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RESUMO

É sabido que hoje em dia as ferramentas digi-
tais têm cada vez maior destaque na socieda-
de. Empresas e organizações têm que marcar 
presença neste mundo, para que possam 
manter-se ativas e lucrativas. Tanto empresas 
como organizações sem fins lucrativos preci-
sam igualmente de chegar às pessoas, para se 
manterem vivas. O trabalho foca-se numa das 
ferramentas digitais que viabiliza o financia-
mento de projetos através do apoio de uma co-
munidade online – o crowdfunding. O crescen-
te sucesso em todo o mundo levou à criação 
de inúmeras plataformas, para as mais variadas 
áreas, da criatividade e empreendedorismo aos 
projetos de solidariedade social. Igualmente 
em expansão em Portugal, merece ser trazida 
a discussão, enquanto alternativa de financia-
mento para causas não-lucrativas. Com este 
trabalho pretendemos apresentar o conceito 
do crowdfunding, os seus objetivos e resul-
tados em Portugal, as boas práticas para uma 
campanha bem-sucedida e dois casos de su-
cesso portugueses de projetos não-lucrativos.

Palavras-chave: crowdfunding, marketing não 
lucrativo, angariação de fundos.

ABSTRACT:

Nowadays it is known that the digital tools 
are getting more and more importance to our 
society. Companies and organizations have to 
be present on this digital world, so that they 
can keep active and lucrative. This concerns 
to both companies and non profit organiza-
tions, as both need to reach people, in order 
to stay alive. This paper is focused on one of 
the digital tools that enables funding projects 
through the support of an online community 
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– the crowdfunding. The increasing success world-wide led to the creation of a vast range of 
platforms, for different areas such as creativity and entrepreneurship, to social charity projects. 
Also expanding in Portugal, is deserves to be brought for discussion, as an alternative tool for 
funding non-profit causes. With this paper we aim to introduce the concept of crowdfunding, 
its objectives and results in Portugal, the best practices for successfully funded campaigns and 
two Portuguese cases of success of non-profit projects.

Key-words: crowdfunding, non profit marketing, fundraising.

INTRODUÇÃO

Num mundo interativo, apercebemo-nos diariamente da relevância do papel das redes sociais 
ao tornar virais casos de campanhas de solidariedade, quer ambientais, humanitárias ou so-
ciais. A facilidade com que a informação chega até às pessoas, e a rapidez com que se pode 
atuar, fazem com que apesar de continuar a haver muita necessidade de ajuda dos outros, 
essa ajuda seja mais fácil de dar e obter. Em pouco tempo é possível ver uma campanha, e 
no imediato fazer uma transferência bancária, ou comunicar com a rede de contactos para se 
despoletar uma ação. Tudo isto através de um smartphone, tablet ou computador, num espaço 
de minutos.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística1, 93,5% dos portugueses entre os 16 e os 
74 anos usavam telemóvel, dos quais 35,4% com ligação à Internet. Além disso, bastará estar 
atento aos mais diversos catálogos e anúncios, para perceber que hoje em dia não se compra 
apenas um telemóvel, mas sim um smartphone, que permite estar constantemente ligado à 
internet e às redes sociais.

Estes são apenas pequenos exemplos da proliferação que o digital, e tudo o que este engloba, 
tem tido nas nossas vidas diárias, e daí a extrema importância de cada vez mais se apostar no 
Marketing Digital.

As redes sociais fazem parte do quotidiano das pessoas. Nesse sentido, quer em termos empre-
sariais, pessoais ou públicos, é importante marcar presença e estar ligado digitalmente, seja na 
ótica do Marketing B2B (business-to-business) ou do Marketing B2C (business-to-consumer).

Há plataformas com os mais variados objetivos, desde o contacto pessoal e socialização, até 
às redes sociais internas, que facilitam a comunicação dentro da organização. Mas começam 
a surgir plataformas com objetivos como angariar colaboradores e financiamento, através de 
comunidades online. 

Neste sentido, o crowdfunding é um dos meios mais recentes e inovadores, utilizado no marke-
ting digital, que tem vindo a ganhar cada vez mais impacto e adeptos, permitindo fazer frente 
às atuais dificuldades de financiamento, e assim alavancar projetos empreendedores que de 
outra forma nunca seriam desenvolvidos.

1http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006012&contexto=bd&selTab=
tab2, acedido em 3 de Novembro 2014.
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UMA NOVA FERRAMENTA DE FINANCIAMENTO

O crowdfunding é uma ferramenta de financiamento coletivo online, que se baseia em peque-
nas doações individuais para viabilizar a concretização de um projeto. Os crowdfunders, empre-
endedores ou organizações que submetem os seus projetos nas plataformas de crowdfunding, 
veem neste mecanismo uma oportunidade de viabilizar financeiramente a iniciativa evitando 
o tradicional sistema de crédito. Com base em pequenas doações de uma vasta comunida-
de, os empreendedores obtêm o financiamento em troca de recompensas à medida das suas 
capacidades. 

As campanhas decorrem durante um período definido, durante o qual o crowdfunder submete 
o seu projeto com o objetivo de angariar o montante para a sua execução. Findo o período 
existem duas possibilidades: nas campanhas de “all-or-nothing” (tudo ou nada) se não for al-
cançado o objetivo, os doadores recebem o seu dinheiro de volta; nas campanhas de “partial 
funding” (financiamento parcial), o crowdfunder recebe o total que tiver sido angariado, mesmo 
não tendo atingido o objetivo.

A alavancagem de um projeto depende do investimento inicial, difícil de obter através de 
métodos tradicionais, especialmente quando não existe um retorno direto para o investidor - 
como acontece nas iniciativas de cariz social. O crowdfunding começa a tomar uma posição de 
destaque nas estratégias de fundraising em organizações sem fins-lucrativos, que veem neste 
mecanismo uma forma de alavancar o seu projeto e obter notoriedade entre o público e os 
media. A tendência crescente é também notória pelas inúmeras plataformas, em todo o mundo, 
dedicadas exclusivamente a projetos de âmbito não-lucrativo. A campanha de crowdfunding é 
assim uma ferramenta para criar uma comunidade de apoiantes ativos e comprometidos com 
a causa. Se esta vantagem é já um fator de escolha preponderante entre entidades com fins-lu-
crativos, para ONGs ou IPSS (respetivamente Organizações Não Governamentais e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social), torna-se ainda mais importante. 

Alcançar um público vasto, potenciar a divulgação boca-a-boca, criar uma comunidade de fãs 
e ser noticiado são outcomes valiosos de cada campanha de crowdfunding. De facto, o grande 
retorno para o crowdfunder parece ser todo o mediatismo que a campanha pode gerar e o 
reconhecimento que o projeto alcança, que se mantem no tempo, mesmo que o objetivo fi-
nanceiro não seja alcançado.

COMO FUNCIONA – DOS PROJETOS AOS DOADORES

Baseada no conceito de crowdsourcing2, a maior plataforma de crowdfunding nasceu nos 
Estados Unidos, em 2009 – a Kickstarter, um site que apoia a realização de projetos artísticos e 
na área da tecnologia. Até 2014 foram financiados cerca de 73 000 projetos no valor total de 1 
bilião de dólares americanos. O tipo de recompensa varia de acordo com os drivers que incitam 
os doadores a financiar o projeto. Em alguns países existem já plataformas de crowdfunding 
num modelo equity, especialmente direcionadas para o financiamento de negócios dentro de 
uma rede de business angels, em que o objetivo do doador é obter lucro com o investimento. 

2 Processo que permite obter conteúdos, ideias ou serviços, através de uma larga comunidade, maioritariamente onli-
ne, evitando o sistema tradicional sistema de empregador-funcionário.
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No entanto, os maiores projetos financiados encontram-se na área da tecnologia, nos Estados 
Unidos, cuja principal motivação dos doadores é obter em primeira mão a tecnologia financia-
da (como são exemplo os jogos virtuais ou novos gadgets). Nestes casos os empreendedores 
garantem a pré-venda do produto ainda antes de ser desenvolvido. 

Já em Portugal, com valores médios de financiamento por projeto muito inferiores, destaca-
se a área da música como a mais financiada. Nestes casos, o driver dos doadores inclui uma 
dimensão mais pessoal, como o gosto e a afiliação à banda, pelo que as recompensas variam 
entre um agradecimento, o nome no CD ou uma entrada para um concerto da banda. Ainda 
na ótica das pequenas recompensas, destacam-se outros projetos artísticos, nomeadamente 
de freelancers, que oferecem os seus serviços (sessões fotográficas ou pinturas, por exemplo) 
como recompensa. 

O crescente sucesso incitou outros grupos, de interesse não-lucrativo, a usar este mecanismo 
para alavancar os seus projetos: de estudos de ecologia e campanhas para a conservação de 
espécies, a teses de doutoramento na área da saúde. Nestes casos, tal como em projetos nos 
sectores social e educação, o driver do doador não se baseia na obtenção de lucro ou na exclu-
sividade de obter um produto, mas em valores pessoais filantrópicos, com a associação a uma 
causa social. 

CROWDFUNDING EM PORTUGUÊS

Em Portugal, a primeira plataforma foi criada em 2011, a PPL, tendo angariado cerca de 615 mil 
euros até agosto de 2014. Com um funcionamento na base do “all-or-nothing”, o sucesso de 
financiamento dos projetos é de 49% (em outubro de 2014), destacando-se as áreas da música, 
empreendedorismo e social entre as que alcançaram maiores valores totais de financiamento. 
Não obstante a taxa de sucesso ser inferior a 50%, os projetos financiados tendem a ultrapassar 
o objetivo, obtendo em média 112%. 

Porcentaje de proyectos crowdfunded por pais
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Figura 3 – Percentagem de projetos financiados por país Fonte: http://www.crowdfundingnetwork.eu/fi-
les/2014/05/20140519_Final-Report_Startup_Europe_Crowdfunding_Network.pdf
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Estima-se que em Portugal tenham sido financiados projetos no valor de 1,2 milhão de euros, 
entre as diferentes plataformas existentes. Apesar da crescente adesão do público portu-
guês a campanhas de crowdfunding, segundo o relatório de abril de 2014 da Startup Europe 
Crowdfunding Network (Programa Startup Europe da Comissão Europeia), Portugal fica abaixo 
da média Europeia, na visão global dos projetos de crowdfunding financiados na Europa. 
Numa análise a 14 países, localiza-se na oitava posição, com a taxa de apenas 2%, comparativa-
mente a países como a Alemanha, com 24%, ou a Espanha, com 17%. 

Também na taxa de sucesso de campanhas, Portugal situa-se abaixo da média europeia, con-
trastando com os 66,7% apresentados num estudo desta entidade europeia.

A par da PPL, a MassiveMov iniciou a sua atividade também em 2011 tendo angariado 10.205€ 
até outubro de 2014 visando essencialmente projetos relacionados com as áreas criativas e 
empreendedorismo. Funciona numa base de “all-or-nothing” mas em vez dos 100% alcança-
dos, os empreendedores recebem o valor se ultrapassarem os 80%. Existem atualmente outras 
plataformas, como a Zarpante que se dedica exclusivamente ao financiamento de projetos ar-
tísticos para países lusófonos e que integra também um modelo de crowdsourcing. A platafor-
ma Nós Queremos, a operar desde 2013, é exclusiva à área dos eventos e da música e a Olmo 
e o Novo Banco Crowdfunding dedicam-se ao financiamento de projetos sociais. No caso da 
Olmo, o objetivo é apoiar projetos de desenvolvimento económico e social em países subdes-
envolvidos, já o Novo Banco Crowdfunding surgiu em 2012, numa parceria com a plataforma 
PPL, e o objetivo é financiar projetos de solidariedade, em que o Banco se compromete a finan-
ciar 10%. Em todas as plataformas vigora o modelo all-or-nothing, um modelo que pretende 
ser mais transparente, uma vez que se não for alcançado o objetivo proposto, provavelmente o 
empreendedor não poderá realizar o seu projeto podendo assim lesar os seus doadores.

PLATAFORMA MODELO TIPO DE PROJETOS 
APOIADOS

PPL
www.ppl.pt All-or-nothing Generalista

MassiveMov
www.massivemov.com All-or-nothing Generalista

Zarpante
www.zarpante.com

All-or-nothing
Integra um também um modelo de 

crowdsourcing

Área criativa, projetos para países 
lusófonos

Nós Queremos
www.nosqueremos.pt All-or-nothing Eventos

Olmo
www.olmo.pt All-or-nothing Desenvolvimento social e 

económico

Novo Banco Crowdfunding
novobancocrowdfunding.ppl.pt All-or-nothing Projetos de Solidariedade

Tabela 1 - Plataformas de Crowdfunding em Portugal

No final das campanhas bem-sucedidas, as plataformas cobram uma percentagem que varia 
entre 5% e 7% do valor total angariado, sendo que nos casos de insucesso a plataforma não 
recebe comissão. Desta forma, os crowdfunders vêem as plataformas como um parceiro na 
promoção e financiamento do projeto.
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FATORES DE SUCESSO NUMA CAMPANHA DE CROWDFUNDING

Uma campanha de crowdfunding bem-sucedida exige um intenso trabalho de preparação e 
divulgação. Na primeira fase do projeto, antes do lançamento da campanha, existe um conjun-
to de regras que devem ser seguidas e que são geralmente disponibilizadas pela maioria das 
plataformas. Existe ainda uma listagem de boas práticas para projetos generalistas, disponível 
no site da European Crowdfunding Network:

A. Ajustar a meta financeira ao projeto: o empreendedor deve estimar um orçamento real 
para a execução total ou parcial do projeto.

B. Evitar colocar um curto espaço de tempo para a angariação das verbas: as campanhas va-
riam geralmente entre 30 e 90 dias, pelo que o crowdfunder deve estipular um prazo 
exequível para angariar o montante a que se propõe.

C. Definir recompensas aliciantes distribuídas por diversos patamares de doação: as recom-
pensas, que na maioria das plataformas não podem incluir dividendos, são geralmente 
separadas em patamares crescentes, que se iniciam com um agradecimento genérico e 
podem ir até um serviço ou produto personalizado. O empreendedor deve ser especial-
mente astuto na criação de recompensas, e criar opções que sejam fáceis, adequadas ao 
seu know-how e de baixo custo de implementação.

D. Transparência no orçamento: é fundamental apresentar com clareza em que tipo de 
ações ou materiais o dinheiro angariado vai ser aplicado.

E. Vídeos curtos, explícitos e com uma boa dose de paixão pelo projeto: à exceção das 
plataformas específicas para investidores em que os projetos devem ser apresentados 
numa linguagem financeira (plataformas equity, que não são permitidas em Portugal), 
a maioria dos projetos são divulgados em plataformas cujos utilizadores são pessoas 
dispostas a apoiar projetos se sentirem empatia pela temática e confiarem na equipa 
que se propõe a realizá-lo. 

F. Criação de uma “marca” e logótipo do projeto: podem ser campanhas de cariz social ou 
investimento para um novo produto inovador, em qualquer caso atribuir um nome cria-
tivo e uma marca bem concebida são fatores que distinguem o crowdfunder e incutem 
um sentido de profissionalismo à campanha.

G. Inovar: o projeto deve possuir pontos diferenciadores face aos projetos concorrentes nas 
diversas áreas.

Após a criação do projeto e aprovação pela plataforma, o crowdfunder tem em mãos a mais exi-
gente tarefa de todo o processo: a divulgação. Estudos indicam que a tendência normal de an-
gariação de fundos se inicia no círculo de amigos e familiares dos empreendedores. São estes 
os primeiros a contribuírem, pelo vínculo pessoal e não pela afiliação ao projeto. Na mesma 
lógica, seguem-se os amigos dos amigos, que tomam conhecimento por quem já apoiou e 
só após se chega a um grupo de desconhecidos, motivados a apoiar pelas características do 
projeto. 

De salientar a importância que as redes sociais assumem na divulgação da campanha, por 
parte dos crowdfunders, que podem recorrer a ferramentas como facebook, twitter, Google+, 
sites e blogs, para potenciar a disseminação a baixo custo; mas também por parte das próprias 
plataformas. Salienta-se a PPL, que para além do website e blog, tem uma newsletter semanal 
com as histórias dos projetos mais financiados/com mais sucesso; página no linkedin, Google+, 
twitter e facebook (com mais de 14 500 seguidores em novembro de 2014) e ainda um des-
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taque na homepage, que permite catapultar o projeto entre uma comunidade de apoiantes 
deste sistema de financiamento.

É ainda sugerido a cada crowdfunder que organize eventos paralelos de angariação de fundos, 
como apresentações públicas, festas, jantares, exposições, concertos, etc., que tenham um ca-
rácter de noticiabilidade para os media e simultaneamente chegar a novos públicos. 

Geralmente as campanhas bem-sucedidas atravessam três períodos distintos: no primeiro 
existe geralmente um pico de doações provenientes dos contactos diretos dos crowdfunders; 
a cerca de metade do período previsto da campanha ou do valor esperado, existe uma estag-
nação de doações (momento em que é fulcral o crowdfunder ser mais ativo na divulgação); e 
finalmente, a poucos dias de terminar, segue-se uma forte angariação de doações, maiorita-
riamente por entusiastas do projeto. Estima-se que os doadores que não tenham um vínculo 
direto com os crowdfunders estejam mais dispostos a apoiar projetos na reta final, isto se estes 
estiverem perto de alcançar o objetivo proposto. 

CASOS DE SUCESSO

Para melhor perceber as implicações práticas do crowdfunding, estudaram-se dois casos de 
campanhas bem-sucedidas, na área social e ambiental, financiados em Portugal, através da 
plataforma PPL.

No primeiro caso trata-se de um projeto de voluntariado internacional designado de “Medicina 
+ Perto”, promovido pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa 
(AEFML). A campanha decorreu entre os meses de julho a setembro de 2014, e teve como 
principais beneficiários as mães e crianças da Associação Voluntariado de Mães e Crianças 
Carenciadas (AVOMACC), os utentes do DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS 
and Malnutrition) do Hospital da Machava, e ainda a população da Paróquia de S. João Batista 
do Fomento, Moçambique. O objetivo era angariar 2000€ para ajudar nas despesas de des-
locação, alimentação e alojamento dos voluntários, tendo alcançado um financiamento de 
2724€ (136%).

Para o terreno foram enviadas duas equipas de quatro voluntários que ajudaram a melhorar 
as condições de vida da população local, a nível da saúde. Procurou informar-se a população 
sobre as diversas doenças existentes, realizando testes de HIV, sessões de desparasitação a 
crianças, consultas gerais e sessões de vacinação. 

Com este projeto ambas as partes obtiveram benefícios. Para os alunos da universidade foi 
uma mais-valia terem a possibilidade de intervir pessoalmente num país onde existem graves 
dificuldades no acesso a cuidados de saúde, ao passo que para a população ajudada, os bene-
fícios são evidentes, na melhoria da sua qualidade de vida.

O segundo caso, promovido por uma organização não-governamental de ambiente, insere-se 
no âmbito da educação. A Associação Transumância e Natureza (ATN) propôs-se em 2013 a 
angariar 4150€, numa campanha que durou 3 meses, para financiar a criação de um projeto 
educativo na Reserva da Faia Brava, a primeira área protegida privada do país, detida e gerida 
pela ATN. 
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O projeto foi financiado em 109%, permitindo adquirir 6 tendas safari que possibilitam o 
acolhimento de turmas de todo o país, para que possam aprender em contacto com a nature-
za, num ambiente totalmente silvestre. Desta forma, pretendem aproximar as novas gerações 
de ambientes naturais, em que a intervenção humana deixou de existir, e mostrar a importân-
cia da conservação de espécies autóctones, para o ecossistema e para as pessoas.

Trata-se do maior projeto educativo de âmbito não-lucrativo alguma vez financiado na PPL, 
pelo que a ATN teve de apostar numa estratégia diferenciadora. Assim, criou um nome sonante 
e uma marca forte – “Bravos na Faia” – e desenvolveu mecanismos de outreach para diversos 
públicos. Durante a campanha, a ATN conseguiu um destaque de 5 páginas no jornal Público, 
em que o crowdfunding foi referido; realizou atividades de degustação de produtos regionais 
com donativos a reverter para o crowdfunding; mobilizou sócios e parceiros a apoiar; contac-
tou diretamente empresas para financiarem o projeto. 

Com o objetivo alcançado, criaram as infraestruturas para acolher turmas que, devido à dis-
tância e à ausência de alojamentos na região, não tinham oportunidade de visitar a Reserva da 
Faia Brava.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES/VALORAÇÕES

O digital veio abrir um mundo de oportunidades para organizações com reduzidos, ou inexis-
tentes, orçamentos para a comunicação. Redes sociais, blogs e até mesmo sites corporativos, 
são ferramentas de baixo custo, se comparadas com os tradicionais mecanismos de promoção 
– publicidade nos media, outdoors ou folhetos - que exigem apenas tempo e criatividade. A 
capacidade de alcançar apoiantes e doadores no outro lado do mundo, catapultou esta era 
digital para um nível jamais imaginado. Agora é possível encontrar indivíduos e organizações 
que partilhem os mesmos ideais e desejos, ainda que estejam em áreas geográficas distantes. 
Selecionando os meios e as ferramentas corretas, é possível alcançar eficazmente um público-
alvo específico, o que aumenta exponencialmente a eficácia do investimento feito. Além disso, 
o desenvolvimento do digital levou à criação de plataformas colaborativas, em que se trocam 
serviços e se financiam projetos. Os projetos não-lucrativos devem manter-se atualizados e 
considerar as ferramentas de comunicação digital como indispensáveis para a prossecução 
dos seus objetivos.

Conceber uma campanha de crowdfunding permite, à partida, alcançar financiamento para a 
concretização. Apesar de poder ser encarado como o maior benefício, acreditamos que todo o 
processo de criação e divulgação contribuem em larga escala para o sucesso do projeto, uma 
vez que trabalha as competências pessoais dos crowdfunders. Antes de iniciar a campanha, os 
crowdfunders são incentivados a desenhar a sua proposta com objetividade e clareza; a estabe-
lecer metas e objetivos realistas; a resumir e fazer o seu pitch; a encontrar as pessoas certas para 
financiarem o projeto. Todo o processo de criação e implementação das campanhas permitem 
ao crowdfunder o desenvolvimento de capacidades de gestão, orçamentação e comunicação, 
que acabam por permanecer no indivíduo ou organização após o término da campanha. Além 
disso, no decorrer da campanha, o projeto ganha uma comunidade de apoiantes e interessa-
dos, que, mesmo não alcançando o objetivo, podem manter-se ligados à causa e até apoiar 
de outras formas. Mas também os casos de insucesso podem ser uma mais-valia: permitem 
ao crowdfunder analisar a campanha, identificar as falhas do projeto, auscultar a comunidade, 
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percebendo de que forma poderia torná-lo mais apelativo e, por fim, reformulá-lo e submetê-
lo novamente a uma campanha de financiamento.

A existência de incentivos fiscais para empresas que apoiem projetos através de crowdfunding, 
poderá potenciar o desenvolvimento económico e estimular o empreendedorismo e a criati-
vidade. Numa perspetiva macroeconómica, potenciaria a criação de novos negócios e conse-
quentemente de postos de trabalho, principalmente por jovens empreendedores, podendo 
funcionar como um mecanismo de combate à atual taxa de desemprego. Além desta perspe-
tiva, o incentivo fiscal iria estimular a participação das empresas na esfera pública, que pas-
sariam assim a assumir um papel mais ativo e responsável na sociedade. Se integrada na sua 
política de Responsabilidade Social, poderia financiar de projetos não-lucrativos, contribuindo 
para uma sociedade mais justa, educada e sustentável. 

Numa ótica de desenvolvimento social, para além do impacto dos projetos de índole não-
lucrativa financiados, a existência de mais investimento potenciaria a motivação dos empreen-
dedores para a criação de novas ideias. Tratar-se-ia de um incentivo à criatividade, ao empreen-
dedorismo e à criação de projetos inovadores.
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