
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO



No Brasil, como em vários outros pontos do 
Mundo, movemo-nos pela vontade de continuar 
a ser uma referência de conhecimento e solidez 
na área de engenharia e construção.

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

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

DETERMINAÇÃO
HUMANISMO
RIGOR
CONHECIMENTO
COOPERAÇÃO
INTEGRIDADE
FLEXIBILIDADE
DEDICAÇÃO



A Casais Brasil é uma empresa que nasce do seio do 
Grupo Casais, que se encontra sediado em Portugal desde 
1958 e que iniciou a sua atividade internacional no ano de 
1994, estando hoje presente em vários pontos do globo, 
abrangendo três continentes.
 
O início da atividade da Casais no mercado brasileiro 
deu-se no Estado de Salvador da Baía, encontrando-se 
atualmente presente em vários Estados, dos quais 
se destacam São Paulo e Rio de Janeiro, e onde tem 
desenvolvido projetos de referência nos setores do 
Turismo, Serviços, Comércio e Infraestruturas.
 
Com o foco na edificação, retrofit e reabilitação, a Casais Brasil, 
ao longo dos últimos anos, tem marcado a sua atividade pela 
aplicação de metodologias de trabalho e gestão que assentam 
na sua base de elevada experiência e conhecimento técnico, 
sempre norteadas pelo rigor e qualidade.



Hotel Porto Bay Rio Internacional ****
Rio de Janeiro

Retrofit total de um hotel de 4 estrelas situado em plena Praia de 
Copacabana na famosa cidade maravilhosa.

A partir dos 117 apartamentos todos com varandas ou janelas panorâmicas, 
distribuídos por 20 pisos, o hotel oferece uma espetacular vista panorâmica 
para a famosa orla e para os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. 
A infraestrutura possui ainda uma área de cobertura com os serviços de 
piscina, sala de massagens, saunas, academia e pool bar.



Hotel Ibis Paulista
S. Paulo

Reforma de unidade hoteleira com 236 quartos, 
situada na famosa Avenida Paulista em S. Paulo.

Shopping Leblon
Rio de Janeiro

Retrofit e expansão de toda a área de alimentação de 
um dos shoppings mais emblemáticos da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Os trabalhos foram executados sem alterar o pleno 
funcionamento do shopping, com recurso à utilização 
de diversos materiais importados que permitem um 
novo visual extremamente moderno e atrativo.
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Passeio Shopping
Rio de Janeiro

Reforma de todo o espaço comercial e fachadas de 
um shopping localizado numa das zonas de maior 
densidade populacional do Rio de Janeiro.

Execução de uma profunda alteração ao nível da 
imagem do interior e exterior do shopping recorrendo 
à utilização de materiais nobres e sem interferir no 
pleno e habitual funcionamento do mesmo.

Consulado Geral do Canadá
Rio de Janeiro

Execução de um projeto de conceção-construção para o 
Consulado Geral do Canadá no Rio de Janeiro, situado no 
edifício ABC em Copacabana, que incluiu a realização de 
todas as especialidades com elevado nível de exigência 
e rigor de acordo com as normas Canadianas, sempre 
acompanhadas pela supervisão de técnicos do Canadá.
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Consulado Geral de Portugal
Rio de Janeiro

Execução da primeira obra de raiz da Casais Brasil, 
inteiramente executada em betão aparente.



Agência Abanca

Execução das primeiras instalações da instituição 
bancária Espanhola Abanca em todo o Brasil.

Condomínio Privado
Urbanização das Acácias
Praia do Forte, Bahia

Empreendimento com cerca 240.000 m2, constituído 
por 151 lotes de 544 e 800 m2, localizado em frente ao 
mar com as suas piscinas naturais.

O condomínio conta com uma estrutura de lazer 
exclusiva e independente e a sua construção seguiu 
um alto padrão de qualidade com infraestruturas 
subterrâneas, acautelando a preservação da vegetação 
nativa e equipamentos sociais de apoio.
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OBRAS DE REFERÊNCIA

 ETAR de Rabada 
 Rabada WWTP / Portugal 

 ETAR do Rabagão 
 Rabagão WWTP / Portugal 

 Hospital CUF Porto 
 Portugal 

 IPO Porto 
 Portuguese Institute of Oncology / Portugal 

 Novartis - Taguspark 
 Portugal 

 Bessa Hotel Liberdade 
 Portugal 

 Hotel Porto Bay Liberdade 
 Portugal 

 Hotel Palácio do Governador 
 Portugal 

 Hotel Four Seasons Marrakech 
 Marrocos / Morocco 

 Hotel La Mamounia 
 Marrocos / Morocco 

 Hotel Kensi Menara 
 Marrocos / Morocco 

 EPIC Sana Algarve Hotel 
 Portugal 



 Auto-Estrada A4 - IP4 
 A4 - IP4 Highway / Portugal 

 Sede BCI 
 Maputo, Moçambique 

 Universidade de Gibraltar 
 Gibraltar 

 Edifício Amílcar Cabral 
 Amílcar Cabral Building / Angola 

 Condomínio Terraços do Atlântico 
 Terraços do Atlântico Condominium / Angola 

 Sede EDP Porto 
 EDP’s Head Office in Oporto / Portugal 

 Estádio Municipal de Braga 
 Braga Municipal Stadium / Portugal 

 Nassica - The Style Outlet 
 Portugal 

 Projeto Social - Casa Para Todos 
 Cabo Verde / Cape Verde 

 Hipermercados KERO 
 Angola 

 INL - Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia 
 INL - International Iberian Nanotechnology Laboratory / Portugal 

 Terminal LNG Adriatic 
 Espanha / Spain 



www.casaisbrasil.com.br
casais@casaisbrasil.com.br

Casais Brasil - Engenharia e Construção, Ltda
CNPJ 13.290.835/0001-75

SEDE

Rua Xavier da Silveira, Nº 45
Sala 404 e 405
CEP 22061-010, Copacabana
Rio de Janeiro, Brasil

+55 (21) 3449 9407

Segue-nos:


