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A PerPETuate ® disponibiliza um
serviço inovador capaz de prestar a
homenagem que o seu animal merece
– não só fazem a cremação dos
animais de estimação, como ainda
entregam as cinzas ao dono numa
urna biodegradável, compatível com
qualquer semente e especificamente
desenhada para se converter numa
árvore.
Falámos com Raquel e Nuno Gonçalves, os dois responsáveis
pelo projeto.
A PerPETuate® presta um serviço de homenagem ao animal de
estimação que o torna eterno. O seu método recorre a uma estrutura
onde a semente germina na cápsula superior, separada das cinzas.
Desta forma, o dono pode oferecer ao seu fiel amigo um retorno à
vida por meio da natureza.
Entre outras características do seu trabalho, é também de salientar que, no caso da morte do animal acontecer na própria casa, a
PerPETuate® efetua a recolha em qualquer ponto do país, no máximo
até 6 horas. Além disso, o seu serviço “é o único que tem código de
rastreabilidade – um código a que os nossos clientes têm acesso e
que tem associado todo o circuito do animal, desde a recolha até à
entrega das cinzas. Este código vem defender a nossa transparência
e segurança em todo o processo”, explica Raquel Gonçalves.
Atualmente, também já é prestada uma homenagem no crematório, que é bastante semelhante a uma cerimónia dirigida a humanos,
onde existe uma sala de despedida do animal, um pequeno catering
e acompanhamento psicológico. “À medida que vamos evoluindo,
vamos percebendo as necessidades do mercado, e o nosso foco
será sempre garantir um serviço consciente, único e personalizado
ao cliente”, conclui Nuno Gonçalves.
Para além da EcoFunerária Animal PerPETuate®, Nuno e Raquel
Gonçalves planeiam abrir já este
ano a 1ª Agência Funerária Ecológica para humanos,
um projeto no âmbito da
economia circular e apoiado pelo Ministério do
Ambiente. Para tal, desenvolveram os primeiros
caixões ecológicos biodegradáveis para cremação, já disponíveis para
venda, compostos a
partir de 80% da reciclagem
de papel e cartão, que
reduzem fortemente o impacto ambiental
causado pelos tradicionais
caixões de
madeira e permitem uma
redução nos
custos dos funerais.
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