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http://www.gepac.gov.pt/cultura-2020.aspx 

http://www.gepac.gov.pt/cultura-2020.aspx


  

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder


  



  

ENTIDADE CULTURAL/CRIATIVA
(empresa, cooperativa, associação, etc..)

Projecto 1
“Concertos 
na Floresta”

Projecto 2
“ Edição de 
Catálogo”
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- Activos
- Recursos, meios, pessoas, etc..
- Públicos / Consumidores / Audiência

- Concertos na Floresta
- Target / publicos-alvo
- Arte + Natureza + Ecologia
- Acontece na Primavera

 

Patrocínio

Mecenato
Responsabilidade
Social Empresas // 
Desenvolvimento
Sustentável //
Cultura + Ambiente

- Publicação  de Pautas
De composições néditas
- Encomenda a 
compositores

 

Concurso DGARTES

Crowdfunding

ESTRATÉGIA DE FINANCIAMENTO



  

Patrocínio Mecenato

Descubra as diferenças?



  

Patrocínio Mecenato

Comercial

Troca / Venda

Contrapartidas

Públicos-Alvo

Aumento directo de vendas

Corporativo

Donativo

Benefícios Fiscais

Sociedade

Prestígio 
Responsabilidade Social
Valorização da empresa



  

Responsabilidade social
Desenvolvimento sustentável



  

Apesar de tudo, o PATROCÍNIO E O MECENATO  são 
bastante antigos...

● Patrocínio: provém do latim 'patrociniu(m)', que significava 
«patronato, protecção (dos patrícios para com os plebeus); defesa 
de direitos (o advogado patrocina...); socorro, apoio, ou o “Alto 
Patrocínio do Presidente da República..

● Mecenato: a palavra "mecenas" tem sua origem na Roma Antiga. 
No século I a.C., Caio Mecenas foi um conselheiro do imperador 
romano Octávio Augusto. Caio Mecenas ajudou a produção de 
vários artistas e poetas naquela época (filantropia).



  

Do ponto de vista do patrocinador/mecenas
 o patrocínio/mecenato 

são ferramentas de comunicação/ marketing cultural

  

Do ponto de vista dos promotores de projectos
o patrocínio/mecenato 

são fontes de  financiamento



  

PATROCÍNIO

Sponsorship: any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of 
the sponsor and sponsored party, contractually provides financing or other support in 
order to establish an association between the sponsor's image, brands or products and a 
sponsorship property in return for rights to promote this association and/or for the 
granting of certain agreed direct or indirect benefits.

Qualquer acordo comercial mediante o qual um patrocinador, para 
benefício mútuo deste e da entidade patrocinada, fornece financiamento 
e outros apoios ao abrigo de um contrato, com o fim de estabelecer 
uma associação positivaassociação positiva entre a imagem, marcas, produtos ou serviços 
da entidade patrocinadora e o evento, actividade, organização ou 
indivíduo que esta patrocina garantindo contrapartidas. 



  

PATROCÍNIO



  



  

> European Sponsorship Association  
https://sponsorship.org/ 

https://sponsorship.org/


  

ÁGUASÁGUAS CERVEJASCERVEJAS       VINHOSVINHOS

Ex UNICER

https://www.superbockgroup.com/todos-os-produtos/ 

NÍVEL 
CORPORATIVO / MECENATO

PRODUTOS >>>

MARCAS

PATROCÍNIO

https://www.superbockgroup.com/todos-os-produtos/


  

PATROCÍNIO  
É importante conhecer o claim,  assinatura ou slogan 

das marcas

 Reflecte o posicionamento da Marca

– Melgaço : "Fonte de Bem Estar" 

– Vitalis: "Beba Vitalis Olhe por si" 

– Super Bock: "Sabor Autêntico" 

– Super Bock Stout: "O Outro Lado de Super Bock"

– Super Bock Sem Álcool: “Prazer sem limites” 

Qual a marca que se associa melhor a um filme “noir” ?
E uma exposição de arte erótica  ?



  

PROJECTO

PÚBLICO
 DIRECTO

PÚBLICO
 INDIRECTO

PATROCINADORPATROCINADOR

PLANO DE COMUNICAÇÃO

IMPACTO DIRECTO:

- Participam presencialmente do 
projecto

- Relacionam-se fisicamente com o 
Patrocínio

- Maior grau de impactação

IMPACTO INDIRECTO:

- Contactam com a divulgação do 
projecto

- Relacionam-se visualmente  com o 
Patrocínio

- Menor grau de impactação

Público 
Potencial

“não-público”

QUANTOS ?

QUEM ?



  

As audiências/público/destinatários... são o ACTIVO 
supremo de qualquer projecto, pelo que gera 
CONTRAPARTIDAS tais como: 

• Activação da marca (experiência sensorial)

• Oportunidades de venda

• Experimentação de produtos

• Oportunidade para efectuar sondagens e inquéritos, etc…

• Desenvolvimento de relações e fidelização

• Promove a identificação emocional e o goodwill entre a marca 
e os consumidores/público



  

Ginásios VIVAFIT...



  

HÁ 2 CONDIÇÕES PRÉVIAS E FUNDAMENTAIS NUM 
PATROCÍNIO BEM SUCEDIDO

i)  A adequação / associação positiva entre o 
projecto cultural/criativo e patrocinador (empresa, 
marca, produto..)

ii) A audiência / público-alvo / destinatários 
corresponderem ao Target /consumidores da 
empresa, marca, produto 

>>> Importa pois conhecer e agir de acordo com  as necessidades dos 
patrocinadores/mecenas em concreto (marcas, empresas, 
produtos,serviços...) !

...e de forma profissional, no âmbito do  marketing/comunicação..



  

“O apoio e associação do Santander à Noite Branca de 
Lisboa insere-se na nossa missão de promover o 
desenvolvimento das pessoas e das empresas, sempre 
com a visão de um banco simples, próximo e justo”, 
destaca o administrador executivo do Santander, Miguel 
Belo de Carvalho.

Noite Branca de Lisboa

Exemplo da 1ª opção

https://www.briefing.pt/marketing/46301-santander-vai-%C3%A0-noite-branca-de-lisboa.htm
l
 

https://www.briefing.pt/marketing/46301-santander-vai-%C3%A0-noite-branca-de-lisboa.html
https://www.briefing.pt/marketing/46301-santander-vai-%C3%A0-noite-branca-de-lisboa.html


  

O festival indoor Jameson Urban Routes regressa ao 
Musicbox, em Lisboa, com o patrocínio da Jameson Irish 
Whiskey.

https://www.briefing.pt/marketing/46447-urban-routes-bebe-jameson.htm
l
 

NAMING
SPONSORSHIP

https://www.briefing.pt/marketing/46447-urban-routes-bebe-jameson.html
https://www.briefing.pt/marketing/46447-urban-routes-bebe-jameson.html


  

https://marketeer.sapo.pt/vhils-cria-coluna-de-cerveja-super-bock/

https://www.under-dogs.net/news/underdogs-at-super-bock-super-rock-
2018/
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/620664/super-bock-super-rock-faz-parceria-
com-underdogs

SUPER BOCK           >>>>>>>>>    GALERIA STREET ART - UNDERDOGS



  

A SUPER BOCK   patrocina o 

Fantasporto, construindo 

assim uma comunicação 

baseada em ligações 

emocionais, 

simbólicas/estéticas e

afectivas entre a marca e o 

cinema fantástico.

A adequação positiva entre projeto e patrocinador é importante porque:
- Permite construir uma comunicação simbiótica (fusão entre a marca e projecto)
- Permite direcionar aos mesmos públicos-alvo
- Permite harmonizar a identidade e posicionamento da marca /produto com o 
posicionamento do projecto



  

PATROCÍNIO VISA 

modelo  de avaliação qualitativa e classificação de projectos 
adoptados pela Visa, que avalia os projectos de patrocínio segundo:

●   Compatibilidade (adequação) com a marca
●   Oportunidade de activação de marca, como uso do cartão para 

acesso e utilização em eventos
●   Presença nos media
●   Alcance e visibilidade do evento compatíveis com o porte da 

empresa
●   Sinergia com parceiros, o que também coloca em avaliação o porte 

das marcas que estarão juntas nos projectos
●   Oportunidades de acções de relacionamento com stakeholders
●   Vantagens exclusivas ao portador do cartão Visa, com acções 

promocionais de diferenciação
●   Possibilidade de naming sponsor



  

Ver PDF

Ver Grelha Análise



  

 FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE EMPRESAS / MARCAS / 
MARKETING ….

https://www.imagensdemarca.pt/ 

https://jornaleconomico.sapo.pt/ 

https://www.bcsdportugal.org
/
 

>> REVISTA MARKETEER 

https://www.imagensdemarca.pt/
https://jornaleconomico.sapo.pt/
https://www.bcsdportugal.org/
https://www.bcsdportugal.org/


  

SINTESE DO PROCESSO DE PATROCÍNIO

1) Analisar as marcas empresas com adequação ao projecto e serem 
potenciais patrocinadores;

2) Criar base-dados de empresas/marcas/produtos potenciais 
patrocinadores. Priorizar por relevância / adequação;

3) Desenvolver uma estratégia de relações públicas / aproximação / 
charme / sedução inicial . Público-alvo: empresas/ produtos/ marcas com 
maior potencial de adequação positiva; 

4) Definir imagem dos projectos (eventos, actividades,...) a evidenciar a 
cada um dos potenciais patrocinadores em concreto;

5) Definir: activos/contrapartidas;

6) Redigir proposta / caderno de patrocínio;

7) Fazer acid-test – Grelha de auto-avaliação. 

Enviar propostas 
para departamento de

MARKETING ou GESTÃO
DE PRODUTO/MARCA



Comunicação com o mercado Empresarial 
(potenciais patrocinadores)

Apresentação/ sedução inicialApresentação/ sedução inicial ... dar-se a conhecer !

• Publicação de reportagens/entrevistas/artigos na imprensa especializada 
(negócios, economia, finança,..)
– Ex: Revista CGD / teambox

• Envio directo de:
– Catálogos / brochuras / merchandising
– Newsletter
– Convites para estreias/apresentações

• Criação de eventos sociais / FUNDRAISING

• Parceria com Agência de Comunicação



  

 PATROCÍNIO 

Listagem de possíveis contrapartidas a apresentar aos potenciais 
patrocinadores

1) Contrapartidas de comunicação-visual

 2) Contrapartidas de comunicação-relacional:



  

http://artsandbusiness.bitc.org.uk/ 

http://www.bcsdportugal.org
/
 

http://www.mecenat-conseil.fr
/
 

Agências Patrocínio / Mecenato / Crowdfunding

https://www.theaudienceagency.org/audience-spectrum 

http://www.transnationalgiving.eu/en
/
 

http://eurocrowd.org
/
 

Australia: Creative Partnerships

http://artsandbusiness.bitc.org.uk/
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.mecenat-conseil.fr/
http://www.mecenat-conseil.fr/
https://www.theaudienceagency.org/audience-spectrum
http://www.transnationalgiving.eu/en/
http://www.transnationalgiving.eu/en/
http://eurocrowd.org/
http://eurocrowd.org/


  

Mecenato

Noção de donativo: E.B.F. Artigo 61ºNoção de donativo: E.B.F. Artigo 61º

• Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em 

dinheiro ou em espécie concedidos sem contrapartidas que 

configurem obrigações de carácter pecuniário ou comercial às 

entidades públicas ou privadas. 



  

MECENATO | ENQUADRAMENTO TEÓRICO – ÉTICO - JURÍDICO 

- Estatuto dos Benefícios Fiscais 

- Mecenato Europeu 
-  É possível angariar mecenas (individuais ou empresas) 

estrangeiros residentes na U.E. e que estes obtenham os respectivos 
benefícios fiscais?

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-62-ordm-b.aspx
>> alteração no OE 2020

http://www.transnationalgiving.eu/en/
Enabling philanthropy across Europe

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/ebf-artigo-62-ordm-b.aspx
http://www.transnationalgiving.eu/en/


  

   RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
Desenvolvimento Sustentável

ANTES       

Economia

Meio Ambiente

Coesão/inclusão Social



  

Desenvolvimento Sustentável
HOJE

Desenvolvimento
Sustentável

Cultura*

Economia Coesão/inclusão Social

Meio Ambiente



  

Mecenato e Desenvolvimento Sustentável

BCSD Portugal 
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável

Business Council for Sustainable Development (BCSD) Portugal é 
uma associação sem fins lucrativos que agrega e representa mais de 90 
empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com 
a transição para a sustentabilidade.

> Em suma: Responsabilidade Social EmpresarialResponsabilidade Social Empresarial  

http://www.bcsdportugal.org/ 

https://www.bcsdportugal.org/sustentabilidade/casos

 

http://www.bcsdportugal.org/
https://www.bcsdportugal.org/sustentabilidade/casos


  
- O que falta aqui ?



  

http://www.dstsgps.com/art-and-society-pt-pt/culture-pt-pt-2/ 

Responsabilidade Social, Cultural e Ambiental

Grupo DST 

http://www.dstsgps.com/art-and-society-pt-pt/culture-pt-pt-2/


  

Marketing 3.0 – Transformação Sociocultural

Segundo Philip Kotler, no livro Marketing 3.0

A Filantropia e a Responsabilidade Social devem estar ao 

serviço da Transformação Sociocultural, percecionando os 

consumidores como seres humanos que devem ser 

capacitados de forma a subirem na Pirâmide Maslow. (p. 133)

•Capacitação / Empowerment  

•Desenvolvimento Pessoal

•Cultura como auto-reflexividade e valores cívicos



  

Philip Kotler, Marketing 3.0



  

Legislação Mecenato Cultural:

Estatuto dos Beneficios Fiscais

Capítulo X – Benefícios fiscais relativos ao Mecenato
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2FA94B1C-F2A8-4785-AE7E-83F0F6FF6C94/0/EBF.pdf 

Nota: ter em atenção às possíveis alterações no 

Orçamento de Estado em cada ano.

2021 – alteração mecenato / património

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/2FA94B1C-F2A8-4785-AE7E-83F0F6FF6C94/0/EBF.pdf


  

Noção de donativo:Noção de donativo:  

E.B.F. E.B.F. CAPÍTULO X Benefícios fiscais CAPÍTULO X Benefícios fiscais 
relativos ao mecenato relativos ao mecenato  Artigo 61º Artigo 61º

• Para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas 
em dinheiro ou em espécie concedidos sem 
contrapartidas que configurem obrigações de carácter 
pecuniário ou comercial às entidades públicas ou 
privadas 

• cuja actividade consista predominantemente na 
realização de iniciativas nas áreas social, cultural, 
ambiental, desportiva ou educacional..



  

Podem ser entidades beneficiárias (receber mecenato):

• Entidades do Estado ou equiparadas:
– Autarquias e suas instituições, Associações de municípios

– Estabelecimentos de ensino, escolas profissionais, escolas 
artísticas, creches, lactários e jardins-de-infância legalmente 
reconhecidos pelo ministério competente  

• Entidades com personalidade jurídica 
colectiva:

– Cooperativas, Associações,Institutos, Fundações,....

• Organismos públicos de produção artística 
(p.e.x: Opart)

................................ SEM FINS LUCRATIVOS.



  

Podem ser MECENAS:

- Indivíduos (IRS: Cat. A +  Cat. B)
- Empresas (IRC)

- Fundações de Empresa  (não pagam IRC mas cumprem o papel de 
agência de mecenato para as empresas-mãe)



  

ARTº 62 B / 3 || DECLARAÇÃO DE INTERESSE CULTURAL
- As entidades beneficiárias devem obter junto do membro do Governo 
responsável pela área da cultura, previamente à obtenção dos donativos, 
a declaração do seu enquadramento no regime do mecenato cultural e do 
interesse cultural das atividades ou das ações desenvolvidas,

…. Excepto:Excepto:

11- Entidades Públicas (sector público / administração pública) - Entidades Públicas (sector público / administração pública) 

22- Se detentoras de - Se detentoras de Utilidade PúblicaUtilidade Pública ( (artigo 10.º do Código do IRC) ou 
IPSSIPSS.

33- Se o projecto ou a actividade a beneficiar do donativo seja, - Se o projecto ou a actividade a beneficiar do donativo seja, 
comprovadamente, comprovadamente, objecto de apoios públicos atribuídos por objecto de apoios públicos atribuídos por 
organismos sob a tutela do membro do Governo responsável pela organismos sob a tutela do membro do Governo responsável pela 
área da cultura.área da cultura.  (APOIS DGARTES, ETC..)(APOIS DGARTES, ETC..)

Nota: As entidades culturais (privadas) sem fins lucrativos (associações, colectividades, 

cooperativas, fundações, etc.) são obrigadas a obter a “Declaração de Interesse Cultural”  

por parte da tutela da Cultura (GEPAC/ Secretaria de Estado) – para tal, têm de entregar a 

candidatura: FICHA DE PROJECTO



  

Majoração IRS / categoria B:  130% + 140%

Artigo 63.º
Deduções à colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (Cat A): 
- Em valor correspondente a 25 % das importâncias atribuídas

+ categoria B do IRS



  

DONATIVOS: em Numerário ou em Espécie
Para efeitos de dedução fiscal o donativo em espécie tem de ser convertido em 
numerário (Finanças / modelo 25):

• No caso de donativos em espécie considera-se que o valor dos bens é o 
valor fiscal, valor do custo de produção ou aquisição.

• Tipologia de bens:

– Mercadorias (existências) 

– Existências activo imobilizado (2ª mão / depreciação contabilística) 

– No caso de mecenato de recursos humanos, considera-se, para efeitos 
do presente artigo, que o valor da cedência de um técnico especialista é o 
valor correspondente aos encargos despendidos pela entidade patronal 
com a sua remuneração, incluindo os suportados para regimes obrigatórios 
de segurança social, durante o período da respetiva cedência.

NOTA / IVA : No caso de os donativos serem concedidos em espécie, haverá lugar a 
sujeição a imposto das transmissões de bens ou prestações de serviços efectuadas a título 
gratuito pelos mecenas, nos termos, respectivamente, da alínea f) do nº 3 do artigo 3º e 
das alíneas a) e b) do nº 2 do artigo 4º, ambos do CIVA.



  

1 – Todas as entidades beneficiárias dos donativos são 
obrigadas a:

a)  Emitir documento comprovativo dos montantes dos 

donativos recebidos dos seus mecenas, e a menção de que 
o donativo é concedido sem contrapartidas, de acordo com o 
previsto no Artigo 66; 

• Este documento tem de conter as seguintes informações:

– a) qualidade jurídica  da entidade beneficiária

– b) a referência do despacho de reconhecimento do interesse 
cultural (caso seja obrigatório)

– c) o montante do donativo em dinheiro ou indicação dos bens em 
espécie.

NOTA:  Ao contrário do PATROCÍNIO (factura/recibo + IVA) , o MECENATO 
está isento de IVA (ver circular 2/2004)



  

b) Possuir registo actualizado dos Mecenas, do 

qual constem:

• o nome

• o número de identificação fiscal, 

• bem como a data e o valor de cada donativo 
que lhes tenha sido atribuído 



  

• c) Entregar à Direcção-Geral dos Impostos, até 

ao final do mês de Fevereiro de cada ano, uma 
declaração do Modelo 25 (donativos recebidos) , 
referente aos donativos recebidos no ano anterior.



  

GEPAC / Mecenato
• http://www.gepac.gov.pt/_gepac/mecenato-cultural.aspx  

http://www.gepac.gov.pt/_gepac/mecenato-cultural.aspx


  



  

Exemplo 2: 

Se uma pessoa individual fizer um donativo de € 100, é lhe 
conferido o direito de dedução na declaração de IRS no anexo H 
(Quadro 7, colocando o código de benefício 718), deduzindo 25€ 
(100€x0,25%=25€) ao valor a pagar (se aplicável) de IRS.



  

Exemplos de campanhas de angariação de financiamento



  

https://www.facebook.com/notes/casa-conveniente/ser-mecenas-da-casa-conveniente-por-12/2816221
41864347/
 

https://www.facebook.com/
casaconveniente.teatro/

https://www.facebook.com/notes/casa-conveniente/ser-mecenas-da-casa-conveniente-por-12/281622141864347/
https://www.facebook.com/notes/casa-conveniente/ser-mecenas-da-casa-conveniente-por-12/281622141864347/


  

FUNDRAISING | MUSEU DE ARTE ANTIGA

Campanha:  
VAMOS PÔR O SEQUEIRA NO LUGAR CERTO

http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-por-o-sequeira-no-lugar-cert
o
 

http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-por-o-sequeira-no-lugar-certo
http://www.museudearteantiga.pt/exposicoes/vamos-por-o-sequeira-no-lugar-certo


  

Consignação de 0,5% de IRS para a Cultura 

http://www.gepac.gov.pt/incentivos/consignacao-de-05-de-irs-para-a-cultura.asp
x
 

GEPAC

http://www.gepac.gov.pt/incentivos/consignacao-de-05-de-irs-para-a-cultura.aspx
http://www.gepac.gov.pt/incentivos/consignacao-de-05-de-irs-para-a-cultura.aspx


  

https://www.trienaldelisboa.com/faca-part
e
 

● Patronos
● Mecenato

https://www.trienaldelisboa.com/faca-parte
https://www.trienaldelisboa.com/faca-parte


  

SPEND-O-MAT //   AUTOMATIC DONATION MACHINE 

http://www.efa-net.eu/member-news/news-from-switzerland/627-spend-o-mat-donation-machine-launches-in-ba
sel-switzerland
 

http://www.efa-net.eu/member-news/news-from-switzerland/627-spend-o-mat-donation-machine-launches-in-basel-switzerland
http://www.efa-net.eu/member-news/news-from-switzerland/627-spend-o-mat-donation-machine-launches-in-basel-switzerland


  

BOTÕES PARA DONATIVOS ONLINE



  

> Apoios a projectos (simplificado)

> Apoio a projectos

> Apoio sustentado (Bienal e Quadrienal)

> Apoio à Internacionalização

https://www.dgartes.gov.pt/pt/atividades/apoio_as_artes 

O Subprograma Cultura integra 4 linhas de financiamento.

● Projectos de Cooperação Europeia
● Projectos de Redes Europeias
● Projectos de plataformas europeias
● Projectos de Tradução Literária

O MEDIA tem 2 grandes prioridades:
● Reforço da Capacidade do Sector Audiovisual;
● Promoção da Circulação transnacional;

https://www.dgartes.gov.pt/pt/atividades/apoio_as_artes


  



  

CROWD FUNDING



  



  



  

Crowdfunding

Crowdfunding - ou, em português, "financiamento 

colectivo" - é uma forma simples e recente de 

angariação de financiamento para um projeto através 

de uma comunidade que colabora e partilha os 

mesmos interesses.



  

Um aspecto comum a iniciativas de crowdfunding é a 

concessão de recompensas aos financiadores, em 

escala proporcional à grandeza do incentivo concedido.

As recompensas podem ser próprias (produzidas pelo projecto) ou 

fornecidas por parceiros interessados em divulgação.

- Brindes

- Bilhetes p espectáculos 



  

Como  funciona?

Qualquer pessoa pode criar um projecto e explicar qual o 
objectivo e como é que vão ser utilizados os fundos angariados 
através do PPL. O projecto inclui duas secções importantes:

O objectivo – a quantia que o empreendedor quer angariar e que 
será necessária para levar a cabo o projecto

 As recompensas – o que os apoiantes recebem em troca do 
apoio ao projecto (ver recompensas)

Posteriormente, o empreendedor divulga o seu projecto a 
potenciais apoiantes. 

Os apoiantes investem no projecto durante um período 
previamente definido (até 60 dias para financiar o projecto). 

Estas contribuições vão acumulando até atingir o objectivo.



  

COMPARAÇÃO PPL / GOFUNDME

PRAZOS DE CAMPANHA
- PPL: max 60 dias
- GOFUNDME: não tem

METAS / ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
-PPL: É obrigatório atingir a meta/valor proposto
- GOFUNDME: Há meta, mas não é obrigatória para levantar os fundos

TAXAS DAS PLATAFORMAS:
- PPL: 5% + 2,5% (proc. Bancário) = 7,5%
- GOFUNDME: 5% + 2,5% + 0,25€ por doação 

PPL – gerida pelo Pedro Domingos – 100% portuguesa
Gofundme – multinacional



  

CASOS:

https://www.gofundme.com/f/eternal-forest-documentary 

https://www.gofundme.com/f/multiplicidades-festival 

Https://ppl.pt/3xshakespeare  

https://ppl.pt/matame 

https://www.gofundme.com/f/eternal-forest-documentary
https://www.gofundme.com/f/multiplicidades-festival
https://ppl.pt/3xshakespeare
https://ppl.pt/matame
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