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SAIR / sete

Boas impressões
Uma loja onde o cliente pode imprimir os seus próprios objetos
em 3D MÁRIO DAVID CAMPOS

É

certo que não
há segunda
oportunidade
para causar uma
primeira boa impressão, mas há quem esteja
interessado em provar
que é possível criar boas
impressões sempre que se
quiser. Pelo menos foi essa
a ideia de António Mota
Vieira quando, no início
deste mês, abriu a Pip Eco
Spot, em Braga. Mais do
que uma loja de venda de
produtos ecológicos para
a casa, como candeeiros,
mobiliário e artigos de
decoração ou brinquedos
didáticos, na Pip Eco
Spot os visitantes podem
também experimentar a
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possibilidade de materializar ideias em impressoras
3D enquanto provam uma
cerveja artesanal, uma barra de cereais caseira, um
chá ou um sumo de fruta
natural.
Engenheiro biológico de
formação, António Mota

PIP ECO
SPOT

Largo Senhora
a Branca, 135,
Braga
T. 253 095 245
Seg-sáb
10h30-19h30

Vieira, 41 anos, trabalhou
desde sempre em empresas
de inovação e desenvolvimento até deixar o último
emprego e, em conjunto
com outros 11 sócios, criar
a Weproductise, uma
incubadora para a criação
de produtos de ecodesign.
A Pip Eco Spot surge assim
com o objetivo de ser uma
mostra de alguns desses
produtos ecológicos,
reciclados e

inovadores, mas também
com o objetivo de proporcionar aos clientes a possibilidade de darem asas
à imaginação e criarem os
seus próprios objetos em
impressoras 3D ou com a
ajuda de máquinas de corte
a laser. «Nem toda a gente
pode comprar estes equipamentos, ou tem sequer
formação para trabalhar
com eles. Aqui o que é
verdadeiramente novo é a
acessibilidade que proporcionamos às pessoas», explica. Para tornar sustentável o negócio, que está já
em vias de se expandir,
a Pip Eco Spot atribui
vales para a utilização
das impressoras por
cada dez euros de
compras e, por cada
cem euros gastos, o
cliente ﬁca habilitado a participar
nos workshops que
ensinam a utilizar os
equipamentos._

