
CROWDFUNDING

QUEM DA UMA
AJUDINHA?

Em Portugal há cada vez mais projetos financiados por uma multidão de desconhecidos
através de plataformas online. A moda dá pelo nome de crowdfunding. Uma alternativa
em tempos de crise para obter dinheiro rápido. Do cinema à música, ciência, tecnologia
ou política todas as ideias são válidas desde que entusiasmem muita gente a contribuir
REPORTAGEM DE BERNARDO MENDONÇA

O radialista Nuno Markl fez tudo

por ele. Andou com a mulher, Ana

Galvão, às cavalitas pela Margi-
nal como um louco desvairado,
atirou-se vestido para uma pis-
cina durante a noite com 9° C de

temperatura, fez uma humilhante

dança tribal de vitória e, por fim,
subiu os 240 graus da Torre dos

Clérigos, no Porto, enquanto ouvia

o tema 'Believe' de Cher em loop

(uma das músicas que mais detes-

ta). Penitências filmadas em dire-

to e partilhadas nas redes sociais

para gáudio dos seus fãs.Tudo para

agradecer as contribuições finan-

ceiras de milhares de portugueses

que durante 45 dias o ajudaram
numa campanha contrarrelógio —

através da plataforma portuguesa
de crowdfunding PPL — em que
tentou angariar €100.000 para a

realização do filme "Por Ela". Um

argumento de longa-metragem
da sua autoria, que balança entre

a comédia e o drama, e que tem a

cantora Ana Bacalhau no centro

de um triângulo amoroso com os

atores César Mourão e Tónan Qui-
to. A quem contribuía oferecia di-

ferentes recompensas simbólicas.

Quem o apoiasse com €15 garantia
o nome no genérico final e recebia

um cartaz A 2do "Por Ela". "Muito



útil para cobrir aquela mancha de

humidade na parede", segundo o

autor da rubrica "O Homem Que
Mordeu o Cão". Aos que contri-
buíssem com €1000, incluiria o

nome na ilustre lista de produtores
e dava à pessoa a hipótese de par-
ticipar na rodagem.

MARKL BATE RECORDE

Recebeu uma chuva de doações,
vindas de todo o país. A situação
mais inusitada aconteceu quando
um jovem do Porto, com cerca de

30 anos, se deslocou propositada-
mente à Rádio Comercial para en-

tregar em mãos a Nuno Markl um

cheque de €10.000 para lhe finan-

ciar o filme. Desencontrou-se de

Markl, mas deixou o cheque à pro-
dutora. E com essa contribuição o

rapaz passou a figurar na ficha téc-

nica como produtor executivo do

filme. Não bastou para o radialista

chegar a uns redondos €100.000,
mas, ao passar a barreira dos 40
mil Markl fez história, por bater o

recorde de maior quantia alguma
vez angariada num projeto por-
tuguês de crowdfunding. Apesar
do feito, Markl não chegou a ver
um cêntimo desse dinheiro. Como

ditam as regras do crowdfunding,

por não atingir a verba a que se

propôs durante o prazo da cam-

panha, todo o dinheiro teve de ser

devolvido às pessoas. Mas Markl
não desanimou e chamou esta ex-

periência o "fracasso mais bem-
sucedido de sempre". O humorista

não coloca a hipótese de desistir.

"Não faz sentido chegar até aqui

para desistir. O filme vai ser feito,

seja com um plano B ou C. Neste

momento, avanço com os ensaios

e em contactos com várias entida-

des, desde produtores de cinema a

câmaras municipais, passando por
empresas que podem ajudar a que

o 'Por Ela' se torne uma realidade."

As filmagens estão previstas para
este verão e a estreia para o início

de 2015.

Markl afirma ter adorado
cada momento desta "montanha
russa". Inspirou-se no exemplo do

amigo argumentista Filipe Melo,

que conseguiu mais de €6000
para a produção do último livro
da trilogia "As Fantásticas Aventu-

ras de Dog Mendonça e Pizzaboy
3" e no sucesso internacional do

realizador americano Spike Lee,

que atingiu em menos de um mês

1,2 milhões de dólares (cerca de

€725.000) para o seu próximo fil-
me sobre "seres humanos viciados

em sangue".

Contra as vozes de "velhos do

Restelo", Markl provou que existe

alternativa e saída para os projetos

que estão na gaveta à espera de

verba. Ele que tem há cinco anos

um argumento escrito para uma

longa-metragem a ser realizada

por Luís Galvão Teles, que concor-

reu ao ICA, sem sucesso. "É difícil

fazer um filme pelos meios tradi-

cionais. Estes 45 dias de campanha
foram intensos e fascinantes, salti-

tando entre euforia e frustração e

depois, de novo, euforia. Talvez o

prazo tenha sido demasiado curto.

Penso que, ao ritmo que a ope-
ração estava a correr, teríamos
reunido toda a quantia com mais

um mês."

Markl percebeu que com
esta campanha, mais do que per-
der, ganhou. Com todo o alarido

que fez na rádio, redes sociais

e imprensa conseguiu colocar

o projeto no mapa nacional, e

todos os dias é contactado por
pessoas que insistem em entre-

gar-lhe o dinheiro devolvido.
"Percebi que se sentiram parte
de um projeto e de uma comu-
nidade. E tem sido uma forma
de manifestarem afeto por mim
e por toda a equipa do 'Por Ela'.

Uma maneira de manter viva a

cultura em tempos de crise."

dos próprios promotores. "Outros

são pessoas curiosas que se inte-
ressam pela temática. Há ainda

aqueles que procuram adquirir
um produto ou serviço exclusivo

a um preço convidativo. Em qual-

quer dos casos há um grande cari-

nho por parte do público, porque
percebem que é uma ferramenta

poderosa e ao mesmo tempo de-

mocrática. Útil não só para anga-
riar capital como para testar uma
ideia no mercado", explica Pedro

Domingos, sócio-fundador da PPL.

A ideia já tem uns bons anos.

A primeira referência de crowd-

funding remonta a 1997, quando
os fãs da banda de rock britânica
Marillion lançaram uma campa-
nha coletiva de recolha de fundos

para financiar uma tournée pelos
EUA. Na época, os fãs surpreende-
ram a banda com €45.000. Mas o

recorde mundial de verba anga-
riada através de crowdfunding foi

atingido há dois anos, com uma

campanha para a produção de um

jogo de computador para PC — o

"Star Citizen" — que coloca o jo-
gador a combater no espaço. Com

um objetivo de 500 mil dólares

(€362.000), arrecadou no espaço
de um mês a inesperada quantia
de 37 milhões de dólares (€27 mi-
lhões), fazendo uso de um site pró-

prio e da mais famosa plataforma
americana de crowdfunding — a
Kickstarter.

Outra campanha que deu
muito que falar foi o financia-
mento milionário de um relógio
inteligente — o Pebble. Criado

pelo jovem Eric Migicovsky, é

capaz de mostrar no pulso men-

sagens entre outras informações
do smartphone. O objetivo inicial
desta campanha era angariar 100

mil dólares (€72.000). Aqueles que
financiassem o projeto com 115

dólares (€B3) receberiam um Pe-

bble em primeira mão. Em duas

horas, o objetivo foi atingido e ul-

trapassado largamente. Em três

O MUNDO A CONTRIBUIR

Esta nova forma de financiamen-
to que nos últimos três anos tem
dado os primeiros passos em Por-

tugal é já uma tendência mundial

e envolve milhões na América,
permitindo à multidão anónima

investir, através de plataformas
próprias na internet, na forma da

doação simples de dinheiro ou da

aquisição pré-paga de um produ-
to que se receberá caso a campa-
nha seja bem sucedida. Desde que
exista uma multidão disposta a

contribuir, qualquer campanha é

potencialmente válida.

A PPL (acrónimo para people)

é a plataforma pioneira em Por-

tugal e a mais bem sucedida. Sur-

giu em 2011 quando o tema ainda

era um deserto por cá. Até agora
conseguiu financiamento para 141

projetos, num total de €350.000.
A taxa de sucesso das campanhas
é de 48% e o valor médio dado

pelas pessoas é de €32. Muitos

apoiantes são familiares e amigos



Faça a sua
campanha

COMO COMEÇAR?

Qualquer pessoa pode recorrer ao ciwdfunding. O

importante é apresentar um projeto original, criativo,
sustentado e credível que explique bem para que ê que
o dinheiro vai ser aplicado e que entusiasme um grande
número de pessoas aparticipar. Defina criteriosamente

o orçamento, os objetivos, o prazo da ação e decida as

recompensas ou contrapartidas que dará às pessoas por
cada valor investido. Estes apoios não são apenas altruís-

tas, as pessoas querem algo em troca.

ONDE SUBMETER O PROJETO? Para se tornar visí-

vel aos olhos do mundo, dos potenciais investidores, ê

necessário submetera candidatura do projeto a uma

plataforma especializada em crowd/nnding. Existem

várias plataformas em Portugal. A pioneira foi a PPL que
é amais forte no mercado português (http://ppl.coni.pt/),

mas existem várias outras como a Massivemov, o BES

Crowdfunding e a Olmo, de cariz social, ou a plataforma
cultural Zarpante.

COMO DINAMIZAR? Peça primeiro ajuda à sua rede de

contactos, familiares, amigos e colegas. Normalmente
os desconhecidos só começam a ficar interessados

quando 20% da verba está atingida. A grande regra
aqui á apostar na comunicação do projeto nas redes

sociais e criar várias ações para o fazer chegar ao maior
mimero de pessoas. Seja através de exposições, debates,

concertos, filmes, performances ou entrevistas à co-

municação social. Vale tudo. O importante é chamar a

atenção para a causa. Quanto mais exposto e mediático

o projeto, mais probabilidade existe de atingir o valor

pretendido.

COMO RECEBER O DINHEIRO? Q dinheiro só será

transferido para a contados promotores da campanha
caso o projeto alcance ou ultrapasse a meta inicial. É a ló-

gica do tudo ou nada. Por isso é importante que seja rea-
lista e defina seriamente e sem exageros a quantia que se.

pretende alcançar. Caso contrário a verba será devolvida

a todos aqueles que investiram e acreditaram no projeto.
No PPL, por exemplo, estabelece-se um limite mínima de

€500 e considera-se que projetos superiores a €10.000
terão mais dificuldades em se financiar. Cada plataforma
cobra cerca de 5% sobre a quantia total angariada para

suportar os custos de toda a operação.

TENHO ALGUMA OBRIGAÇÃO FISCAL?

Se for particular não. Um particular que receba apoios

não tem qualquer obrigação fiscal em sede de IVA

relacionada com os valores recebidos, desde que não

ultrapasse os limites estabelecidos no art. 53" do CIVA,

que definem o âmbito da isenção. Para o IRS, deverá

declarar os apoios, enquadrando a operação no regime
de ato isolado.

semanas, a empresa arrecadou 10

milhões de dólares (€7 milhões) e

vendeu 85 mil unidades do relógio.

Hoje, Eric Migicovsky é um famoso

empresário milionário, foi capa da

revista "Wired" e acaba de lançar
uma versão em metal do relógio

por €180.

A CAMPANHA BLASTED

MECHANISM
Esta ideia já seduziu vários artis-

tas nacionais e internacionais. A
banda Primitive Reason conseguiu

pagar em 2012 o álbum "Power

to The People" com €3500 dados

pelos fãs. Mas até agora os Blasted

Mechanism foram a banda mu-
sical que maior sucesso teve, ao



FOTOGRAFAR A C RI SE
BRUNO CABRITA, JOSÉ
CARLOS CARVALHO E BRUNO
SIMÕES CASTANHEIRA,
TRÊS FOTOJORNALISTAS
DO "PROJECTO TROIKA"

arrecadar no início deste ano mais

de €8000 para a gravação do novo
álbum e o fabrico de fatos para os

concertos. Em tempos de crise, é

obra e merece atenção.
Nas paredes de um armazém

em São Domingos de Rana, onde

está localizado o estúdio de gra-
vação da banda, estão penduradas
nas paredes as máscaras de espe-
táculos passados. Mas os Blasted

são futuro e querem surpreen-
der com imagem e sonoridade
renovada daquilo que chamam
a "8 a geração da banda". Valdjiu,
Guitshu e Ary estão à conversa

com o amigo Jel (o humorista que
se tornou conhecido com os Ho-

mens da Luta). Confessam que o

crowdfunding lhes trouxe muito,
mais do que estavam à espera.
"Além do dinheiro, deu-nos uma
enorme atenção da comunicação
social e maior interação com os

fãs. Procurávamos uma ligação
diferente com a comunidade que
nos segue e apoia", explica Valdjiu.
Ou seja. não foi só pelo dinheiro

que avançaram, mas para expe-
rimentarem esta poderosa nova
fornia de comunicação com o pú-
blico. O golpe de asa da banda foi

terem partido para a estrada com

a campanha, uma espécie de mi-

nidigressão que funcionou como

uma original ação de crowdfunding

num cara a cara com os fãs. À en-

trada destes concertos mais inti-

mistas era apresentado um menu

ao público, no qual constavam as

diversas modalidades de ingresso.
Cada pessoa decidia como queria
contribuir, recebendo mais tarde

diferentes pacotes de acordo com
averba que tinha dado. Por exem-

plo, as pessoas que contribuíram
com €12 irão receber o novo disco

em formato de CD autografado
pela banda. Foi o que bastou para
conseguirem a verba necessária. O

disco que estava inicialmente pre-
visto para março, deverá ser lan-

çado em final de setembro. Outro

dos elementos da banda, Ary, con-

sidera que os Blasted acabaram

por funcionar como um exemplo.
"Contribuímos para o crescimento

e compreensão de como pode fun-

cionar o crowdfunding. Se algum
conselho houver para dar é serem

criativos e usarem as redes sociais.

É ressuscitar a ideia de que o ser
humano gosta de dar. Nós gosta-
mos de dar!"

CROWDFUNDING NA POLÍTICA

O crowdfunding não se fica pelos

projetos artísticos. Vai a todas as

áreas. E nem a política fica de fora.

Um bom exemplo disso é a bem
sucedida campanha presidencial
americana de Barack Obama, em

2008. Sob o lema "Yes, we can"

(Sim, podemos), milhões de pes-
soas sentiram-se inspiradas. Tan-

tas acreditaram nesse lema que



foram reunidos 750 milhões de

dólares (cerca de €540 milhões)

em apenas 21 meses. E mais de 80%

desses fundos veio sob forma de

pequenas doações de menos de

200 dólares (€140). Por cá, o pre-
sidente da Câmara de Lisboa, An-
tónio Costa, também se deu bem
com este sistema de financiamen-

to, ao amealhar €3588 para a reali-

zação de um vídeo com o objetivo
de "estimular a participação dos

jovens" nas eleições autárquicas,

que se realizaram no ano passado.

OS ROSTOS DA CRISE

José Mário Branco escreveu que
"a cantiga é uma arma". Desta vez,
oito fotógrafos e um realizador,
vários deles premiados, usam a

máquina fotográfica e de filmar
como arma documental. Estão na
estrada para "mostrar as conse-

quências e resultados na socieda-

de portuguesa das intervenções

impostas" pela troika e dar rosto

aos portugueses que empobrece-
ram, que sofrem e que estão por
detrás dos números da crise. Cha-

maram a esta junção de olhares

"Projecto Troika" e recorreram ao

crowdfunding para a realização de

um livro de fotografia, com 200

páginas, e uma curta-metragem.
"É um documento visual, cuidado,

com bom papel, para memória das

gerações futuras", conta o fotojor-
nalista Rodrigo Cabrita, de 36 anos,

que acaba de ser premiado com

o Prémio Estação Imagem Mora
na categoria "Vida Quotidiana".
Têm até ao final de setembro para
conseguirem atingir os €15.000

que necessitam. Estão confiantes

no entusiasmo dos portugueses.
"Estamos a fazer isto com espírito
de missão. Não vamos ganhar qual-

quer dinheiro. Pedimos às pessoas

para contribuir se quiserem ver
este projeto concretizado e ter nas

mãos um dos nossos livros", apela

Rodrigo. São múltiplos os ângu-
los de abordagem. O fotojomalis-
ta do "Público" Adriano Miranda,
lembrou-se de "Os Miseráveis" de

Vítor Hugo e optou por retratar

portugueses despidos. Uma metá-

fora ao estado das coisas. "Sinto-o

na pele. Já quase nada resta para
tirar", tem escrito na sua página.
Rodrigo Cabrita, fotojornalista do

"I", retratou idosos e as dificulda-

des com que vivem. "Muitos dei-

xam de ter dinheiro para comida

e medicamentos e passam a um
estado de vulnerabilidade assus-

tadora." Bruno Simões Castanheira,

35 anos, colaborador do "Público" e

do "I", também vencedor este ano
de um Prémio Estação Imagem
Mora, registou pessoas que não

têm alternativa à pobreza e que
vivem da caridade de instituições.
O fotojornalista da "Visão" José

Carlos Carvalho optou por regis-
tar a tristeza dos portugueses e a

cara dos novos pobres. "Iguais a

nós, bem vestidos, com educação,

que se viram sem emprego e sem

condições para se sustentar." To das

as pessoas que pré-comprarem um

livro terão o seu nome colocado na

última página, "porque são parte
importante deste processo". Em

Yvww.projectotroika.com pode saber

mais e encomendar o livro por €25.

UM DRONE PARA A ANTÁRTIDA
Com a escassez de verbas destina-

das à investigação científica em

Portugal, alguns cientistas têm-
se virado para estas campanhas

dirigidas aos cidadãos. E com su-

cesso. Este ano, o Grupo Polar da

Universidade de Lisboa conseguiu
mais de €20.000 em doações para
a compra de um drone não-tripula-
do, com apenas 700 gramas e um

metro da ponta de uma asa à outra.

E com isso bateram o recorde de

maior verba de crowdfunding en-

tregue em Portugal. Como? Parti-

lharam nas redes sociais as razões

da necessidade de um drone capaz
de fazer um levantamento foto-

gráfico da península daAntártida.

E mobilizaram centenas de contri-
buintes. Em troca prometeram o

envio de um postal personalizado
da zona a todos os que doassem

€25 ou mais. Resultou. E. desde o

início do ano, têm o drone a fun-
cionar. Batizaram-no "Suzanne

Daveau", em homenagem a uma

geógrafa luso-francesa, precur-
sora da área. Com este aparelho
a equipa portuguesa pode agora
monitorizar o que se está a passai-
no solo da Antártida (o permafrosr)

crucial para estudar as alterações
climáticas. "Começámos estas in-

vestigações em 2000, num sítio

único para estudar. E as suas al-

terações têm um impacto direto

no aquecimento global, subida

UM DRONE NA ANTÁRTIDA
GONÇALO VIEIRA E PEDRO PINA
CONSEGUIRAM QUASE €22.000



ESCOLAS PARA ÁFRICA
JOSÉ BOMTEMPO, O PADRE
ANTÓNIO FERNANDES
E MARTA TEIXEIRA

dos oceanos e erosão , chama a

atenção o geógrafo Gonçaio Vieira.

Quando submeteu com a sua equi-

pa a campanha "3D Antártida" na

plataforma PPL, foi alertado que
a quantia que estava a pedir era
muito alta e que podiam falhar o

objetivo. "Não baixámos a fasquia.
Era o dinheiro que precisávamos.
Foi um tiro no escuro, mas con-

seguimos sensibilizar as pessoas

para a importância deste estudo

(que pode acompanhar na página
de Facebook "3D Antártida"). Pe-

dro Pina, investigador do Instituto

Superior Técnico, que faz parte do

projeto, separa as águas: "Foi bom.

Mas a investigação em ciência no

nosso país não pode depender de

crowdfunding. A luta é essa."

INSPIRAÇÃO SOCIAL

E se com uma nota puder contri-

buir para a educação de crianças
em África? E com isso mudar para

sempre as suas vidas? É com essa

premissa que foi lançada este ano a

campanha "Inspirit" (através do site

www.getinspirit.org) numa parceria
entre os padres missionários da

Consolata e a agência de publicida-
de BAR. O objetivo é juntar €15.000

para a construção de cinco escolas

na região de Marandallah, no Norte

da Costa do Marfim, onde as crian-

ças trabalham com os pais na agri-
cultura e não têm oportunidade de

estudar. "Queremos dar a conhecer

a realidade dessas crianças e, mais

do que o seu sofrimento, damos a

conhecer os seus sonhos. Para os

tornarmos realidade", diz o padre
António Fernandes. Há mais de 15

anos que a Consolata recolhe fun-
dos dos meios tradicionais da Igreja

para locais como Tanzânia, Brasil,

Colômbia, Congo ou Quénia. "Que-
remos chegar a outras pessoas, que

nao estejam obrigatoriamente liga-
das à Igreja ou ao nosso instituto.

Se não for com dinheiro, pode ser

com tempo ou ideias." José Bom-

tempo, diretor da BAR, juntou-se à

causa por se ter sentido sensível ao

tema das crianças sem futuro. As

contribuições até o momento não
têm sido muitas. "Temos que ser

pacientes. Sabemos que a estraté-

gia e a criatividade não bastam. E

que agora é preciso ir para a rua,
cara a cara com o consumidor, dar

a conhecer a ideia e o projeto. Isto

é apenas o começo." ©

bmendoricatâexpresso, impresa.pt








