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O Grupo Polar da Universidade de
Lisboa lançou uma campanha de

crowdfunding, ou financiamento co-

laborativo, para comprar um drone
destinado a estudos na Antárctida. E

a resposta foi a obtenção, até ontem,
de mais de 12.600 euros, entre os 20
mil necessários à compra do peque-
no avião não tripulado. A pouco mais
de uma semana do fim da campanha
na Internet, o grupo vai promover o

projecto na sexta-feira na Casa Inde-

pendente, na zona lisboeta do Inten-
dente, a partir das 18h, e festa pela
noite dentro aberta a todos.

Com o drone - que tem menos de

um quilo, menos de um metro de
uma ponta da asa à outra -, os cien-
tistas querem fazer levantamentos
fotográficos e do relevo com grande
resolução, em particular na penínsu-
la Antárctica. Assim, construir-se-ão

mapas 3D do terreno, para estudar o

ciclo de gelo e degelo do solo e perce-
ber o que está a acontecer na Antárc-
tida com as alterações climáticas.

Como ter dinheiro para este ti-

po de materiais é cada vez "mais

complicado por estas bandas", diz
o grupo, decidiram avançar com a

campanha de crowdfunding (em ht-

tp://ppl.com.pt/pt/prj/3dantartida).
Além de várias de contribuições par-
ticulares, a agência Ciência Viva res-

pondeu ao apelo e apoiou com dez
mil euros o Instituto de Geografia e

Ordenamento do Território (IGOT)
da Universidade de Lisboa (UL), con-
ta Gonçalo Vieira, um dos coorde-
nados do Grupo Polar da UL. O que
elevou a quantia angariada para mais
de 12.600 euros (63% dos fundos ne-
cessários), estando-se agora a cerca
de 7300 euros da meta.

O grupo propôs uma parceria ao
Ciência Viva e, em troca, organizará
actividades de divulgação: no progra-
ma Ciência Viva no Verão; um estágio
na serra da Estrela com alunos e cien-
tistas polares, em que se ensinará a
voar com o drone; palestras; ou con-
tactos pela Internet com os cientis-
tas nas campanhas na Antárctida. A

campanha deste ano está em curso (o
diário está em http://www.propolar.
org) e, se o drone for uma realidade,
haverá algumas actividades de divul-

gação já em Fevereiro.
Até lá, quem for à Casa Indepen-

dente pode saber mais de ciências

polares e ver a exposição Com os

Olhos no Frio, de fotografias antárc-
ticas tiradas pelos cientistas cuja ven-
da reverterá para o projecto.


