TURÍSTICO, SOLIDÁRIO, ECOLÓGICO E DIVERTIDO

O
Chama-se
eTukMinho,
começou a aperar
em Braga e no
Gerês e promete
revolucionar a
forma como
turistas, pessoas
com mobilidade
reduzida e
utentes das IPSS
se deslocam.

sonho de Filipa Meira, do primo
João, e da amiga e sócia Sara Batista, tornou-se realidade no último
dia de Agosto de 2016, quando foi
apresentada a “eTukMinho”, uma
empresa que os dois jovens empreendedores esperam ver crescer com o aumento da
procura do destino Minho. A apresentação decorreu
no Bom Jesus, em Braga, e já com quatro veículos
totalmente elétricos, aos quais se vão juntar em breve os veículos de três rodas conhecidos por eTuks. O
momento contou com a presença do reitor do Bom
Jesus, o cónego Manuel Tinoco; do vice-presidente
da Confraria do Bom Jesus do Monte, Varico Pereira,
do presidente da Irmandade de São Bento da Porta
Aberta, o cónego Fernando Monteiro, do vereador do
Ambiente da Câmara de Braga Altino Bessa, do responsável financeiro da empresa, Fernando Correia, e
de representantes e utentes da ACARE – Associação
Comunitária de Apoio à Reabilitação de Braga e da
ADOC – Associação de Ocupação Constante, além
dos promotores do projeto e funcionários. Em breve,
a empresa estará a fazer uma apresentação em Lisboa, na qual as duas instituições vão estar presentes,
que só será possível graças ao apoio da Torrestir e da
parceria com a Câmara Municipal de Braga. “Estamos
a terminar testes de reconhecimento de terreno e circuitos, estudos de melhoria de adaptações de frota
e outros testes de esforço da mesma, bem como em
processo de formalização de Parcerias e Protocolos,
que nos permitirão evoluir em termos de serviço”, explica Filipa Meira, promotora do projeto. As novidades
da empresa podem ser seguidas no Facebook oficial
da empresa ou no site, em etukminho.pt.
Com um investimento inicial de 100 mil euros, a “eTukMinho” é uma empresa que pretende oferecer um serviço inovador de transporte de passageiros, com um
enfoque especial no turista que visita a região e nas
pessoas com mobilidade reduzida. Está apetrechada
com veículos elétricos de última geração que permi-

tem realizar distâncias consideráveis, com emissões
zero de gazes poluentes e sem ruídos. Além disso, estão preparados para as condições climatéricas adversas e estão equipados com todos os sistemas de segurança necessários “A questão ecológica esteve sempre
presente, assim como a questão social. Sabemos que
as pessoas com mobilidade reduzida nem sempre têm
possibilidade de passear, de conhecer coisas novas na
própria cidade, de se deslocar para preencher um papel… A pensar nisso, decidimos que os nossos veículos
deveriam estar preparados para dar resposta a essa
necessidade, criando um serviço transversal e que
não se resumisse apenas ao turista que quer conhecer
a cidade e a região”, explica Filipa Meira. “Agradecimento especial à Farmácia Martins, que fica ao pé do
Posto de Turismo em Braga e que nos tem apoiado
com acessórios e orientações/formações dirigidas ao
público com mobilidade reduzida, o que torna a nossa frota e os nossos colaboradores mais preparados”.
Os veículos elétricos estão, também, disponíveis para
aluguer em casamentos, festas, reuniões de empresas,
ou outros eventos sociais e empresariais.
Formanda na área da Psicologia Social Comunitária e
das Organizações, Filipa sempre foi sensível nomeadamente à causa da paralisia cerebral e da mobilidade reduzida e a sua inspiração foi o meu primo, João,
de 28 anos, que nasceu com paralisia cerebral – por
erro médico. Na família, é normal que todos pensem
o dia-a-dia de forma a proporcionar uma vida o mais
normal possível ao jovem que, por sua vez, apresenta
sinais de evoluir e reagir a estes estímulos. No projeto
está ainda Sara Batista. “É uma querida amiga que trabalha na área da Fisioterapia e Reabilitação Paliativa, e
que me complementa em termos personalísticos. Ela
considerou o projeto útil, tornando-se minha sócia.
Juntas contribuímos de forma saudável e sustentável
para a empresa, colocando o seu sucesso acima de
tudo”, assegura Filipa Meira. Esta aposta na vertente
social da empresa é uma das imagens de marca da
eTukMinho.

Green for All and All for Green!

A eTukMinho: uma empresa fixe!

A ligação ao Minho e às suas tradições está representada nos nomes que
cada veículo ganhou. Poderá ver passar por si o “S. João”, o “São Bento”
ou o “Santa Marta”, e agora o “Bom Jesus”, que ganhou o nome no dia
31 de Agosto de 2016, quando a empresa foi formalmente apresentada
em Braga e os veículos benzidos pelo Cónego Manuel Tinoco. Além de
Braga, estes veículos poderão ser requisitados no Gerês. A empresa é,
nas palavras de Filipa Meira, “divertida de dentro para fora e queremos
implementar literal e genuinamente este conceito. Queremos uma empresa ‘fixe’, com ‘boa onda’, que cative as pessoas pelo que fazemos”.
O bixinho empresarial e empreendedor vem de Família, sendo que o
meu avô fundou as Ourivesarias Meira, a mais conhecida situada na
Rua do Carmo, em Braga. E dos motores também: o tio Jorge Meira e os
primos Roberto e Rui Meira são pilotos de Rali há vários anos.
Tudo junto e ‘cozinhado’ no curso Stratup Pirats, em 2015, programa intensivo de empreendedorismo desenvolvido pela YME Júnior Empresa
da Universidade do Minho, em parceria com a Startup Braga, contando
também com sete anos de trabalho na Gestão de Recursos Humanos e
Tecnologias de Informação, do Grupo MSF Engenharia, resultou neste
novo projeto jovem, dinâmico e inovador, presente em Braga e no Gerês.
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Instituições acreditam e apoiam o projeto

Na sessão de apresentação, estiveram várias entidades que se associaram ao projeto, certificando a aposta de Filipa e Sara. “Será mais um
player que poderá ajudar a fazer do Bom Jesus um espaço mais visitado
e melhor visitado. Temos tentado reduzir a emissão de gazes poluente
nesta área, tentando controlar o tráfego automóvel, uma preocupação
que não temos com esta empresa, porque os seus veículos são elétricos.
Esta empresa é, sem dúvida, uma mais-valia para o Bom Jesus”, afirmou
o vice-presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte, Varico Pereira.
Altino Bessa, vereador do Ambiente da CM Braga, também destacou o
caráter amigo do ambiente da eTukMinho e o acréscimo na mobilidade
turística que este serviço poderá trazer. “Estamos a falar de uma empresa que reúne todas as condições para ser uma escolha para os turistas
que ficam no Parque de Campismo, por exemplo, e que necessitam de
soluções de mobilidade para visitar a região”, defendeu o autarca, felicitando os promotores do projeto e disponibilizando-se a autarquia “para
colaborar sempre que solicitada”.
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