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UMinho Editora e Fundação Mestre Casais unidas por um mundo mais sustentável
Lara Inês Freitas

Cooperação editorial prevê o lançamento de quatro livros no âmbito da coleção “Ensaios para a sustentabilidade”.

Na última sexta-feira, dia 22 de outubro, foi viabilizado um acordo editorial no salão nobre da Reitoria da Universidade do Minho. O acerto deu-se
entre a UMinho Editora e a Fundação Mestre Casais a respeito do desenvolvimento sustentável.

Os dois organismos assinaram um acordo de cooperação editorial do qual resultaram objetivos mútuos que envolvem a publicação de quatro
obras por ano inseridas na coleção “Ensaios para a sustentabilidade”. Para a Fundação Mestre Casais esta é uma oportunidade para difundir
conhecimento e impulsionar o debate sobre a sustentabilidade.

Segundo Manuela Martins, diretora da UMinho Editora, este projeto enquadra-se na recente iniciativa de promover a editora que conta com a
parceria CECS (Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade). Por outro lado, para a Fundação Mestre Casais esta é uma forma de contribuir
para a missão e visão da instituição: “a promoção da sustentabilidade humana e da sustentabilidade ambiental, através do desenvolvimento e
partilha de conhecimento”.

José Mestre Casais, diretor executivo da Fundação Mestre Casais, realça também a relevância de fazer chegar a mensagem aos órgãos de
decisão. O objetivo é que estes possam aplicar os conteúdos transmitidos, possibilitando a sua inserção em projetos da fundação. Neste
momento, os conteúdos incidem sobre dois estudos: a qualidade do ar exterior e a descarbonização de frotas de transportes públicos urbanos.

De acordo com José Mendes as escolhas dos autores não estão concluídas. Por este motivo, o representante da fundação propôs não só a
investigadores da academia minhota como também a outros autores o desafio de participar na construção deste programa.

O projeto vai poder contar com 200 exemplares de cada obra em formato papel, pelo que estes não vão estar disponíveis para venda. Segundo a
previsão da diretora da UMinho Editora, a emissão do primeiro livro vai ganhar forma em 2022.
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UE tem de ser líder da sustentabilidade sem deixar ninguém para trás
O Green Deal europeu e o pacote "Fit for 55" são "únicos no Mundo" e determinantes para atingir a neutralidade carbónica em 2050, obrigando os
restantes continentes a acelerar o passo. Mas nenhum Estado-membro pode ficar para trás, nem a recuperação e o crescimento económicos
podem ser comprometidos, alertaram os participantes do primeiro painel de debate do Portugal Mobi Summit 2021.

"Fit for 55" é o nome do pacote europeu de medidas que visam a redução das emissões de carbono em 55% até 2030 para atingir a neutralidade
carbónica da União Europeia (UE) em 2050. "É a constatação de que ou fazemos alguma coisa agora, na década de 2020, ou não vamos atingir a
neutralidade em 2050", resumiu José Mendes, diretor executivo da Fundação Mestre Casais, uma organização que atua nas áreas da
sustentabilidade e climática.

O ex-secretário de Estado do Planeamento revelou ao painel de debate como foram difíceis as negociações do Green Deal, em 2019, no
Conselho Europeu, quando "todos os objetivos pareciam que podiam arruinar a economia" e "o compromisso de redução de 37,5% nas emissões
de carbono até 2030 face a 2021 parecia surreal". "A Europa é muito heterogénea. Partimos todos de uma ideia inicial, depois todos temos
opiniões divergentes e, no fim, encontramos soluções comuns", resumiu, confiante de que este novo pacote "vai conseguir atingir a neutralidade
carbónica até 2050".

Crescer a emitir pouco carbono

Christopher Burghardt, presidente da Charge Up Europe, considerou "fundamental a regulação que instrumentos como o "Fit for 55" possibilitam",
uma vez que está a crescer a "pressão para eletrificar e reduzir emissões", mas é preciso "reduzir barreiras de mercado e difundir a eletrificação".
O responsável da organização que congrega as indústrias europeias ligadas ao carregamento elétrico reconheceu que "há países muito
avançados" no processo e "outros que precisam de começar a avançar". Cabe, por isso, à UE, "com mudança regulatória, encorajar o crescimento
económico e a inovação com baixas emissões".

"A UE tem estado na liderança. Joe Biden (EUA) tem um plano ambicioso, a Ásia também tem planos, mas a UE tem o papel de líder e temos de
mostrar uma frente unida, quer nos negócios, quer como consumidores", alertou Burghardt. "A Europa cresceu 68% entre 1990 e 2020, enquanto
reduziu 24% as emissões, portanto não existe um contrassenso entre o crescimento e a green economy", apontou José Mendes. "Na semana
passada, a presidente da Comissão Europeia anunciou que vai emitir 250 mil milhões de euros em green bonds e isso vai permitir que surjam
novas empresas, produtos, negócios e serviços de uma forma mais rápida", acrescentou.

Os consumidores têm sido, sublinhou José Mendes, grandes impulsionadores da mudança. "As vendas de automóveis elétricos mostram a
mudança dos consumidores e isto é só o princípio do que vai acontecer no futuro", avisou o deputado. "Os fabricantes automóveis davam uma luta
tremenda [relativamente ao Green Deal] e agora a Volvo diz que vai passar a produzir apenas carros elétricos, a Volkswagen já diz que os
veículos com emissões vão acabar em 2025 ou 2027 e as vendas de elétricos em Portugal já representam 25%: o que parecia impossível é
possível", resumiu.

"Noboby left behind"

Mas ninguém pode ficar para trás na descarbonização europeia. A velha máxima norte-americana do "nobody left behind" foi usada por José
Mendes para alertar para as diferentes velocidades de eletrificação dos países europeus. Até das cidades portuguesas, apontou Luís Almeida
Capão, presidente da empresa municipal Cascais Ambiente, que recordou que "estas medidas não podem ser adotadas apenas por Lisboa e
Porto, temos 308 concelhos no país que andam a vários níveis".
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"Vamos ter de ter em conta a capacidade das empresas cumprirem as metas, embora isso também possa ser uma oportunidade, dependendo da
capacidade dos Estados fazerem a transição [do Fit for 55] e dos apoios disponíveis", sublinhou Luís Almeida Capão. "Tem havido uma corrida
aos incentivos para a melhoria energética e isso revela que, quando as medidas são bem transpostas, têm adesão", concluiu. Em contrapartida, é
preciso cautela com as desigualdades: "Muitas vezes, os que vão à frente não permitem aos que vão atrás que passem pelas fases que já
ultrapassaram e fazem exigências que nem sempre se conseguem cumprir", avisou o presidente da Cascais Ambiente.

Com apenas 214 mil habitantes e na Área Metropolitana de Lisboa, Cascais "tem sido apetecível para projetos-piloto da UE" e implementou,
desde 2020, transportes públicos gratuitos para quem vive ou trabalha no concelho, possui o primeiro posto móvel de carregamento de hidrogénio
e passou a controlar as emissões de ruído em 2014. "Implementámos o Smart Waste Management, que permite recolher apenas contentores com
lixo, à melhor hora possível, com o melhor camião possível", explicou Luís Almeida Capão, que estima que o sistema tenha permitido poupar 600
mil euros em combustível.

Sinais para o mundo

"Até ao fim de 2023, vai ser obrigatório separar os restos de comida", recordou. "Em Cascais, vamos tornar fácil explicar e implementar isto: as
pessoas colocam esses resíduos em sacos de cor diferente e põem-no no contentor normal. Não vamos pesar na cidade com mais contentores",
explicou. Mas a determinação europeia tem uma fragilidade: "Em Portugal só temos dois incineradores para pôr a andar o Waste for Energy. A
Alemanha tem 73 postos de produção de hidrogénio a partir de resíduos e outros 23 em construção. Portugal não tem apoios da UE para
implementar isto, ainda que a população esteja muito sensibilizada para aderir", denunciou o presidente da Cascais Ambiente.

Christopher Burghardt acredita que os apoios vão acabar por aparecer. "As coisas estão a acontecer porque estamos a atingir os objetivos",
apontou. "O dinheiro que está a entrar para os carregadores, e muito, vem de veículos de investimento", explicou, considerando que estamos a
viver "uma verdadeira revolução". Enquanto líder da revolução, a UE ficará em posição de ditar as regras para o resto do Mundo. "Vamos
conseguir [atingir a neutralidade carbónica] e depois vamos ter um problema de fronteira. Na compra de produtos que vêm de fora, como o aço, o
alumínio, o ferro, o cimento, os fertilizantes e a eletricidade, se comprarmos a países onde não há custo do carbono podemos ter de taxar à
entrada da UE. É um tema complexo e já vários países se manifestaram, como o Brasil, que exporta matérias-primas, mas vai ter de acontecer",
avisou José Mendes. "Se taxarmos à entrada, damos um sinal muito forte a outras geografias", rematou.
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UE tem de ser líder da sustentabilidade sem deixar ninguém para trás
Nós e os nossos parceirosarmazenamos e/ou acedemos a informações dos dispositivos, tais como cookies, e processamos dados pessoais, tais
como identificadores exclusivos e informações padrão enviadas pelos dispositivos, para fins relacionados com anúncios e conteúdos
personalizados, medição de anúncios e conteúdos e perspetivas sobre o público, assim como para desenvolver e melhorar produtos.

O Green Deal europeu e o pacote "Fit for 55" são "únicos no Mundo" e determinantes para atingir a neutralidade carbónica em 2050, obrigando os
restantes continentes a acelerar o passo. Mas nenhum estado-membro pode ficar para trás, nem a recuperação e o crescimento económicos
podem ser comprometidos, alertaram os participantes do primeiro painel de debate do Portugal Mobi Summit 2021. "Fit for 55" é o nome do pacote
europeu de medidas que visam a redução das emissões de carbono em 55% até 2030 para atingir a neutralidade carbónica da União Europeia
(UE) em 2050. "É a constatação de que ou fazemos alguma coisa agora, na década de 2020, ou não vamos atingir a neutralidade em 2050",
resumiu José Mendes, diretor executivo da Fundação Mestre Casais, uma organização que atua nas áreas da sustentabilidade e climática.

O ex-secretário de Estado do Planeamento revelou ao painel de debate como foram difíceis as negociações do Green Deal, em 2019, no Conselho
Europeu, quando "todos os objetivos pareciam que podiam arruinar a economia" e "o compromisso de redução de 37,5% nas emissões de
carbono até 2030 face a 2021 parecia surreal". "A Europa é muito heterogénea. Partimos todos de uma ideia inicial, depois todos temos opiniões
divergentes e, no fim, encontramos soluções comuns", resumiu, confiante que este novo pacote "vai conseguir atingir a neutralidade carbónica até
2050".

Crescer a emitir pouco carbono

Christopher Burghardt, presidente da Charge Up Europe, considerou "fundamental a regulação que instrumentos como o"Fit for 55"possibilitam",
uma vez que está a crescer a "pressão para eletrificar e reduzir emissões", mas é preciso "reduzir barreiras de mercado e difundir a eletrificação".
O responsável da organização que congrega as indústrias europeias ligadas ao carregamento elétrico reconheceu que "há países muito
avançados" no processo e "outros que precisam de começar a avançar". Cabe, por isso, à UE, "com mudança regulatória, encorajar o crescimento
económico e a inovação com baixas emissões".

"A UE tem estado na liderança. Joe Biden (EUA) tem um plano ambicioso, a Ásia também tem planos, mas a UE tem o papel de líder e temos de
mostrar uma frente unida, quer nos negócios, quer como consumidores", alertou Burghardt. "A Europa cresceu 68% entre 1990 e 2020, enquanto
reduziu 24% as emissões, portanto não existe um contrasenso entre o crescimento e a green economy", apontou José Mendes. "Na semana
passada, a presidente da Comissão Europeia anunciou que vai emitir 250 mil milhões de euros em green bonds e isso vai permitir que surjam
novas empresas, produtos, negócios e serviços de uma forma mais rápida", acrescentou.

Os consumidores têm sido, sublinhou José Mendes, grandes impulsionadores da mudança. "As vendas de automóveis elétricos mostram a
mudança dos consumidores e isto é só o princípio do que vai acontecer no futuro", avisou o deputado. "Os fabricantes automóveis davam uma luta
tremenda [relativamente ao Green Deal] e agora a Volvo diz que vai passar a produzir apenas carros elétricos, a Volkswagen já diz que os
veículos com emissões vão acabar em 2025 ou 2027 e as vendas de elétricos em Portugal já representam 25%: o que parecia impossível é
possível", resumiu.

"Noboby left behind"

Mas ninguém pode ficar para trás na descarbonização europeia. A velha máxima norte-americana do "nobody left behind" foi usada por José
Mendes para alertar para as diferentes velocidades de eletrificação dos países europeus. Até das cidades portuguesas, apontou Luís Almeida
Capão, presidente da empresa municipal Cascais Ambiente, que recordou que "estas medidas não podem ser adotadas apenas por Lisboa e
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Porto, temos 308 concelhos no país que andam a vários níveis".

"Vamos ter de ter em conta a capacidade das empresas cumprirem as metas, embora isso também possa ser uma oportunidade, dependendo da
capacidade dos Estados fazerem a transição [do Fit for 55] e dos apoios disponíveis", sublinhou Luís Almeida Capão. "Tem havido uma corrida
aos incentivos para a melhoria energética e isso revela que, quando as medidas são bem transpostas, têm adesão", concluiu. Em contrapartida, é
preciso cautela com as desigualdades: "Muitas vezes, os que vão à frente não permitem aos que vão atrás que passem pelas fases que já
ultrapassaram e fazem exigências que nem sempre se conseguem cumprir", avisou o presidente da Cascais Ambiente.

Com apenas 214 mil habitantes e na Área Metropolitana de Lisboa, Cascais "tem sido apetecível para projetos-piloto da UE" e implementou, desde
2020, transportes públicos gratuitos para quem vive ou trabalha no concelho, possui o primeiro posto móvel de carregamento de hidrogénio e
passou a controlar as emissões de ruído em 2014. "Implementámos o Smart Waste Management, que permite recolher apenas contentores com
lixo, à melhor hora possível, com o melhor camião possível", explicou Luís Almeida Capão, que estima que o sistema tenha permitido poupar 600
mil euros em combustível.

Sinais para o mundo

"Até ao fim de 2023, vai ser obrigatório separar os restos de comida", recordou. "Em Cascais, vamos tornar fácil explicar e implementar isto: as
pessoas colocam esses resíduos em sacos de cor diferente e põem-no no contentor normal. Não vamos pesar na cidade com mais contentores",
explicou.

Mas a determinação europeia tem uma fragilidade: "Em Portugal só temos dois incineradores para pôr a andar o Waste for Energy. A Alemanha
tem 73 postos de produção de hidrogénio a partir de resíduos e outros 23 em construção. Portugal não tem apoios da UE para implementar isto,
ainda que a população esteja muito sensibilizada para aderir", denunciou o presidente da Cascais Ambiente. Christopher Burghardt acredita que
os apoios vão acabar por aparecer. "As coisas estão a acontecer porque estamos a atingir os objetivos", apontou. "O dinheiro que está a entrar
para os carregadores, e muito, vem de veículos de investimento", explicou, considerando que estamos a viver "uma verdadeira revolução".

Enquanto líder da revolução, a UE ficará em posição de ditar as regras para o resto do Mundo. "Vamos conseguir [atingir a neutralidade carbónica]
e depois vamos ter um problema de fronteira. Na compra de produtos que vêm de fora, como o aço, o alumínio, o ferro, o cimento, os fertilizantes
e a eletricidade, se comprarmos a países onde não há custo do carbono podemos ter de taxar à entrada da UE. É um tema complexo e já vários
países se manifestaram, como o Brasil, que exporta matérias-primas, mas vai ter de acontecer", avisou José Mendes. "Se taxarmos à entrada,
damos um sinal muito forte a outras geografias", rematou.
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UE tem de ser líder da sustentabilidade sem deixar ninguém para trás
Katia Catulo

O Green Deal europeu e o pacote "Fit for 55" são "únicos no Mundo" e determinantes para atingir a neutralidade carbónica em 2050, obrigando os
restantes continentes a acelerar o passo.

Mas nenhum estado-membro pode ficar para trás, nem a recuperação e o crescimento económicos podem ser comprometidos, alertaram os
participantes do primeiro painel de debate do Portugal Mobi Summit 2021. "Fit for 55" é o nome do pacote europeu de medidas que visam a
redução das emissões de carbono em 55% até 2030 para atingir a neutralidade carbónica da União Europeia (UE) em 2050. "É a constatação de
que ou fazemos alguma coisa agora, na década de 2020, ou não vamos atingir a neutralidade em 2050", resumiu José Mendes, diretor executivo
da Fundação Mestre Casais, uma organização que atua nas áreas da sustentabilidade e climática.

O ex-secretário de Estado do Planeamento revelou ao painel de debate como foram difíceis as negociações do Green Deal, em 2019, no Conselho
Europeu, quando "todos os objetivos pareciam que podiam arruinar a economia" e "o compromisso de redução de 37,5% nas emissões de
carbono até 2030 face a 2021 parecia surreal". "A Europa é muito heterogénea. Partimos todos de uma ideia inicial, depois todos temos opiniões
divergentes e, no fim, encontramos soluções comuns", resumiu, confiante que este novo pacote "vai conseguir atingir a neutralidade carbónica até
2050".

Crescer a emitir pouco carbono

Christopher Burghardt, presidente da Charge Up Europe, considerou "fundamental a regulação que instrumentos como o"Fit for 55"possibilitam",
uma vez que está a crescer a "pressão para eletrificar e reduzir emissões", mas é preciso "reduzir barreiras de mercado e difundir a eletrificação".
O responsável da organização que congrega as indústrias europeias ligadas ao carregamento elétrico reconheceu que "há países muito
avançados" no processo e "outros que precisam de começar a avançar". Cabe, por isso, à UE, "com mudança regulatória, encorajar o crescimento
económico e a inovação com baixas emissões".

"A UE tem estado na liderança. Joe Biden (EUA) tem um plano ambicioso, a Ásia também tem planos, mas a UE tem o papel de líder e temos de
mostrar uma frente unida, quer nos negócios, quer como consumidores", alertou Burghardt. "A Europa cresceu 68% entre 1990 e 2020, enquanto
reduziu 24% as emissões, portanto não existe um contrasenso entre o crescimento e a green economy", apontou José Mendes. "Na semana
passada, a presidente da Comissão Europeia anunciou que vai emitir 250 mil milhões de euros em green bonds e isso vai permitir que surjam
novas empresas, produtos, negócios e serviços de uma forma mais rápida", acrescentou.

Os consumidores têm sido, sublinhou José Mendes, grandes impulsionadores da mudança. "As vendas de automóveis elétricos mostram a
mudança dos consumidores e isto é só o princípio do que vai acontecer no futuro", avisou o deputado. "Os fabricantes automóveis davam uma luta
tremenda [relativamente ao Green Deal] e agora a Volvo diz que vai passar a produzir apenas carros elétricos, a Volkswagen já diz que os
veículos com emissões vão acabar em 2025 ou 2027 e as vendas de elétricos em Portugal já representam 25%: o que parecia impossível é
possível", resumiu.

"Noboby left behind"

Mas ninguém pode ficar para trás na descarbonização europeia. A velha máxima norte-americana do "nobody left behind" foi usada por José
Mendes para alertar para as diferentes velocidades de eletrificação dos países europeus. Até das cidades portuguesas, apontou Luís Almeida
Capão, presidente da empresa municipal Cascais Ambiente, que recordou que "estas medidas não podem ser adotadas apenas por Lisboa e
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Porto, temos 308 concelhos no país que andam a vários níveis".

"Vamos ter de ter em conta a capacidade das empresas cumprirem as metas, embora isso também possa ser uma oportunidade, dependendo da
capacidade dos Estados fazerem a transição [do Fit for 55] e dos apoios disponíveis", sublinhou Luís Almeida Capão. "Tem havido uma corrida
aos incentivos para a melhoria energética e isso revela que, quando as medidas são bem transpostas, têm adesão", concluiu. Em contrapartida, é
preciso cautela com as desigualdades: "Muitas vezes, os que vão à frente não permitem aos que vão atrás que passem pelas fases que já
ultrapassaram e fazem exigências que nem sempre se conseguem cumprir", avisou o presidente da Cascais Ambiente.

Com apenas 214 mil habitantes e na Área Metropolitana de Lisboa, Cascais "tem sido apetecível para projetos-piloto da UE" e implementou, desde
2020, transportes públicos gratuitos para quem vive ou trabalha no concelho, possui o primeiro posto móvel de carregamento de hidrogénio e
passou a controlar as emissões de ruído em 2014. "Implementámos o Smart Waste Management, que permite recolher apenas contentores com
lixo, à melhor hora possível, com o melhor camião possível", explicou Luís Almeida Capão, que estima que o sistema tenha permitido poupar 600
mil euros em combustível.

Sinais para o mundo

"Até ao fim de 2023, vai ser obrigatório separar os restos de comida", recordou. "Em Cascais, vamos tornar fácil explicar e implementar isto: as
pessoas colocam esses resíduos em sacos de cor diferente e põem-no no contentor normal. Não vamos pesar na cidade com mais contentores",
explicou. Mas a determinação europeia tem uma fragilidade: "Em Portugal só temos dois incineradores para pôr a andar o Waste for Energy. A
Alemanha tem 73 postos de produção de hidrogénio a partir de resíduos e outros 23 em construção. Portugal não tem apoios da UE para
implementar isto, ainda que a população esteja muito sensibilizada para aderir", denunciou o presidente da Cascais Ambiente. Christopher
Burghardt acredita que os apoios vão acabar por aparecer. "As coisas estão a acontecer porque estamos a atingir os objetivos", apontou. "O
dinheiro que está a entrar para os carregadores, e muito, vem de veículos de investimento", explicou, considerando que estamos a viver "uma
verdadeira revolução".

Enquanto líder da revolução, a UE ficará em posição de ditar as regras para o resto do Mundo. "Vamos conseguir [atingir a neutralidade carbónica]
e depois vamos ter um problema de fronteira. Na compra de produtos que vêm de fora, como o aço, o alumínio, o ferro, o cimento, os fertilizantes
e a eletricidade, se comprarmos a países onde não há custo do carbono podemos ter de taxar à entrada da UE. É um tema complexo e já vários
países se manifestaram, como o Brasil, que exporta matérias-primas, mas vai ter de acontecer", avisou José Mendes. "Se taxarmos à entrada,
damos um sinal muito forte a outras geografias", rematou.
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Médio Oriente é um território de oportunidades para empresas
Miguel Viana

Sessão sobre Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio Oriente juntou dezenas de empresários bracarenses. Encontro foi promovido pela
Fundação Mestre Casais, do grupo Casais.

“O Médio Oriente está a mudar e Portugal e a Europa e o mundo ocidental ainda não perceberam isso. Há uma revolução em curso depois dos
acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos. o Bahrain, Marrocos e o Sudão”. A posição foi assumida pelo jornalista português
radicado em Israel, Henrique Cymerman, no jantar debate que teve como tema Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio Oriente’. O
encontro foi organizado pela Fundação Mestre Casais e decorreu na noite de segunda-feira no Hotel Meliã.

O correspondente da cadeia de televisão SIC no Médio Oriente, destacou que naquela região do planeta estão a decorrer “mudanças geopolíticas
muito importantes, que podem mudar todo o jogo de coligações no futuro, e resolver conflitos históricos, mas que têm também consequências
económicas importantíssimas. Vai haver mega-projectos económicos nos próximos anos. Estamos a falar de trilhões e trilhões de dólares e espero
que Portugal esteja lá”.

Entre esses investimentos está a construção de uma linha entre Abu Dhabi (capital dos Emirados Emirados Árabes Unidos), e o porto israelita de
Haifa, no Mediterrâneo, passando pela Arábia Saudita, pela Jordânia e pela Palestina. “Será um percurso feito em comboio rápido, que percorrerá
três mil quilómetros em 10 horas. Isso abre-lhes a União Europeia e o Mediterrâneo e aos israelitas abre dois mil milhões de pessoas que estão a
uma hora de vôo do Dubai, em dezenas de países na Ásia e na África. É uma revolução económica e política”, considerou o jornalista
internacional.

Henrique Cymerman lembrou que muitas empresas do Médio Oriente estão à procura de parceiros comerciais (jointventures) e essa “será a chave
do sucesso para muitas empresas portuguesas. Não vejo nenhum motivo pelo qual Portugal, que é um país muito querido pelo povos judeu e
árabe, não tenha mais protagonismo económico nessa região”. O CEO do grupo Casais, António Carlos Rodrigues, outro dos conferencistas,
apontou que o Médio Oriente é um mercado procurado pelo mundo inteiro e que as empresas portuguesas estão capacitadas para investir na
região. “Acho que as empresas portuguesas são empresas que trabalham muito no que é mais especializado e aquele mercado é muito
qualificado e não generalista. Temos muitas empresas de qualidade que conseguem operar naquele mercado”, apontou António Carlos Rodrigues.
O CEO do grupo Casais realçou, no entanto que as empresas nacionais têm de entender a cultura dos povos do Médio Oriente para terem
sucesso. “Apesar de ser a região que mais mistura de culturas tem, não deixa de ser a região que tem origem muçulmana e completamente
voltada para os princípios económicos do Ocidente. Isso pode ser uma oportunidade”, disse António Carlos Rodrigues.

O grupo empresarial Casais está presente há 10 anos no Médio Oriente, através do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos. O CEO da Fundação
Mestre Casais, José Mendes explicou que o jantar debate integra os ‘Trílogos da Fundação Mestre Casais’, que têm como finalidade dialogar
sobre o Médio Oriente. “É um espaço de fusão de culturas, de trocas comerciais, de encontro da Europa, da África e da Ásia e que tem vivido nas
últimas décadas uma espécie de montanha russa, com muitas dificuldades, com alguma tensão, mas também com grandes oportunidades. Quer
pelas oportunidades, quer pela importância em termos da sustentabilidade do globo, achamos que ter uma conversa em torno deste tema pode
abrir horizontes e essa é a missão da fundação”, revelou José Mendes. Encontros semelhantes vão decorrer uma vez por mês nas principais
cidades portuguesas, incluindo Guimarães e Viana do Castelo, e com diferentes temáticas.
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Médio Oriente é um território de oportunidades para empresas Luís Nobre apresentou áreas
funcionais do novo executivo Teatros oferecem programação acessível
Miguel Viana

Sessão sobre ‘Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio Oriente' juntou dezenas de empresários bracarenses. Encontro foi promovido pela
Fundação Mestre Casais, do grupo Casais.

“O Médio Oriente está a mudar e Portugal e a Europa e o mundo ocidental ainda não perceberam isso. Há uma revolução em curso depois dos
acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos. o Bahrain, Marrocos e o Sudão”. A posição foi assumida pelo jornalista português
radicado em Israel, Henrique Cymerman, no jantar debate que teve como tema Ambiente Empresarial e Oportunidades no Médio Oriente'. O
encontro foi organizado pela Fundação Mestre Casais e decorreu na noite de segunda-feira no Hotel Meliã.

O correspondente da cadeia de televisão SIC no Médio Oriente, destacou que naquela região do planeta estão a decorrer “mudanças geopolíticas
muito importantes, que podem mudar todo o jogo de coligações no futuro, e resolver conflitos históricos, mas que têm também consequências
económicas importantíssimas. Vai haver mega-projectos económicos nos próximos anos. Estamos a falar de trilhões e trilhões de dólares e espero
que Portugal esteja lá”.

Entre esses investimentos está a construção de uma linha entre Abu Dhabi (capital dos Emirados Emirados Árabes Unidos), e o porto israelita de
Haifa, no Mediterrâneo, passando pela Arábia Saudita, pela Jordânia e pela Palestina. “Será um percurso feito em comboio rápido, que percorrerá
três mil quilómetros em 10 horas. Isso abre-lhes a União Europeia e o Mediterrâneo e aos israelitas abre dois mil milhões de pessoas que estão a
uma hora de vôo do Dubai, em dezenas de países na Ásia e na África. É uma revolução económica e política”, considerou o jornalista
internacional.

Henrique Cymerman lembrou que muitas empresas do Médio Oriente estão à procura de parceiros comerciais (jointventures) e essa “será a
chave do sucesso para muitas empresas portuguesas. Não vejo nenhum motivo pelo qual Portugal, que é um país muito querido pelo povos judeu
e árabe, não tenha mais protagonismo económico nessa região”. O CEO do grupo Casais, António Carlos Rodrigues, outro dos conferencistas,
apontou que o Médio Oriente é um mercado procurado pelo mundo inteiro e que as empresas portuguesas estão capacitadas para investir na
região. “Acho que as empresas portuguesas são empresas que trabalham muito no que é mais especializado e aquele mercado é muito
qualificado e não generalista. Temos muitas empresas de qualidade que conseguem operar naquele mercado”, apontou António Carlos Rodrigues.
O CEO do grupo Casais realçou, no entanto que as empresas nacionais têm de entender a cultura dos povos do Médio Oriente para terem
sucesso. “Apesar de ser a região que mais mistura de culturas tem, não deixa de ser a região que tem origem muçulmana e completamente
voltada para os princípios económicos do Ocidente. Isso pode ser uma oportunidade”, disse António Carlos Rodrigues.

O grupo empresarial Casais está presente há 10 anos no Médio Oriente, através do Qatar e dos Emirados Árabes Unidos. O CEO da Fundação
Mestre Casais, José Mendes explicou que o jantar debate integra os ‘Trílogos da Fundação Mestre Casais', que têm como finalidade dialogar
sobre o Médio Oriente. “É um espaço de fusão de culturas, de trocas comerciais, de encontro da Europa, da África e da Ásia e que tem vivido nas
últimas décadas uma espécie de montanha russa, com muitas dificuldades, com alguma tensão, mas também com grandes oportunidades. Quer
pelas oportunidades, quer pela importância em termos da sustentabilidade do globo, achamos que ter uma conversa em torno deste tema pode
abrir horizontes e essa é a missão da fundação”, revelou José Mendes. Encontros semelhantes vão decorrer uma vez por mês nas principais
cidades portuguesas, incluindo Guimarães e Viana do Castelo, e com diferentes temáticas.
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Entrevista | José Gomes Mendes, director executivo da Fundação Mestre Casais“2022 será o ano de
afirmação”

Constituída em plena pandemia, a Fundação Mestre Casais participa em estudos, firma parcerias, organiza conferências e está a preparar o
lançamento de prémios e ensaios. O seu director executivo, José Gomes Mendes, refere que este é só um ano de arranque. Já 2022, esse será o
ano de afirmação, na sua dimensão temática e nacional

Completados quatro de meses de actividade, José Gomes Mendes, director executivo da Fundação Mestre Casais fala sobre os projectos já em
curso pela entidade que lidera e que se desenvolvem em torno de três áreas críticas da sustentabilidade: ambiente, sociedade e governação.

Que papel está reservado à Fundação Mestre Casais?

A criação da Fundação era um desejo de longa data da família do Mestre Casais. Em 2021, esse desígnio foi concretizado pelo Grupo Casais,
enquanto entidade instituidora, com o objectivo de nela reflectir a vontade e os valores da família que, desde há três gerações, lidera e desenvolve
um universo empresarial, hoje presente em mais de 15 países. A Fundação tem por missão central a promoção da sustentabilidade, através da
geração e partilha de novo conhecimento, do debate independente e do reconhecimento dos bons exemplos, contribuindo para uma sociedade
melhor preparada para enfrentar os desafios ambientais, climáticos, sociais e humanos e económicos.

Qual o plano de acção para 2021 – 2023 e quais suas áreas prioritárias? E qual o montante do orçamento previsto?

No plano estratégico está previsto um conjunto alargado de actividades que se podem tipificar em seis categorias: o programa de estudos, os
prémios, as bolsas de estudo, as conferências e seminários, os debates e a produção e divulgação de conteúdos, incluindo publicações. Estas
actividades expressam-se no âmbito das três áreas críticas da sustentabilidade: a ambiental e climática; a social e humana; e a financeira e de
governação. Considerando tratar-se do ano de arranque, ainda por cima em contexto de pandemia, foi constituído um fundo inicial de 300 mil
euros.

Enquanto instituição, como está organizada a Fundação e dá emprego a quantas pessoas?

A Fundação tem um Conselho de Administração constituído por cinco membros da segunda geração da família, que tem a responsabilidade
estatutária de definir e aprovar a estratégia. O trabalho de liderança das operações está a cargo do Director Executivo. Nesta fase inicial estamos
a contratar ao exterior os serviços necessários para a operação, tendo também a colaboração de alguns quadros do Grupo Casais.

As prioridades na agenda

Que actividades estão já programadas?

Este é um período muito particular, devido à pandemia, pelo que nos temos dedicado muito às questões da organização. Mesmo assim,
arrancaram já dois projectos de estudo, um sobre a descarbonização das frotas de transporte urbano em Portugal e um segundo sobre a
qualidade do ar exterior. Também fechámos um acordo com uma editora para a criação da colecção de ensaios sobre sustentabilidade e estamos
a preparar o lançamento dos prémios de jornalismo para a sustentabilidade. Organizaram já duas conferências, uma delas sobre financiamento de
projectos, as PME podem encontrar na Fundação um interlocutor válido? A conferência inaugural foi um sucesso e reflectiu bem o espírito da
fundação. Numa mesa redonda, juntámos actores do sector social, das empresas e do ambiente, naquilo que foi um debate aberto e inspirador. Já
em Setembro organizámos na Greenfest uma sessão sobre o financiamento de projectos de sustentabilidade, com a participação do Fundo
Ambiental e dos EEA Grants. O nosso propósito é dar a conhecer estas possibilidades e não prestar serviços directos a empresas.
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Sobre os dois estudos em curso: porquê começar por estas áreas? Noto uma proximidade à sua área de investigação, na Universidade do Minho.

O Protocolo com a Ordem dos Engenheiros visa uma colaboração mais próxima com esta importante entidade e materializa-se no projecto da
rede experimental de sensores de avaliação da qualidade do ar exterior. Quanto ao estudo da descarbonização do transporte urbano, estamos a
desenvolvê-lo com a participação do Instituto da Mobilidade e Transportes, com os operadores e com os fabricantes de veículos. Trata-se de
oportunidades que surgiram em áreas críticas da sustentabilidade e o facto de eu ter sido investigador nestes domínios não é de todo limitador da
nossa acção.

Lançada a instituição, formadas as primeiras parcerias e colaborações, o que se segue?

O ano de 2022 será o da afirmação da Fundação, na sua dimensão temática e nacional. Iremos percorrer o país com debates sobre
sustentabilidade, continuaremos a desenvolver o plano de estudos e conferências, iniciaremos a publicação da colecção de ensaios e
começaremos as obras da nossa sede, num imóvel que está já destinado para o efeito.
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Jornal Económico
23.08.2021

“Conversas com Norte”. Fundação Mestre Casais nasceu para promover a sustentabilidade
Foi apresentada ao público há praticamente um mês atrás e, no entretanto, já agendou conferências, debates, seminários e promoveu, igualmente,
alguns estudos relativamente às áreas que considera prioritárias (a sustentabilidade ambiental e climática, social e humana, financeira e de
governação). Tudo para ouvir no “Conversas com Norte” desta semana com José Gomes Mendes (diretor executivo da Fundação Mestre Casais)
e e António Carlos Rodrigues (CEO do Grupo Casais). Ouça a entrevista no site do JE e na ‘playlist’ do JE no Spotify.
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José Mendes é o novo diretor executico da Fundação Mestre Casais
A sustentabilidade é o principal objetivo da Fundação Mestre Casais, um organismo criado em maio, em Braga, e que realiza hoje a Conferência
Inaugural de Apresentação.

“A Fundação Mestre Casais contribui para a promoção da sustentabilidade humana e da sustentabilidade ambiental, através do desenvolvimento e
partilha de conhecimento num processo ininterrupto de elevação da sabedoria humana, habilitando a sociedade a enfrentar os desafios futuros
num propósito de preservação da harmonia e equilíbrio entre o ser humano (a sociedade), o planeta (o ambiente) e o desenvolvimento
económico”, disse ao JN José Mendes, ex-secretário de Estado e diretor-executivo da instituição.

Foi criada para homenagear António Fernandes da Silva, o Mestre Casais, o homem que há 60 anos fundou a empresa que viria a transformar-se
no Grupo Casais e que, há três gerações, atua no setor da engenharia e construção. Tendo por missão central a promoção da sustentabilidade, a
Fundação Mestre Casais “procura gerar e partilhar novo conhecimento, debater de forma aberta, reconhecer os bons exemplos e contribuir para
uma maior capacitação da sociedade, de forma a melhor enfrentar os desafios ambientais, climáticos, sociais e humanos e económicos”.

A atribuição de prémios e bolsas de estudo, apoios de natureza filantrópica e organização de conferências, debates e seminários, bem como a
promoção de estudos, são algumas das ações que já estão a decorrer. Entre os estudos apoiados pela Fundação Mestre Casais, José Mendes dá
como exemplo “a descarbonização das frotas de transportes” e “a avaliação do ar exterior nas cidades portuguesas”. Em tempo de pandemia, o
diretor-executivo frisa que “não há vacina para o impacto das alterações climáticas. A vacina é mudar de vida e alterar os comportamentos”,
afirmou José Mendes. “Portugal é uma referência internacional no equilíbrio alcançado entre o ser humano, o planeta e o desenvolvimento
económico, porque adotou um percurso estável de sustentabilidade humana e ambiental, e a Fundação Mestre Casais é uma instituição de
referência pela forma como contribui para esse equilíbrio”, finaliza o ex-secretário de Estado.
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Fundação Mestre Casais
Decorreu recentemente, no Theatro Circo, em Braga, a apresentação pública da Fundação Mestre Casais. Uma fundação que recupera o nome do
fundador da empresa que deu lugar ao Grupo Casais e ambiciona um quadro de intervenção na temática da sustentabilidade assente nos
princípios do conhecimento, da independência, da transparência, do humanismo e do diálogo. De acordo com António Carlos Rodrigues, neto do
Mestre Casais e CEO do Grupo Casais, “a Fundação pretende refletir a vontade e os valores da família que, desde há três gerações, lidera e
desenvolve o universo empresarial do Grupo Casais, perpetuando o nome e a cultura de sustentabilidade e diálogo intergeracional que o fundador
cultivava”.

Tem como missão a promoção da sustentabilidade, procurando gerar e partilhar novo conhecimento, debatendo de forma aberta, reconhecendo os
bons exemplos, contribuindo assim para uma maior capitação da sociedade, de forma a enfrentar os desafios ambientais, climáticos, sociais,
humanos e económicos. “Portugal pode e deve ser uma referência internacional no equilíbrio alcançado entre o ser humano, o planeta e o
desenvolvimento económico. E por essa razão acreditamos que é prioritário o estudo, o debate e a comunicação do tema da sustentabilidade
humana e ambiental que nos conduza a esse equilíbrio”, refere José Gomes Mendes, o líder da nova Fundação, que é professor catedrático da
Universidade do Minho e foi secretário de Estado do Ambiente e do Planeamento.

A Fundação Mestre Casais tem como áreas prioritárias a sustentabilidade ambiental e climática, a sustentabilidade social e humana e a
sustentabilidade financeira e de governação. Neste âmbito pretende desenvolver estudos, que geram novo conhecimento, atribuir prémios, bolsas
de estudo de apoio a estudantes do ensino superior, outros apoios de natureza filantrópica, realização de conferências, seminários e debates,
produção e divulgação de conteúdos. Com a bandeira da Fundação Mestre Casais, será criado um laboratório temático Micro Cidade Sustentável,
que será implementado até ao final de 2022 e que pretende ser uma demonstração de tecnologias e soluções urbanas de mitigação e adaptação
às alterações climáticas. Irá nascer na Quinta do Souto, em Tibães, Braga, para onde está a ser desenvolvido o projeto da sede da Fundação.
Será uma microcidade que terá programas de visita e formação dirigidos sobretudo aos jovens, que são os agentes da mudança.

Ainda em 2021, será lançado o Prémio anual de Jornalismo em Sustentabilidade em parceria com o CEiiA. Será também publicado o primeiro
volume, intitulado Edifícios Eficientes de uma série de estudos previstos que irão combinar os temas ambientais com os temas sociais. Trílogos
para a Sustentabilidade, é um programa de jantares-debates em que a Fundação percorre o país a debater temas da sustentabilidade, estando
esta iniciativa pronta para arrancar assim que as restrições sanitárias o permitam.
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Micro Cidade testa tecnologias e soluções urbanas
José Paulo Silva

Laboratório pretende adaptar-se às alterações climáticas. Theatro Circo acolheu a primeira iniciativa pública da Fundação Mestre Casais.

O laboratório temático Micro Cidade Sustentável é um dos projectos que faz parte do Plano Estratégico 2021-2023 da Fundação Mestre Casais,
cujas linhas fundamentais foram ontem reveladas pelo seu director executivo José Mendes. O laboratório, que será implementado até ao final de
2022, na Quinta do Souto, freguesia de Mire de Tibães, pretende ser um local de demonstração de tecnologias e soluções urbanas de mitigação e
adaptação às alterações climáticas.

Na Quinta do Souto, imóvel ligado à família que gere o Grupo Casais, será instalada a Fundação Mestre Casais, através de projecto que está a ser
desenvolvido nesta altura. José Mendes adiantou ontem que a Micro Cidade Sustentável oferecerá programas de visita e de formação dirigidos
sobretudo aos jovens, já que são estes os principais “agentes da mudança”.

No plano estratégico da Fundação que é presidida por José da Silva Fernandes consta a publicação do livro ‘Edifícios Eficientes’, o primeiro de
uma série de uma série de estudos que irão combinar os temas ambientais com os temas sociais. ‘Trílogos para a Sustentabilidade’ é o nome de
um programa de jantares/debates com os quais a Fundação Mestre Casais vai percorrer o país, também para debater temas da sustentabilidade,
estando esta iniciativa pronta para arrancar assim que as condições sanitárias o permitam.
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Fundação Mestre Casais vê sustentabilidade como único caminho para haver futuro
Vanessa Batista

Criada em maio foi oficialmente apresentada esta segunda-feira, no Theatro Circo.

Promover a sustentabilidade ambiental e humana é a missão da Fundação Mestre Casais. Criada em maio, foi oficialmente apresentada esta
segunda-feira, no Theatro Circo. O organismo pretende homenagear o sonho e vida do fundador do grupo Casais, uma empresa familiar nascida
em Braga em 1958 e que vai já na sua quarta geração, e que conta hoje com 94 empresas. Durante a sessão, foi frisada a vontade de atuar sobre
os princípios do conhecimento, da independência, da transparência, do humanismo e do diálogo implementados desde sempre pelo “mestre
Casais”.

Em declarações à RUM, o diretor-executivo da fundação, José Mendes, frisa que a fundação pretende ser mais uma peça para encontrar o "ponto
de equilíbrio" entre a atividade humana e do planeta que albergar essa atividade. Este trabalho será feito através da disponibilização de
conhecimento, organização de debates e, sobretudo, pela criação de valor sobre sustentabilidade, de modo a contribuir para uma maior capitação
da sociedade, de forma a enfrentar os desafios ambientais, climáticos, sociais, humanos e económicos.

"Nas próximas décadas vamos travar o desafio da sobrevivência neste planeta, logo todos os esforços são poucos. Queremos ter abrangência
nacional e mais à frente internacional. Para isso todos somos necessários", declara. O plano de atividades até 2023 já está traçado. A Fundação
está comprometida em desenvolver estudos que promovam novos conhecimentos. Além disso, serão atribuídos prémios, bolsas de estudo de
apoio a estudantes do ensino superior, outros apoios de natureza filantrópica, realização de conferências, seminários e debates, produção e
divulgação de conteúdos.

Prémio anual de Jornalismo em Sustentabilidade vai premiar quatro projetos com 5 mil euros, cada.

A apresentação do galardão, criado em parceria com o CEiiA, ficou ao cargo da presidente do júri, a professora Felisbela Lopes. Na sua
intervenção começou por sublinhar alguns exemplos internacionais de formas de levar ao público o problema das alterações climáticas. A capa da
Times, com António Guterres, é talvez o grande exemplo deste flagelo. O desafio, a partir de hoje, passa por valorizar essa agenda.

O Prémio anual de Jornalismo em Sustentabilidade irá, nas palavras de Felisbela Lopes, "dotar de mais incentivos" e "fortalecer" com mais
incentivos os meios de comunicação para que esta temática conquiste mais espaço na imprensa, televisão, rádio e meios digitais portugueses.
Fundação Mestre Casais irá lutar para que as redações tenham "meios para criar agendas noticiosas de interesse e impactos públicos". Serão
atribuídos quatro prémios no valor de 5 mil euros cada aos melhores trabalhos jornalísticos "sem barreiras geográficas".

Fundação vai criar, até 2022, Cidade Laboratório.

Será em Braga que esta Micro Cidade irá nascer, mais concretamente, junto à sede da Fundação, na Quinta do Souto, em Tibães. Segundo José
Mendes, este laboratório pretende ser uma demonstração de tecnologias e soluções urbanas de mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Será uma microcidade que terá programas de visita e formação dirigidos em especial aos jovens, que a Fundação acredita serem os agentes da
mudança. As tecnologias estão relacionadas sobretudo com a necessidade de descarbonizar e produzir energia elétrica através de renováveis.

A Fundação Mestre Casais, em parceria com a Universidade do Minho, vai atribuir o prémio de melhor aluno de mestrado integrado em
Engenharia Civil e bolsas de estudo para alunos de Engenharia Civil. Por último, mas não menos importante, assim que a situação epidemiológica
o permita, serão dinamizados os "Trílogos para a Sustentabilidade". Trata-se de um programa de jantares- debates em que a Fundação percorre o
28

Rádio Universitária do Minho
20.07.2021

país a debater temas da sustentabilidade.
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Fundação Mestre Casais enfrenta os desafios da sustentabilidade
José Paulo Silva

Grupo Casais cria Fundação para debater desafios da sustentabilidade do planeta. Instituição homenageia fundador da empresa que deu origem a
um dos maiores grupos empresariais nas áreas da construção e engenharia.

Fundada em Maio, a Fundação Mestre Casais realizou ontem, no Theatro Circo, a sua conferência inaugural de apresentação, o primeiro dos
muitos momentos de debate sobre os desafios da sustentabilidade, missão da nova instituição que recupera o nome do fundador da empresa que
deu lugar a um dos maiores grupos empresariais portugueses. A Fundação Mestre Casais tem como áreas prioritárias de actuação a
sustentabilidade ambiental e climática, a sustentabilidade social e humana e a sustentabilidade financeira e de governação.

A instituição pretende desenvolver estudos que gerem novo conhecimento, atribuir prémios, bolsas de estudo de apoio a estudantes do ensino
superior e outros apoios de natureza filantrópica, realizar conferências, seminários e debates, produzir e divulgar conteúdos. António Carlos
Rodrigues, neto do Mestre Casais e actual presidente da comissão executiva do Grupo Casais, revelou ontem que “a Fundação pretende reflectir a
vontade e os valores da família que, desde há três gerações, lidera e desenvolve o universo empresarial, perpetuando o nome e a cultura de
sustentabilidade e diálogo intergeracional que o fundador cultivava”.

José Gomes Mendes, professor catedrático da Universidade do Minho e ex-secretário de Estado do Ambiente e do Planeamento, foi o escolhido
para director executivo da Fundação Mestre Casais. Ontem, o ex-governante defendeu que “Portugal pode e deve ser uma referência internacional
no equilíbrio alcançado entre o ser humano, o planeta e o desenvolvimento económico. E por essa razão acreditamos que é prioritário o estudo, o
debate e a comunicação do tema da sustentabilidade humana e ambiental que nos conduza a esse equilíbrio”.

Presidida por José da Silva Fernandes, a Fundação Mestre Casais surge para um quadro de intervenção assente nos princípios do conhecimento,
da independência, da transparência, do humanismo e do diálogo. Os seus promotores apontam “a missão de contribuir para a promoção da
sustentabilidade humana e da sustentabilidade ambiental, através do desenvolvimento e partilha de conhecimento num processo ininterrupto de
elevação da sabedoria humana, habilitando a sociedade a enfrentar os desafios futuros num propósito de preservação da harmonia e equilíbrio
entre o ser humano (a sociedade), o planeta (o meio ambiente) e o próprio desenvolvimento económico”.
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Defesa do ambiente sem pôr em causa economia e emprego
José Paulo Silva

Fundação Mestre Casais promoveu primeiro debate sobre os desafios da sustentabilidade. É difícil a de resolver a equação entre o crescimento
sustentável e o bem estar económico e social.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, elogiou ontem o Grupo Casais pela criação de “uma Fundação com uma missão tão clara”,
salientando que “não é todos os dias que vemos um grupo privado investir em algo em que a sustentabilidade é a força motriz”. A governante
participou na comferência de apresentação da Fundação Mestre Casais através de videoconferência, observando que “sustentabilidade é sermos
responsáveis nas metas e nos caminhos para essas metas”. Presente no Theatro Circo, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio,
considerou a criação da Fundação Mestre Casais “um acto de altruísmo”, salientando que a linha da sua missão está em “identidade total com o
contexto da cidade de Braga”. O autarca assumiu que “a cidade de Braga está comprometida com o crescimento sustentável e inclusivo e a
valorização ambiental”.

Ricardio Rio propôs, “a partir de Braga, dar exemplo das melhores práticas em termos de sustentabilidade”. Numa mesa redonda sobre ‘Os
desafios da sustentabilidade’, que assinalou a apresentação da Fundação, João Meneses, secretário geral do Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável, apontou o “progresso económico" à custa da devastação do planeta, um problema ético e sócio-económico”,
defendendo que “a questão chave da sustentabilidade é a economia e o emprego”. Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social,
referiu que a “a principal preocupação é a sustentabilidade económica”, recusando uma “visão de crise apocalíptica” dos tempos actuais. Isabel
Furtado, presidente da COTEC e CEO do Grupo TMG, outra das participantes na mesa redonda, defendeu a necessidade de “incorporar a
sustentabilidade ambiental e social nas empresas”, recusando como “desadequada a teoria de que as empresas criam negócios para si próprias”

35

Correio do Minho
20.07.2021

Fundação Mestre Casais enfrenta os desafios da sustentabilidade
José Paulo Silva

Grupo Casais cria Fundação para debater desafios da sustentabilidade do planeta. Instituição homenageia fundador da empresa que deu origem a
um dos maiores grupos empresariais nas áreas da construção e engenharia.

Fundada em Maio, a Fundação Mestre Casais realizou ontem, no Theatro Circo, a sua conferência inaugural de apresentação, o primeiro dos
muitos momentos de debate sobre os desafios da sustentabilidade, missão da nova instituição que recupera o nome do fundador da empresa que
deu lugar a um dos maiores grupos empresariais portugueses. A Fundação Mestre Casais tem como áreas prioritárias de actuação a
sustentabilidade ambiental e climática, a sustentabilidade social e humana e a sustentabilidade financeira e de governação.

A instituição pretende desenvolver estudos que gerem novo conhecimento, atribuir prémios, bolsas de estudo de apoio a estudantes do ensino
superior e outros apoios de natureza filantrópica, realizar conferências, seminários e debates, produzir e divulgar conteúdos. António Carlos
Rodrigues, neto do Mestre Casais e actual presidente da comissão executiva do Grupo Casais, revelou ontem que “a Fundação pretende reflectir a
vontade e os valores da família que, desde há três gerações, lidera e desenvolve o universo empresarial, perpetuando o nome e a cultura de
sustentabilidade e diálogo intergeracional que o fundador cultivava”. José Gomes Mendes, professor catedrático da Universidade do Minho e exsecretário de Estado do Ambiente e do Planeamento, foi o escolhido para director executivo da Fundação Mestre Casais.

Ontem, o ex-governante defendeu que “Portugal pode e deve ser uma referência internacional no equilíbrio alcançado entre o ser humano, o
planeta e o desenvolvimento económico. E por essa razão acreditamos que é prioritário o estudo, o debate e a comunicação do tema da
sustentabilidade humana e ambiental que nos conduza a esse equilíbrio”. Presidida por José da Silva Fernandes, a Fundação Mestre Casais surge
para um quadro de intervenção assente nos princípios do conhecimento, da independência, da transparência, do humanismo e do diálogo. Os
seus promotores apontam “a missão de contribuir para a promoção da sustentabilidade humana e da sustentabilidade ambiental, através do
desenvolvimento e partilha de conhecimento num processo ininterrupto de elevação da sabedoria humana, habilitando a sociedade a enfrentar os
desafios futuros num propósito de preservação da harmonia e equilíbrio entre o ser humano (a sociedade), o planeta (o meio ambiente) e o próprio
desenvolvimento económico”.
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Grupo Casais cria fundação para estudar promover e praticar a sustentabilidade
José Mendes

O Grupo Casais, nascido na freguesia de Mire de Tibães, em Braga, acaba de tornar pública a criação da Fundação Mestre Casais (FMC) que
visa, além de homenagear e perpetuar nome do fundador, António Fernandes da Silva, o Mestre Casais, pretende estudar, promover e praticar a
sustentabilidade a vários níveis, nomeadamente ambiental e social.

O ato aconteceu hoje à tarde, no Theatro Circo de Braga e contou com a participação, em diferentes moldes, dos administradores do Grupo,
familiares, do presidente da Câmara de Braga; do presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa; e da ministra da Corsão Administrativa.
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RTP Madeira
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Fundação Mestre Casais
Com sede em Braga, dedica-se à sustentabilidade. Atribuição de prémios e bolsas.

Declarações:

José Mendes | Diretor Executivo Fundação Mestre Casais

Canal: RTP Madeira
Programa: 3 às 11
Horário: 11:29
Duração: 06:29
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Fundação Mestre Casais: Sustentabilidade
Com sede em Braga, dedica-se à sustentabilidade. Atribuição de prémios e bolsas.

Declarações:

José Mendes | Diretor Executivo Fundação Mestre Casais

Canal: RTP3
Programa: 3 às 11
Horário: 11:29
Duração: 06:30
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Sustentabilidade: Fundação Mestre Casais
Com sede em Braga, dedica-se à sustentabilidade. Atribuição de prémios e bolsas.

Declarações:

José Mendes | Diretor Executivo Fundação Mestre Casais

Canal: RTP Açores
Programa: 3 às 11
Horário: 11:29
Duração: 06:30
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Entrevista | José Mendes, diretor executivo da Fundação Mestre Casais: "Temos de encontrar um equilíbrio
entre a atividade humana e os limites do planeta"

A Fundação Mestre Casais nasce esta segunda-feira com o deputado socialista como diretor executivo e propõe-se "estudar, comunicar e debater
a sustentabilidade", procurando responder a temas urgentes para todos nós: "A humanidade enfrenta nas próximas décadas o desafio de
sobreviver."

Rosália Amorim | rosalia.amorim@dn.pt

Qual foi o propósito para a criação desta fundação?

Sabemos que a humanidade enfrenta nas próximas décadas um desafio que é de sobrevivência. Temos de encontrar um equilíbrio que perdure no
tempo entre a atividade humana e os limites do planeta. Falamos de sustentabilidade nas suas dimensões humana, social, ambiental, climática e
económica. A fundação pretende justamente estudar, debater e comunicar o tema da sustentabilidade. É nossa convicção que Portugal pode ter
um papel de referência na resposta a este desafio e queremos ser uma parte muito ativa nisso.

Como está organizada?

A fundação dispõe já de uma equipa residente que eu próprio lidero e que vai articular com entidades externas, através de parcerias estratégicas.
Podem ser universidades, centros de conhecimento, entidades públicas, órgãos de comunicação social ou organizações internacionais.
Tipicamente, as atividades assumem a forma de estudos, bolsas, prémios, conferências e debates nas diferentes dimensões da sustentabilidade.

E onde ficará sediada?

O âmbito de ação da fundação é nacional, sem prejuízo de intervenções além-fronteiras. O Grupo Casais, que é a entidade instituidora e nasceu
em Braga, decidiu que a sede da fundação será numa herdade junto a esta cidade, adquirida para o efeito, designada Quinta do Souto, que vai ser
adaptada para albergar a sede.

Nesta segunda-feira terão a conferência inaugural, na qual participa o Presidente da República. O que podemos esperar?

Na conferência inaugural desta segunda-feira apresentaremos a motivação, o propósito e os planos da fundação, contando com uma intervenção
da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e com uma mensagem de apoio do Presidente da República, que terá de ser por vídeo devido à
sua agenda. Um ponto alto, que reflete bem o espírito que subjaz à fundação, é a mesa-redonda em torno da nossa visão multidimensional da
sustentabilidade em que participam Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social [CES], Isabel Furtado, da COTEC, Sofia
Tenreiro, da Galp, João Meneses, do BCSD e António Carlos Rodrigues, do Grupo Casais.

Que objetivos tem a fundação para 2021-2023?

O plano estratégico para o triénio 2021-2023 está fechado e inclui, para além do objetivo de instalação e consolidação, o lançamento do Programa
de Estudos, Prémios, Publicações, Conferências e Debates. Para reforçar a abrangência nacional, a fundação irá percorrer o país com os
"Trílogos para a Sustentabilidade" - que se materializam em jantares-debates.

Quer criar prémios de investigação jornalística. De que ordem?
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Assim é. Entendemos que o desafio da sustentabilidade nos convoca a todos para uma alteração de comportamentos na forma como produzimos
e consumimos. E para chegar a todos, o papel dos media noticiosos é crítico, pelo que a fundação e o CEiiA irão promover os Prémios de
Jornalismo para a Sustentabilidade, a atribuir em quatro categorias: TV, imprensa, rádio e online. Serão quatro prémios anuais de cinco mil euros
cada um, a começar já em 2021.

E prémios em sustentabilidade?

Não estão previstos outros prémios.

Que tipo de ligação estabeleceu a fundação com o CEiiA?

Para já, promoveremos conjuntamente os prémios de jornalismo, mas estou certo de que outras parcerias acontecerão.

Tem em projeto um parque temático pela descarbonização. Como se materializará e onde?

Sim, estamos a planear para o final de 2022 o laboratório temático Microcidade Sustentável, para demonstração de tecnologias e soluções
urbanas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, que irá nascer na Quinta do Souto, em Tibães, Braga, junto à sede. Será uma
microcidade que terá programas de visita e formação dirigidos sobretudo aos jovens, que são os agentes da mudança.
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José Mendes: "Temos de encontrar um equilíbrio entre a atividade humana e os limites do
planeta"
A Fundação Mestre Casais nasce esta segunda-feira com o deputado socialista como diretor executivo e propõe-se "estudar, comunicar e debater
a sustentabilidade", procurando responder a temas urgentes para todos nós: "A humanidade enfrenta nas próximas décadas o desafio de
sobreviver."

Rosália Amorim | rosalia.amorim@dn.pt

Qual foi o propósito para a criação desta fundação?

Sabemos que a humanidade enfrenta nas próximas décadas um desafio que é de sobrevivência. Temos de encontrar um equilíbrio que perdure no
tempo entre a atividade humana e os limites do planeta. Falamos de sustentabilidade nas suas dimensões humana, social, ambiental, climática e
económica. A fundação pretende justamente estudar, debater e comunicar o tema da sustentabilidade. É nossa convicção que Portugal pode ter
um papel de referência na resposta a este desafio e queremos ser uma parte muito ativa nisso.

Como está organizada?

A fundação dispõe já de uma equipa residente que eu próprio lidero e que vai articular com entidades externas, através de parcerias estratégicas.
Podem ser universidades, centros de conhecimento, entidades públicas, órgãos de comunicação social ou organizações internacionais.
Tipicamente, as atividades assumem a forma de estudos, bolsas, prémios, conferências e debates nas diferentes dimensões da sustentabilidade.

E onde ficará sediada?

O âmbito de ação da fundação é nacional, sem prejuízo de intervenções além-fronteiras. O Grupo Casais, que é a entidade instituidora e nasceu
em Braga, decidiu que a sede da fundação será numa herdade junto a esta cidade, adquirida para o efeito, designada Quinta do Souto, que vai ser
adaptada para albergar a sede.

Nesta segunda-feira terão a conferência inaugural, na qual participa o Presidente da República. O que podemos esperar?

Na conferência inaugural desta segunda-feira apresentaremos a motivação, o propósito e os planos da fundação, contando com uma intervenção
da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e com uma mensagem de apoio do Presidente da República, que terá de ser por vídeo devido à
sua agenda. Um ponto alto, que reflete bem o espírito que subjaz à fundação, é a mesa-redonda em torno da nossa visão multidimensional da
sustentabilidade em que participam Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social [CES], Isabel Furtado, da COTEC, Sofia
Tenreiro, da Galp, João Meneses, do BCSD e António Carlos Rodrigues, do Grupo Casais.

Que objetivos tem a fundação para 2021-2023?

O plano estratégico para o triénio 2021-2023 está fechado e inclui, para além do objetivo de instalação e consolidação, o lançamento do Programa
de Estudos, Prémios, Publicações, Conferências e Debates. Para reforçar a abrangência nacional, a fundação irá percorrer o país com os
"Trílogos para a Sustentabilidade" - que se materializam em jantares-debates.

Quer criar prémios de investigação jornalística. De que ordem?
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Assim é. Entendemos que o desafio da sustentabilidade nos convoca a todos para uma alteração de comportamentos na forma como produzimos
e consumimos. E para chegar a todos, o papel dos media noticiosos é crítico, pelo que a fundação e o CEiiA irão promover os Prémios de
Jornalismo para a Sustentabilidade, a atribuir em quatro categorias: TV, imprensa, rádio e online. Serão quatro prémios anuais de cinco mil euros
cada um, a começar já em 2021.

E prémios em sustentabilidade?

Não estão previstos outros prémios.

Que tipo de ligação estabeleceu a fundação com o CEiiA?

Para já, promoveremos conjuntamente os prémios de jornalismo, mas estou certo de que outras parcerias acontecerão.

Tem em projeto um parque temático pela descarbonização. Como se materializará e onde?

Sim, estamos a planear para o final de 2022 o laboratório temático Microcidade Sustentável, para demonstração de tecnologias e soluções
urbanas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, que irá nascer na Quinta do Souto, em Tibães, Braga, junto à sede. Será uma
microcidade que terá programas de visita e formação dirigidos sobretudo aos jovens, que são os agentes da mudança.
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Ex-governante do PS lidera fundação da construtora Casais
António Larguesa

A construtora de Braga está a criar uma fundação ligada às alterações climáticas, que será dirigida por José Mendes, antigo secretário de Estado
do Ambiente, Mobilidade e Planeamento nos governos de António Costa.

O grupo Casais decidiu criar uma fundação dedicada aos temas da sustentabilidade e das alterações climáticas, com o objetivo de desenvolver e
partilhar conhecimento sobre a forma como a indústria da construção pode “reduzir ou mitigar” os impactos decorrentes da atividade. A Fundação
Mestre Casais vai ficar instalada numa quinta pertencente à família situada na freguesia de Mire de Tibães, nos arredores de Braga, que pretende
ser um “laboratório vivo” nestes temas. Já foi reconhecida num despacho assinado a 17 de maio pelo secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, André Moz Caldas.

Para ficar à frente deste projeto, a apresentar publicamente a 19 de julho, o grupo fundado em 1958 recrutou José Mendes (na foto), deputado do
PS, que nas últimas legislaturas foi secretário de Estado com as pastas do Ambiente, da Mobilidade e do Planeamento, tendo saído do governo
em novembro de 2020. Formado em Engenharia Civil, é professor catedrático da Universidade do Minho e foi vice-reitor para as áreas da inovação
e da valorização do conhecimento. “Fizemos essa análise sobre se haveria alguma incompatibilidade, mas a função dele aqui não é por ter
qualquer ligação ao Governo. (…) Não é fácil identificar no mercado pessoas que tenham reputação, o conhecimento da nossa indústria, a ligação
às áreas do planeamento e ordenamento do território e alinhadas com esta vertente das alterações climáticas e com a nossa forma de pensar e de
estar”, justificou ao Negócios o CEO, António Carlos Rodrigues.

Investir na madeira

A acompanhar o diretor executivo nesta fundação, que ficará também a gerir as bolsas de estudo e os prémios que já atribuía, estará a
administração constituída pelos cinco irmãos que deixaram de ter funções executivas e integram atualmente o conselho estratégico do grupo. A
sucessão ocorreu em 2018 e passou a ser a terceira geração também a detentora do capital, mantendo os cinco ramos familiares nos órgãos de
decisão.

O plano de ação ainda está a ser ultimado, mas Rodrigues confirma que uma das primeiras iniciativas será a instalação de sensores em algumas
cidades do país para ter informação sobre o que está a suceder em relação à qualidade do ar exterior. Outro tema em destaque serão as “técnicas
e soluções construtivas com menor pegada de carbono” que o grupo está a desenvolver. Em particular, para aumentar a utilização da madeira em
elementos estruturais da construção – e não apenas nos mais tradicionais em Portugal, como portas, armários ou prateleiras –, o que pode ter um
“impacto enorme na gestão da fileira e na própria sustentabilidade das florestas”.

Analisámos se haveria incompatibilidades, mas a função dele aqui não é por ter qualquer ligação ao Governo. António Carlos Rodrigues | CEO da
Casais
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