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A Empresa de Viação Terceirense, Lda.
nasceu em 1952, por força da fusão dos
principais operadores então existentes: a
Agostinho, Sousa & Vaz, Lda. e a Lopes e
Louro, Lda.. Hoje, Carlos Raulino faz-nos
uma breve descrição do seu core business
e reflete sobre a importância da mobilidade
no setor do turismo.
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Com 66 anos de experiência, a Empresa de
Viação Terceirense apresenta-se como uma das mais
modernas firmas de transporte do país, prestando um
serviço reconhecidamente importante, com reduzida
comparticipação de fundos públicos e aberta à
inovação e à procura de modelos mais evoluídos
de mobilidade sustentável. “Atuamos no transporte
regular de passageiros, urbano e interurbano, no
turismo e nos aeroportos e a nossa frota é constituída
por autocarros de tipologia urbana, suburbana e
interurbana, complementada com mini autocarros,
envolvendo um total de 70 unidades”, descreve.
Focada na prestação de um serviço de qualidade,
a EVT faz uma cobertura integral da ilha Terceira,
compreendendo tanto o regime regular como os
serviços ocasionais. Quando questionado sobre o
verdadeiro ponto diferenciador, Carlos Raulino diz
ser difícil falar em nome próprio, mas pensa ser

justo afirmar que lidera “uma empresa confiável
pelo seu peso histórico e pelo contributo para o
desenvolvimento da ilha”.
A EVT emprega, neste momento, cerca de 90
trabalhadores, sendo que o grupo representa na
sua totalidade um universo de 130 elementos. E os crescentes
benefícios do transporte público levam a que o nosso interlocutor
reflita agora sobre o fenómeno do turismo: “Sabemos que muito
do atual sucesso foi importado pela via da instabilidade política
e social no globo terrestre, mas também temos a consciência de
que se iniciou uma cultura de turismo na sociedade portuguesa,
indispensável para entender este setor como um bem a preservar
e cuidar permanentemente”.
Ao aprofundar melhor esta temática, verifica que, para
aproveitar a “boa fase”, torna-se fundamental estimular o trabalho
de coordenação dos diferentes intervenientes: “Muito há ainda
por fazer, mesmo ao nível das pequenas coisas, para tornar esta
oportunidade consolidada para o futuro. O investimento público e
privado tem de continuar a ser intensivo, seletivo e bem integrado
no plano estratégico do setor”.
Nesta linha de raciocínio, compreendemos que a empresa
está preparada para acompanhar a evolução do mercado e, daqui
para a frente, perspetiva-se um contínuo investimento da frota,
modernizando-a e adaptando-a às solicitações da procura. Este
olhar atento sobre a realidade permite que a EVT esteja sempre
em busca de soluções de melhor mobilidade, não só para quem
cá vive, mas também para os visitantes, pois só assim poderão
fomentar modelos com inovação que tenham em vista dois pontos
cruciais: frequência e preço.

