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3º Meet&Greet do Grupo Casais em Lisboa e Guimarães 

   

GRUPO CASAIS PROCURA PROJETOS INOVADORES, 
PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORES PARA APOIAR 

  

 Edição em Guimarães (Hotel B&B) a 17 de setembro 

 Edição em Lisboa (Estádio da Luz) a 1 de outubro 

 O Meet&Greet do Grupo Casais serve para apoiar as melhores ideias e os melhores 
projetos 

 Inscrições aqui: https://meetandgreet.casais.pt/ 
 
A terceira edição do Meet&Greet Casais vai ter lugar em duas cidades. Começa em Guimarães 
(Hotel B&B), a 17 de setembro e depois realiza-se também em Lisboa (Estádio da Luz) a 1 de 
outubro. Trata-se de um evento que tem como objetivo identificar as melhores ideias, os 
melhores profissionais e empreendedores e alavancar os respetivos projetos e negócios através 
de investimento e de mentoria do Grupo Casais, empresa de referência em Portugal no setor da 
construção. 
 
Com esta iniciativa, o Grupo Casais procura inovação, tecnologias diferenciadoras, com uma 
preocupação muito especial com a sustentabilidade. O evento está aberto a ideias e/ou 
projetos nas mais diversas áreas do conhecimento e também a profissionais com carreiras 
inspiradoras. O Meet & Greet é uma oportunidade para encontrar investimento e mentoria para 
projetos e profissionais através de um parceiro de confiança. 
 
Em cada uma das sessões, durante uma manhã, a Administração e os Diretores do Grupo Casais 
vai estar disponíveis para ouvir ideias e projetos, para conhecer pessoas, para falar do futuro e 
de oportunidades de potenciar carreiras e negócios. 
 
O Meet & Greet é também uma oportunidade para alargar a rede de contactos junto de 
profissionais do setor das áreas de Engenharia, Recursos Humanos, Marketing, Gestão e 
Construção Civil. É uma iniciativa que também permite ficar a conhecer as novas e futuras 
tendências de mercado, alinhadas com as políticas de ESG. 
 
 

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€.  
 

 

mailto:isabelcarrico@lpmcom.pt
https://meetandgreet.casais.pt/?fbclid=IwAR3NQ98an1fHVIpI7OCYE2v9LUyUO-_CJOeQ6LlT0ypb1Mn3Eo3NEmT5V0A

