Enquadrame nto e me didas de re sposta ao Covid-19

S AIBA MAIS

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

A Casais Engenharia foi recentemente reconhecida como a
Melhor Construtora em Portugal pelos Prémios Construir
pela segunda vez consecutiva.

E

sta área de negócio é o core da atividade do Grupo.
Com raízes em Braga, há mais de 60 anos que marcamos presença no setor em Portugal. Iniciámos um
processo de internacionalização em 1994 e estamos hoje com 16 mercados ativos.
O nosso conhecimento e experiência têm sido reconhecidos quer pela preferência dos nossos clientes quer

através da atribuição de méritos externos.
A Casais Engenharia foi recentemente reconhecida como a Melhor Construtora em Portugal pelos Prémios Construir pela
segunda vez consecutiva.
O nosso foco é manter e reforçar a atividade nos mercados onde estamos instalados e a relação com o cliente onde
existe mercado.
Os nossos pontos fortes são a qualidade, o prazo, a capacidade de engenharia e a proximidade ao cliente.
Com a crescente introdução da tecnologia nos diversos sectores e segmentos, o impacto na forma como realizamos a
construção vai mudar. Por isso, estamos a dar prioridade ao processo de Digitalização da construção, com aposta na
utilização da tecnologia para melhorar o desempenho e a cadeia de gestão.
Também a aposta no desenvolvimento da área técnica de Engenharia com o objetivo de criar diferenciação no preço,
trazendo mais-valias técnicas e sistemas mais produtivos permite-nos não só a otimização de custo como a oferta de
mais valor (qualidade e prazo).
Somos o grupo com maior capacidade integrada para a área da edificação.
Acreditamos que o nosso futuro assenta em três pilares:
1) Gerar valor com a criação de ativos edificados para os nossos clientes e para o grupo através da integração e
eficiência industrial;
2) Desenvolver e Preservar uma comunidade de pessoas que acompanham o nosso negócio;
3) Aposta no Conhecimento e nas Parcerias estratégicas.
Esta é a nossa oferta e procuramos clientes que privilegiem os nossos argumentos e que nos permitam apresentar as
nossas mais-valias e sugestões para garantir a melhor performance possível dos edifícios e das infraestruturas
edificadas.
We Build Your Vision, porque o nosso core é o nosso cliente.
Potenciar um modelo de negócio em regime de colaboração contratual com os nossos clientes, através de contratos
multiprojeto, com o propósito de participar desde a fase de design e conceção do produto à construção.
A construção é uma indústria sujeita a muitas variáveis a montante e a jusante o que torna mais difícil a articulação de
um fluxo de produção linear e eficiente. Acreditamos por isso que começar por construir relações de colaboração com
os clientes nos permite criar as fundações para desenhar um processo produtivo mais fluído e eficiente.
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Casais Angola
Casais Gibraltar
Casais Moçambique
Casais Brasil
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