
carências existentes, como vestuário e material didáctico e 
lúdico. Com esta acção, pretende-se incentivar colaboradores, 
clientes, fornecedores e parceiros do Grupo CASAIS ANGOLA 
para um acto solidário, contribuindo com um pequeno gesto 
que fará toda a diferença às instituições sociais locais.

Goods collection campaign. Clothing, teaching materials 
and toys for the Obra de Caridade da Criança Santa Isabel.

In addition to supporting the refurbishment of buildings,  
a Goods Collection Campaign was launched with the aim 
of fulfilling existing needs, such as clothing, educational 
materials and toys. Through this initiative, the CASAIS 
ANGOLA Group wants to encourage employees, customers, 
suppliers and its partners to carry out one charitable act, 
and contribute with a small gesture that will make all the 
difference to local charities.

Casais Angola recognises the importance  
of social responsibility in fostering a fairer and  
more prosperous society and as such, within the 
scope of its social project ‘Juntos no Desenvolvimento, 
a Construir Sorrisos!’ [‘Developing together, Building 
Smiles!’], it undertook to support the restructuring 
of the Obra de Caridade da Criança Santa Isabel 
orphanage, in the Viana area. To that end, CASAIS 
ANGOLA and its business partners sought to offer 
technically attractive and high-quality solutions suited 
to the orphanage’s circumstances. In addition to 
restructuring this institution — which has been  
the group’s most socially impactful project to date  
— other charitable actions were also carried out, 
namely: collecting food supplies for various entities 
with social responsibilities; refurbishing classrooms 
in several schools; donating furniture to educational 
institutions and civil construction materials for 
municipal works for refurbishing schools; contributing 
to the purchase of health goods (masks) in the context 
of the fight against the pandemic in the Angolan 
community, among others.

Social 
Responsability
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Obras de Referência
Reference Works

Grupo Casais

Plataforma das Artes e da Criatividade // Plataform of Arts and Criativity
— Guimarães, Portugal 

Bairro Alto Hotel
— Lisboa / Lisbon, Portugal 

Sede do Porto de Antuérpia // Headquartes of the Port of Antwerp
— Antuérpia / Antwerp, Bélgica / Belgium 

Four Seasons Marrakech 
— Marraquexe / Marrakech, Marrocos / Marocco

Hotel Portobay Liberdade
— Lisboa / Lisbon, Portugal 

Estádio Municipal de Braga // Braga Municipal Stadium 
— Braga, Portugal 

Epic Sana Algarve Hotel 
— Albufeira, Portugal 

Torre de Picoas // Picoas Tower 
— Lisboa / Lisbon, Portugal 

Pavilhão de Portugal Expo Dubai 2021 // Picoas Tower 
— Dubai, Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates

Estádio D. Afonso Henriques  
D. Afonso Henriques Stadium // 

Guimarães, Portugal  —

Vidago Palace Hotel
Vidago, Portugal — 

Hospital CUF Porto  
// CUF Oporto Hospital
— Porto / Oporto, Portugal

Universidade de Gibraltar // Gibraltar University
— Gibraltar
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Kings Wharf
— Gibraltar

Novartis
— Lisboa / Lisbon, Portugal

Waterport Schools
— Gibraltar

Belas Clube de Campo
— Belas, Portugal

Condomínio Bayline // Bayline Conduminium
— Armação de Pêra, Portugal

CTT Centro Operacional de Correio do Norte // Northern Mail Operational Center
— Maia, Portugal

Terminal LNG Adriatic
— Algeciras, Espanha / Spain

Autoestrada A28 // A28 Highway
— Viana do Castelo - Caminha, Portugal

Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia
// International Iberian Nanotechnology Laboratory
— Braga, Portugal

Sede do Banco BCI // BCI Bank Headquarters 
Maputo, Moçambique / Mozambique —

Hovione
— Lisboa / Lisbon, Portugal

Sogenave
— Maia, Portugal

Estação de Aveiro // Aveiro Station 
— Aveiro, Portugal

IP3 Ponte sobre a Foz do Rio Dão // IP3 Bridge over Dão’s River Mouth 
— Santa Comba Dão, Portugal

ETAR da Rabada // Rabada WWTP
— Santo Tirso, Portugal
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Sede // Headquarters

Rua Manuel Fernandes Caldeira, nº5
Edifício Torre X, Piso 11
Coqueiros, Luanda — Angola

T — +244 222 765 000
M — +244 935 285 700

casaisangola.co.ao
casaisangola@casaisangola.co.ao

Centro Logístico //  Logistics Centre

Polo Industrial de Viana,
Rua 19

T — +244 222 291 282
F — +244 222 291 281

Parque Industrial //  Industrial Park

Polo Industrial de Viana,
Rua A2


