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A Casais – Engenharia e Construção, SA, empresa com uma forte
actuação na área da construção civil, tem como política a procura
constante em abraçar novas áreas de negócio.
Seguindo esta postura, decidiu alargar essa actuação à área das
infra-estruturas aproveitando as sinergias existentes de forma a
rentabilizar os muitos recursos da empresa, quer humanos quer
materiais.
Essa política permite à CASAIS responder directamente às diversas
oportunidades nesta área de negócio, garantindo assim a qualidade
e satisfação dos clientes, o que é apanágio desta empresa.

ÁREAS DE ACTUAÇÃO

Casais – Engenharia e Construção,SA, a company with a strong
performance in the construction area, has a policy of constant
pursuit to embrace new business areas.
Following this approach, it decided to extend this activity to the area
of infrastructures, leveraging existing synergies in order to capitalize
the company’s many human and material resources.
This policy allows CASAIS to respond directly to the several
opportunities in this business area, thereby ensuring quality and
customer satisfaction, which is an attribute of this company.

AREAS OF ACTIVITY

Redes de Saneamento
Redes de Abastecimento de Água
Aterros Sanitários
Requalificações Urbanas
Infra-estruturas de Loteamentos

Sanitation Networks
Water Supply Networks
Sanitary Landfill
Urban Requalification
Infrastructures for housing development lots
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MEIOS HUMANOS

EQUIPAMENTOS

A CASAIS conta com uma equipa técnica
habilitada a executar obras na área das
infra-estruturas.
É política da empresa a constante
formação dos seus colaboradores, o que
permite manter o seu quadro técnico e
operacional ao mais alto nível.

A CASAIS possui uma vasta gama de
equipamento vocacionado para as
obras de infra-estruturas.

HUMAN RESOURCES

EQUIPMENT

CASAIS has a technical team qualified
to execute works in the area of
infrastructures.
It is company policy to constantly train
its employees, which allows to keep its
technical and operational staff at the
highest level.

CASAIS has a wide range of equipment
proper for the works of infrastructure.
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01-07
08-10
11-12
13-14

| Equipamento
| Redes de saneamento e abastecimento de água
| Aterros sanitários
| Requalificações urbanas

01-07
08-10
11-12
13-14

| Equipment
| Sanitation and Water Supply Networks
| Sanitary Landfills
| Urban Requalification
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15-16 | Rede de água pluviais e de rega
17 | Infra-estruturas de loteamentos

15-16 | Rain Water and Irrigation Network
17 | Infrastructures for housing development lots

16

15

SEDE / HEADQUARTERS
RUA DO ANJO, 27 · MIRE DE TIBÃES
APARTADO 2702
4700-565 BRAGA · PORTUGAL
T +351 253 305 400
F +351 253 305 499

WWW.CASAIS.PT
CASAIS@CASAIS.PT
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CASAIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S. A.
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO N.º 1237
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