
Crowdf unding Grão a grão...
Como diversos projetos artísticos, jornalísticos, científicos e comerciais

procuram financiamento junto da sociedade civil

Em 60 dias, Tiago Carrasco, João Fontes e João Henriques propuseram-se
recolher o dinheiro necessário para editar o documentário Até Lá Abaixo, pro-
jeto que, em 2010, os levou dejipe, numa viagem pela África do Sul, aquando
do último Mundial de futebol, passando por outros 21 países africanos. Depois
de o livro ter sido publicado, o resultado são 200 horas de vídeo sobre como
o futebol aproxima diferentes etnias, religiões e classes sociais. Agora, os

três jornalistas precisavam de 3 900 euros, mas os 160 fmanciadores foram
mais além, dando-lhes 4 237 euros. Este é o primeiro projeto bem sucedido da

iFundNews - única plataforma oníine de financiamento
em modelo de crowdfimding para projetos jornalísticos
independentes, de texto e/ou multimédia, cuja concre-

tização depende do investimento coletivo. Lançada pela
Edge Innovation, empresa portuguesa de tecnologias de

informação, num «mercado com muita resistência à ino-

vação e mudança», como refere o seu CEO Pedro Malhei-

ro, a iFundNews visa reabilitar o j ornalismo de investiga-

ção de qualidade. Neste momento, em fase de angariação
de participantes, conta já com mais de 300 inscrições de

jornalistas. Seráo crowdftindinga. solução para todos os

negócios? Para já, em fase de pós-produção, Até Lá Abaixo

tem a sua estreia marcada para 5 de maio. ? SÔNIA CALHEIROS

www.ifundnews.com/pt/atelaabaixo

'POR ELA -O FILME'

Para Nuno Markl, o crowdfunding
«é o futuro da cultura». No início
de março, o argumentista e

animador de rádio propôs-se
angariar até esta sexta-feira, 18,
100 mil euros para filmar uma
«história simples e universal,

que, sem ser simplista, fala de

amor, amizade, luto, cerejas,
canções pirosas...». Mesmo que
Nuno Markl e a sua trupe não

atinja a verba total, um feito já

conseguiram: foram os primeiros
a ultrapassar, em Portugal, a
barreira dos 30 mil euros.
ppl.com.pt/prj/porelaofilme

PROJECTO TROIKA'

Oito fotojornalistas e um
realizador captaram, nos últimos
três anos, os momentos de
uma crise sem fim anunciado.
No fim, Adriano Miranda,
António Pedrosa, Bruno
Simões Castanheira, José
Carlos Carvalho (da VISÃO),
Lara Jacinto, Paulo Pimenta,
Pedro Neves, Rodrigo Cabrita
e Vasco Célio querem fazer
um livro de fotografia e uma

curta-metragem. A angariação
dos 15 mil euros, a decorrer até
setembro, vai em 32 por cento.
www.projectotroika.com

PROJETO 3DANTÁRTIDA

Em menos de dois meses,
302 pessoas investiram

perto de 22 mil euros no

projeto de uma equipa de
cientistas portugueses do

Grupo Polar, da Universidade
de Lisboa. Objetivo: mapear
a Antártida em 3D para
estudar os efeitos das
alterações climáticas naquela
região.
ppl.com.pt/pt/prj/3dantartida

'PONTO CONDENSADO
- O ATELIER DO BRIGADEIRO?

Comprar duas máquinas
para ultra congelar os doces
foi o motor de arranque para
Carmo Almeida e Leonor
Guimarães se meterem no
mundo do crowdfunding.
Depois de atraírem mais
de 5 500 euros de

financiamento, estão

prestes a abrir a sua primeira
loja em Lisboa.
massivemov.com/pontocondensado

NÚMEROS

Segundo dados
da associação

Crowdsourcing.
org, de 2011 para
2012 este tipo de

financiamento
coletivo cresceu
65% na Europa,

chegando aos 735
milhões de euros.

Para 2013, as

previsões apontavam
para um movimento
total de mil milhões

de euros.


