
Três projectos
já financiados
na Bolsa social
Apoio Programa de financiamento quer
mudar forma de investimento já emNovembro

HELDER ROBALO

Com praticamente dois anos de
existência aBolsa deValores So
ciais BVS prepara se para refun
dar o modelo de investimento do

projecto numaalturaemque con
seguiu obter 100 de financia
mento para três projectos cotados
No próximo mês vão entrar mais
dois projectos para estaBolsa que
pretende atingir omeiomilhãode
euros de financiamento em2011

Audiodescrição pt Ouço Logo
Vejo Cozinhar o Futuro e Unidade
Móvel deApoio ao Domicílio são
os três projectos cotados na BVS
que já obtiveram 100 de finan
ciamento num total de 235 mil
euros Audiodescrição pt foi o úl
timo projecto a ser concluído e
parte da iniciativa da Companhia
deActores O objectivo é a imple
mentação da audiodescrição em

todas asmanifestações artísticas e
culturais doPaís São 20mil euros

paraa aquisição dematerial técni
co essencial à difusão deste recur
so a nível nacional
Satisfeito comaconclusão dos

três projectos estão cotados 22
na BVS e vão entrar dois em Se

tembro atingindo 2 5 milhões de
euros em investimentos sociais
1300 investidores e 500 mil euros

investidos Celso Grecco funda
dor em Portugal do projecto que
implementou no Brasil adianta
ao DN que está a ser preparada
umanova formade investir alian
do retomo financeiro ao social

Omodelo será apresentado na
IIAssembleia Geral deAccionis
tas emNovembro Celso Grecco
revelaque serápossível apoiar or
ganizações sociais criteriosamen
te seleccionadas e numdetermi
nado período de tempo receber
até 100 do dinheiro investido de

volta Este serámais um concei

to inovador que aBVS vai lançar
em Portugal inédito nomundo
frisa Mais do que a inovação em
siprópria vai tratar se de umano
va forma de apoiar organizações
sociais que estão agerarempregos
e riqueza razão pela qualpreci
sam de investidores ao invés de
apenas doadores eque estão dis

postas a retomar o investimento
ainda que sem lucro ou dividen
dos dizCelso Grecco
Este responsável lembra quena

BVS o donativo é sempre dinheiro
perdido pois só funcionauma
vez deu está dado e não temvol
ta O quevamosfazer é criar um
instrumento financeiro que per
mite queadoação seja devolvida

frisa SegundoCelsoGrecco a de
volução pode ser parcial se o pro
jecto corrermais oumenos bem
total se forbem sucedido oune
nhuma se as coisas não correrem
como esperado
Segundo Celso Greco o novo

acordo comas autoridades finan

ceiras e do mercado de capitais de
Portugalestá a ser concluído
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