
ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO

CONSTRUÍMOS A SUA VISÃO



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.

VISION
To be a benchmark of expertise and strength 
in the field of construction and engineering.

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

DEDICAÇÃO  Dedication

DETERMINAÇÃO  Determination

FLEXIBILIDADE  Flexibility

COOPERAÇÃO  Cooperation

INTEGRIDADE  Integrity

CONHECIMENTO  Knowledge

HUMANISMO  Humanism

RIGOR  Precision



Tendo iniciado atividade em Moçambique 
no final do ano 2010 com a construção da 
Sede do Banco Único, a empresa teve nos 
últimos anos um crescimento muito sig-
nificativo, estando nesta fase, a construir um 
conjunto de obras com grande dimensão, 
das quais se destacam a Sede do Banco BCI 
em Maputo e a Sede do Município da Matola.

A nossa Sede localiza-se em Maputo e o 
estaleiro na Matola, encontrando-se assim 
garantida a nossa capacidade de prestação 
de serviços aos mais diversos níveis da 
nossa atividade e das nossas subsidiárias.

Ao longo da nossa presença no mercado, 
participámos na construção de várias infra 
estruturas e edifícios, com incidência nas 
áreas militar, ensino, residencial, serviços, 
turismo, indústria e vias de comunicação.

A aposta na integração de colaboradores 
locais ao nível técnico e operacional, em 
conjunto com a mão-de-obra expatriada, 
tem-se relevado numa fórmula bastante 
positiva, quer na integração da empresa 
no país, quer na valorização da prestação 
de serviços qualificados com graus de 
conhecimento e exigência mais elevados.

Os valores intrínsecos ao universo do Grupo 
Casais têm permitido um investimento sig-
nificativo no âmbito da responsabilidade 
social, tendo participado em parceria na 
construção de um conjunto alargado de 
recintos desportivos que se encontram ao 
serviço das populações na região da Ma-
tola, na Sede da Associação AVOMAC e na 
recuperação da Escola A Luta Continua.

We have started our activity in Mozam-
bique by the end of 2010 by building de 
Headquarters of Banco Único. Over the 
past two years the company has had a sig-
nificant growth, and it is right now build-
ing a group of works of huge dimension, 
of which we highlight the Headquarters of 
BCI Bank in Maputo and the Headquarters 
of the Municipality of Matola. 
 
The company’s head office is located in 
Maputo and has a construction site in Ma-
tola therefore we are able to develop a ser-
vice provision in the different areas of our 
activity and of our subsidiaries.

Over the years we have taken part in the 
construction of several buildings and in-
frastructures, especially in the field of 
military, educational, services, tourism, 
industry and housing estates, industry and 
communication routes.

Our commitment in integrating local work-
ers, both technical and operational, along 
with expat labor, has been very positive, 
both in the integration of the compa-
ny in the country and in the development 
of qualified service provision with a high 
knowledge and demanding levels.

The inherent values of Casais Group have 
allowed a significant investment in the 
range of social responsibility, by taking 
part in partnership in the construction of a 
huge group of sports complexes which are 
available to the community in the area of 
Matola, in the headquarters of the Avomac 
Association, and in the restoration of the 
School “A Luta Continua”.
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ÁFRICA
1999

DESDE — SINCE

Promovemos o 
crescimento e 
desenvolvimento 
de Moçambique

Promote the growth and 
development of the country

Contribuímos para 
a formação dos 
quadros nacionais

Contribute to the training of 
national workers

Privilegiamos 
parcerias 
estratégicas

Focus on strategic partnerships

Progredimos com 
excelência e 
sustentabilidade

Progress with excellence 
and sustainability

Apostamos na 
criação de postos 
de trabalho locais

Invest in the creation of local jobs



Em Moçambique como em vários 
outros pontos do Mundo, movemo-nos 
pela vontade de continuar a ser uma 
referência de conhecimento e solidez 
na área da engenharia e construção.

In Mozambique as in many other 
parts of the world, Casais acts the 
will to continue to be a reference of 
knowledge and strength in the area of 
engineering and construction.

Portugal
Alemanha
Angola
Argélia
Bélgica
Brasil
Espanha
França
Gibraltar
Holanda
Marrocos

Moçambique

Reino Unido
Qatar

Portugal
Germany
Angola
Algeria
Belgium
Brazil
Espain
France
Gibraltar
Netherlands
Morocco

Mozambique

United Kingdom
Qatar



Sede Banco BCI
BCI Head Office

Y Maputo

A sede do Banco BCI, localizada em Maputo, é um 
edifício de serviços todo executado em fundações 
especiais, e dividido em três corpos distintos: 

• Corpo P constituído por três pisos e 
destinado a parque e serviços;

• Corpo E de entrada onde se localiza o 
foyer, um auditório e uma agência;

• Corpo C com nove pisos de serviços.

The headquarters of BCI Bank in Maputo is a building 
constructed in special foundation works and divided 
in three different parts:

• Part P made off three floors and oriented 
to parks and services;

• Part E the main hall, the area of the foyer, 
an auditorium and an agency;

• Part C with 9 floors of services.
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Agências Banco BCI
BCI Bank Agencies

Y Moçambique

Para o Banco BCI, a Casais Moçambique já 
executou as agências Patrice Lumumba, Karl Max, 
Hanhane e a BCI Cooperate de Lichinga, na capital 
da província do Niassa.

To BCI Bank, Casais Mozambique has already built 
in the capital city the Patrice Lumumba, Karl Max, 
Hanhane (Matola) and BCI Corporate of Lichinga in 
the capital of the Province of Niassa.



Sede Banco Único
Banco Único Head Office

Y Maputo

O edifício sede do Banco Único é constituído por seis pisos 
e localiza-se na Av. Julius Nyerere, em Maputo. O principal 
desafio desta empreitada foi o reforço da estrutura 
existente e a constante necessidade de adaptação do 
projeto aos imprevistos que surgiram no decorrer da obra, 
nomeadamente em termos da estrutura existente. Por 
outro lado, o apertado prazo de execução (10 meses) e o 
facto desta ser a primeira obra da Casais em Moçambique 
foram desafios superados que colocaram à prova todo o 
know how e experiência da Casais.

The Banco Único Head Office consists of six floors and 
is located on Av. Julius Nyerere, in Maputo. The main 
challenge of this project was the reinforcement of the 
existing structure and the constant need to adapt the 
project to unforeseen aspects that emerged during the 
course of the work, particularly in terms of the existing 
structure. On the other hand, the short time for completion 
(10 months) and the fact of this being Casais’ first project 
in Mozambique were overcome challenges that put all the 
Casais’ know-how and experience to the test.



Moza Banco
Moza Bank

Y Moçambique

Para o Moza Banco, a Casais Moçambique já construiu 
a Sede em Sommerschield e a nova Sede no Edifício 
JAT 5, em Maputo, assim como, as agências Alto Maé, 
Av. Angola, Millenium Park, Aeroporto, Julius Nyerere, 
Zimpeto, Mao Tse Tung e Edifício JAT - todas na capital -, 
bem como as agências das províncias de Beira, 
Nacala, Chimoio, Quelimane e Lichinga (Niassa).

To Moza Bank, Casais Mozambique has already built 
the headquarters in Sommerschield and the new 
headquarters in JAT 5 Building, in Maputo, as well as 
the Alto Maé, Angola Avenue, Millenium Park, Airport, 
Julius Nyerere, Zimpeto, Mao Tse Tung and JAT Building 
agencies – all located in the capital city -, and the 
agencies in the provinces of Beira, Nacala, Chimoio, 
Quelimane e Lichinga (Niassa).
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Academia Aga Khan
Aga Khan Academy

Y Maputo

Construção da primeira fase da Academia Aga Khan 
Maputo que inclui aescola primária (ensino a partir 
dos cinco anos de idade) constituída por salas de aula, 
área administrativa e área exterior de jogos.

Construction of the first stage of the Aga Khan 
Academy, Maputo that includes the primary school 
(for education from 5 years old), made up of 
classrooms, office area and outdoor games area.



Associação AVOMACC
AVOMACC - Non-Profit Institution

Y Maputo

A Casais Moçambique reforçou o seu contributo é 
compromisso social através da ajuda na melhoria 
de infraestruturas da AVOMACC, uma associação 
local que apoia crianças abandonadas. Beneficiam 
a partir de agora com este melhoramento, cerca de 
45 crianças até aos dois anos e 110 crianças entre os 
três e os cinco anos.

Casais Mozambique has strengthened its contribute 
and social commitment by aiding in the infrastructures 
of AVOMACC, a local association that helps abandoned 
children. This improvement is benefited by 45 children 
up to two years old and 110 children between three 
and five years of age.
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Escola Primária Completa 
- A Luta Continua
Elementary School “A Luta Continua”

Y Maputo

No âmbito do seu programa de apoio social, a 
Casais Moçambique participou na reabilitação de 
todas as casas de banho da Escola Primária Completa 
– A Luta Continua. Esta escola situada no Bairro 
da Sommerchield, em Maputo, não beneficiava de 
quaisquer obras de reabilitação há 21 anos.

In the scope of its social support programme, Casais 
Mozambique has also taken part in the restoration of all 
bathrooms in the Complete Primary School – “A Luta 
Continua”. This school located in the Sommerschield 
Neighborhood, in Maputo, has not had any restoration 
works for 21 years.

Apoio ao Desporto - Campo de Futebol
Sports Support - Football Pitch

Y Matola



Edifício Tomás Nduda
Tomás Nduda Building

Y Maputo

Execução da estrutura em betão armado, alvenarias 
e reboco de um edifício de nove pisos.

Execution of the structure in reinforced concrete, 
masonry and plaster of a nine floor building.

SASOL

Y Maputo

Execução dos novos escritórios da petrolífera Sasol.
Construction of the new offices of Sasol Oil Company.
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Diageo

Y Marracuene

Reabilitação de um antigo armazém para acolher a 
instalação de uma fábrica de produção de bebidas 
espirituosas da Diageo - a maior multinacional do ramo.

The renewal of an old warehouse which will receive 
the installation of a factory of spirituous beverages of 
Diageo; the biggest multinational in the area.



Sede do Município Matola
Municipio Matola Head Office

Y Matola
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Complexo de Maluana
Maluana Complex

Y Maluana

Trata-se de um empreendimento destinado ao 
ensino constituído por edifícios académicos para 
reitoria, biblioteca, salas de aulas, refeitório e 
auditório, edifícios para alojamento, valências 
desportivas, sociais e de apoio, estacionamento e 
arranjos exteriores e arruamentos.

Educational complex including academic and 
administrative buildings, library, classrooms, cafeteria, 
auditorium and buildings for accommodation, sports 
and social facilities and parking.





OBRAS DE REFERÊNCIA

 ETAR Rabada 
 Portugal 

 ETAR Rabagão 
 Portugal 

 Hospital CUF Porto 
 Portugal 

 Instituto Português de Oncologia 
 Porto / Portugal 

 Novartis - Taguspark 
 Portugal 

 Bessa Hotel Liberdade 
 Portugal 

 Hotel Porto Bay Liberdade 
 Portugal 

 Hotel Palácio do Governador 
 Portugal 

 Hotel La Mamounia 
 Marrocos 

 Hotel Four Seasons Marraquexe 
 Marrocos 

 Refer Aveiro 
 Portugal 

 EPIC Sana Algarve Hotel 
 Portugal 



 Autoestrada A4 - IP4 
 Portugal 

 Universidade de Gibraltar 
 Gibraltar 

 Edifício Amílcar Cabral 
 Angola 

 Condomínio Terraços do Atlântico 
 Angola 

 Sede EDP Porto 
 Portugal 

 Estádio Municipal de Braga 
 Portugal 

 Embaixada do Canadá em Rabat 
 Marrocos 

 Hipermercados KERO 
 Angola 

 INL - Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia 
 Portugal 

 Terminal LNG Adriatic 
 Espanha 

 Sede do Porto de Antuérpia 
 Bélgica 

 IP3 – Ponte sobre a foz do rio Dão 
 Portugal 



MOÇAMBIQUE

Rua Fernão Melo e Castro, Nº 60
Sommerschield · Maputo
T +258 21 498 120
F +258 21 498 119

PORTUGAL

Rua do Anjo, 27 · Mire de Tibães
Apartado 2702
4700-565 Braga
T +351 253 305 400
F +351 253 305 499

www.casais.co.mz
casaismoz@casais.co.mz
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Suivez nous:


