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SUSTENTABILIDAE DO GRUPO CASAIS PASSA POR EDIFÍCIOS 

QUE POSSAM SER DESMONTADOS E REUTILIZADOS  
 
 
O Grupo Casais apresentou ontem o primeiro relatório de sustentabilidade, documento onde o CEO António 
Carlos Rodrigues reconhece que no desafio por um futuro sustentável para a humanidade “é imperativo que 
a próxima geração de edifícios incorpore uma mentalidade de projeto e obras pensados para a mudança 
(Design for Change), reconhecendo que os componentes dos edifícios são capital que não desvaloriza desde 
que possam ser desmontados e reutilizados, no limite evitando a necessidade de extrair mais recursos nos 
próximos séculos.” 
 
“As construções, a face visível das nossas ações e decisões, serão o espelho da mudança nos nossos 

comportamentos”, de acordo com António Carlos Rodrigues, que assumiu os compromissos do grupo em 

matéria de sustentabilidade perante uma audiência que contou com o Presidente da Câmara Municipal de 

Braga, Ricardo Rio e o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. 

“No Grupo Casais acreditamos que temos um papel preponderante na construção das sociedades e no futuro 

das comunidades. Por isso, temos vindo a reforçar o compromisso com a sustentabilidade dos nossos 

clientes, colaboradores e demais comunidades, contribuindo assim para os pilares de uma sociedade 

equilibrada e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, defende o CEO do grupo. 

Neste relatório de sustentabilidade, o Grupo Casais assume compromissos claros e objetivos, de entre os 

quais se destaca, por exemplo, o compromisso de incorporar critérios ESG (Ambiental, Social e Governance) 

em todos os investimentos significativos e na avaliação para a aceitação de grandes projetos. O Grupo Casais 

assume também o compromisso de assegurar a discriminação positiva de fornecedores e prestadores de 

serviços com base na proximidade ao local de construção. 

A apresentação do relatório de sustentabilidade teve lugar no Mosteiro de Tibães, em Braga, numa cerimónia 
que também serviu, igualmente, para assinalar a adesão do grupo ao GRACE – Empresas Responsáveis, uma 
associação empresarial de utilidade pública, sem fins lucrativos, que atua nas áreas da Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade. 
 
Sobre o Grupo Casais 
 
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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