TRANSINSULAR REFORÇA PROXIMIDADE JUNTOS DOS CLIENTES NO EVENTO
“TRANSINSULAR RACE CHALLENGE” NA MADEIRA

Após dois anos de contingências devido à pandemia, a Transinsular realizou no
passado dia 21 de maio, o “Transinsular Race Challenge”, reunindo cerca de
cinquenta pessoas, entre as quais, clientes, equipas da Transinsular Madeira e
Quadros de Direção da Transinsular e Vieira& Silveira.
Com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira o evento, um
parceiro local da Transinsular, decorreu no posto náutico de São Lázaro, no Funchal,
tendo sido realizada uma prova de kayak onde todos puderam participar.
Com o objetivo de proporcionar um momento de convívio entre todos e reforçar a
proximidade dos clientes com a equipa local da Transinsular Madeira, o evento
deixou clara a mensagem e a missão da Transinsular e do Grupo ETE, nas ilhas: ser
um armador de referência, mas acima de tudo um parceiro sólido e de confiança
para a Região Autónoma da Madeira.
No decorrer do evento foi visível a união entre todos, sobretudo no que à realização
das provas diz respeito, onde todos, sem exceção deram o seu melhor.
No final da competição, o prémio respetivo, foi doado à Associação Garouta do
Calhau, destacando a atuação da Transinsular Madeira em matérias de
responsabilidade social para com a Região Autónoma, algo muito bem percecionado
por todos os presentes.

A Associação Garouta do Calhau é uma associação regional que tem desenvolvido inúmeros projetos de cariz social junto da população mais carenciada, especialmente idosos e
crianças que nos últimos dois anos de pandemia ficaram sem rede de apoio o que os tornou ainda mais vulneráveis. Também com este apoio da Transinsular, a Associação terá a
capacidade de conseguir colocar em prática alguns dos projetos previstos para este ano, nomeadamente assegurar refeições diárias para idosos, dinamizar atividades para
utentes inseridos em cerca de seis centros comunitários, e ainda apoiar crianças e jovens em idade escolar.
A recordar que a Transinsular Madeira, tem vindo a apoiar diversos projetos de responsabilidade social na ilha da Madeira, tendo em particular apoiado esta organização em 2016
e 2021, doando equipamento diverso e mobiliário para vários centros comunitários, permitindo o desenvolvimento de atividades com os utentes.
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