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Figura 1: Módulo: Tópicos de Literacia Financeira  
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DESCRIÇÃO DO MÓDULO 
 

 

 

O módulo 'Literacia Financeira' fornece informação sobre o crowdfunding com os 

elementos básicos dos princípios de crowdfunding, registo de empresas - como 

registar legalmente empresas e que formas escolher, estrutura de preços e custos - 

como determinar o valor dos produtos e serviços e compreender se o cálculo 

potencial das empresas é viável, oportunidades de financiamento externo para 

iniciar as suas próprias pequenas empresas ou actividades de auto-emprego. Os 

adultos aprenderão como fazê-lo: 

1. Registar as suas próprias pequenas empresas/emprego por conta própria 

2. Determinar o valor dos produtos e serviços 

3. Calcular a estrutura de custos do próprio início da pequena 

empresa/emprego independente 

4. Procura de oportunidades de financiamento externo 

5. Compreender o conceito e os princípios do crowdfunding  
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TÓPICO 1 REGISTO DE EMPRESAS: VISÃO GERAL  
 

O principal objectivo deste tópico é fornecer toda a informação necessária sobre o 

registo de empresas e quais as formas a escolher nos países dos parceiros do 

projecto, bem como alguns cálculos práticos e exemplos para inspirar os alunos 

adultos a iniciar o seu próprio empreendedorismo. Os principais resultados da 

aprendizagem são o conhecimento sobre as principais formas de registo de 

empresas nos países dos parceiros, a responsabilidade legal e o cálculo prático do 

início do negócio antes do registo da empresa. 

 

 

 

 

 

 

Ligado a 'Competências Empresariais'.   

- Competências de pensamento criativo: O pensamento criativo é a capacidade de considerar 

algo de uma nova forma. 

- Capacidade de resolução de problemas: A capacidade de resolução de problemas ajuda-o a 

determinar a origem de um problema e a encontrar uma solução eficaz.  
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1.1. A importância do espírito empresarial e do registo da sociedade de 

responsabilidade limitada (Ltd) 
 

A principal importância do empreendedorismo é a criação de oportunidades de emprego, inovação, e 

melhoria da economia.   

O homem por detrás do empreendedorismo é um indivíduo orientado para a acção e altamente 

motivado que está pronto para atingir objectivos. 

Os empresários percebem o que os outros não viram e agem de acordo com essa percepção". Assim, os 

empresários levam a economia e a sociedade que é a civilização inteira ao estado de progresso e 

prosperidade. 

A importância do empreendedorismo é: 

1. Crescimento do Empreendedorismo. 

2. Criação de oportunidades de emprego. 

3. Inovação. 

4. Impacto no desenvolvimento da comunidade. 

5. Melhora o nível de vida. 

6. Promove a investigação e o desenvolvimento. 

O projecto visa promover o micro empreendedorismo e o auto-emprego; assim, este capítulo explicará as 

principais formas de registo de empresas e de auto-emprego nos países do projecto.   

A forma comummente utilizada de registo de empresas é LIMITED LIABILITY COMPANY, também 

conhecida como LTD em inglês. O próprio formulário explica que a responsabilidade desta empresa é 

normalmente limitada pelo capital próprio. O capital social é legalmente definido como uma quantidade 

mínima de dinheiro e/ou valor dos bens (em espécie) que uma pessoa investe antes do registo da 

empresa. O capital social está a tornar-se uma garantia para as actividades comerciais e normalmente a 

empresa arrisca-se com este capital social.  

Capital social mínimo completo nos países do projecto: 

País  Montante do capital social mínimo 
completo em euros 

Link para instituição pública responsável pelo 
registo de empresas 

Letónia  2800 EUR https://www.ur.gov.lv/en/  

Chipre Não há requisitos obrigatórios para um 
capital social mínimo para uma sociedade 
de responsabilidade limitada privada. 
recomendar depósito 1000 EUR 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/
LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage  

Bulgária  2500 EUR https://portal.registryagency.bg/ 

Portugal  A partir de 1 EUR  https://eportugal.gov.pt/en/espaco-
empresa/empresa-online  

 

 

https://www.ur.gov.lv/en/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/LandingPage_el/LandingPage_el?OpenPage
https://portal.registryagency.bg/
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
https://eportugal.gov.pt/en/espaco-empresa/empresa-online
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Para registar uma sociedade de responsabilidade limitada, uma pessoa deve reconsiderar também os 

custos da taxa de registo.  

Este custo depende por país na UE, mas normalmente a taxa de registo é de cerca de centenas de euros.  

Por vezes, os custos de registo oficial, as competências legais e a falta de experiência prévia estão a 

impedir os proprietários de ideias empresariais de registar uma empresa. Gostaríamos de encorajar a 

iniciar o seu próprio negócio e procurar apoio a nível local e nacional. Existem muitas organizações de 

apoio às empresas em todos os estados membros da UE que consultam gratuitamente sobre a criação de 

empresas. A Enterprise Europe Network é uma delas. Pode encontrar a organização nacional EEN on-line 

e contactá-la para saber mais sobre o registo de empresas e fazer negócios dentro da UE e globalmente. 

As ligações abaixo ajudá-lo-ão: 

Portugal https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal  

Letónia https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia  

Chipre http://eencyprus.org.cy/en/  

Bulgária https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao Tópico 1 – Plano de Aula 1 – Actividade 1  

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/about/branches/portugal
https://een.ec.europa.eu/about/branches/latvia
http://eencyprus.org.cy/en/
https://een.ec.europa.eu/about/branches/bulgaria
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1.2.  Criação da empresa: Fundador, Co-Fundador, Membro do Conselho de 

Administração - responsabilidade e valor partilhado 
 

O fundador da empresa é uma pessoa que faz o registo de empresa com o objectivo comercial - para 

ganhar dinheiro e ter lucro. Esta pessoa é conhecida como Fundador. No caso de decidir fundar uma 

empresa sem outros sócios - torna-se 100% proprietário ou apenas Fundador. No caso de convidar 

parceiros - então será um Co-Fundador e a propriedade dependerá de quanto dinheiro é investido e 

quantas acções recebe em troca.  

O valor de uma acção é um valor nominal por cada acção. A empresa pode ter de 1 a 1 milhão de acções, 

mas este montante está sempre a compor 100% no total.  

Exemplo 1:  

Kate (35) e Patrícia (38) são costureiras e melhores amigas. Decidiram criar uma empresa de costura, são 

ótimas a coser e a desenhar roupas. Cada pessoa está pronta a investir 1500 euros para criar uma 

empresa. O investimento é igual e ambos os sócios tornam-se co-fundadores com 50 % das ações da 

empresa.  

O capital social total é de 3000 euros, já que Kate investiu 1500 euros e Patricia investiu 1500 euros, o que 

é igual a 100 % das acções. A propriedade total é sempre igual a 100%. A maneira fácil é dividir o 

investimento por 100. O valor de uma acção é de 30 EUR ou 3000 EUR dividido por 100.  

Exemplo 2: 

Laura é uma pasteleira de 25 anos de idade. Ela está a sair-se bem, os bolos são deliciosos. Cada vez mais 

clientes estão dispostos a comprar os seus bolos e Laura precisa de empregar pessoal para a ajudar. Ela 

decide estabelecer uma empresa e investir 2800 EUR como capital próprio mínimo total para pôr em risco 

apenas o dinheiro da empresa. Laura é apenas fundadora e assim torna-se 100% accionista e proprietária 

da empresa. O valor de uma acção é de 28 EUR ou 2800 EUR dividido por 100.  

Exemplo 3: 

Mike (27), Elizabeth (32) e Joe (23) são jovens desenhadores gráficos. Estão a trabalhar para outra 

empresa e vêem o potencial do negócio, já que muitas empresas precisam de páginas web, design para 

produtos e tipos de logótipos. Decidem criar uma empresa. Agora, isto é importante para decidir a 

proporção de propriedade. Normalmente, a pessoa que investe o maior montante será também o detentor 

da maioria da propriedade.  

Mike está disposto a investir 1000 EUR, Joe apenas 500 EUR, Elizabeth 1500 EUR. Agora o montante total 

é de 3000 EUR com um valor accionista de 30 EUR. Mike é Co-Fundador com 33,3 % de propriedade (1000 

EUR dividido por 30 EUR/acção é 33,3 %), Joe é Co-Fundador com 16, 7 % de propriedade (500 EUR dividido 

por 30 EUR/acção é 16,7), Elizabeth é Co-Fundadora com 50 % de propriedade (1500 EUR dividido por 30 

EUR/acção é 50 %). Agora vamos recalcular - Mike 33,3 % mais Joe 16,7 % mais Elizabeth 50 % está a 

compor totalmente 100%.  

Obviamente, a principal co-proprietária da empresa é Elizabeth e ela tem direitos legais para aceitar ou 

protestar contra as decisões da empresa.  
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Os casos 2 e 3 mostram que temos de reconsiderar o número de co-fundadores que se tornam co-

proprietários. Temos de compreender como somos abertos e flexíveis para partilhar o poder. Por favor, 

pense duas vezes antes de decidir estabelecer empresa com parceiros. Decida que competências e 

recursos pode fundir e se está satisfeito com o resultado final. Alguém pode tornar-se um actor principal 

e alguém deve ser sempre capaz de se adaptar às decisões dos actores principais. Lembre-se que 

estabelecemos empresa para obter lucro e por vezes a amizade é posta em risco. Diz-se em muitas 

culturas "não fazer/iniciar negócios com amigos íntimos". Reiterando este ditado, gostaríamos de o 

convidar a ser honesto para com os seus parceiros e para consigo próprio.  

Membro da Direção  

O Membro do Conselho de Administração é a pessoa legalmente responsável pelo trabalho da empresa 

que é nomeada pelo Fundador ou Co-Fundadores no ato de registo da empresa. O Membro do Conselho 

de Administração representa a empresa e assina documentos em nome da empresa. Apenas o Membro 

do Conselho de Administração tem direitos legais para assinar documentos e agir em nome da empresa. 

Os fundadores e proprietários permanecerão sempre como beneficiários. Dividirão as receitas líquidas 

no final do ano de acordo com a proporção de acções que tiverem. 

Normalmente, em pequenas empresas, o Fundador está a tornar-se um membro do Conselho de 

Administração ou pessoa legalmente responsável pelo trabalho da empresa. O Fundador pode nomear 

outra pessoa como Membro do Conselho de Administração, permanecendo assim apenas como Fundador 

e Beneficiário da empresa e delegando a responsabilidade legal e poderes para Membro do Conselho de 

Administração.   

Vejamos os casos anteriores! 

Exemplo 1:  

Kate e Patricia são co-fundadoras e co-proprietárias de 50% cada uma. Decidem nomear para o Conselho 

de Administração elas próprias. Assim, são agora "dois em um" - Co-fundadores e Membros do Conselho 

de Administração. Podem assinar legalmente todos os documentos em nome da empresa e também 

representar a empresa. No caso de Kate decidir contrair um empréstimo no banco para expandir os 

negócios legalmente, ela pode fazê-lo por conta própria se a decisão de registo tiver esta referência de 

agir separadamente. No caso de as decisões de registo terem uma referência clara de que todos os 

membros do Conselho de Administração devem agir em conjunto, então Kate deve pedir a aprovação de 

Patricia e, sobretudo, os documentos bancários serão assinados por ambos os membros do Conselho de 

Administração.  

Exemplo 2:  

Laura nomeou-se no decreto de registo como membro do Conselho de Administração. Ela compreendeu 

que está disposta a assumir a liderança e também a responsabilidade. Laura poderia ter convidado outra 

pessoa para cumprir os deveres de membro do Conselho de Administração, mas muito provavelmente 

teria de pagar a esta pessoa o salário para este trabalho. Lembre-se que na maioria das vezes os 

fundadores de pequenas empresas tornam-se também membros do Conselho de Administração, uma vez 

que podem não ter dinheiro gratuito para pagar o salário de membro do Conselho de Administração.  

Exemplo 3: 
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Mike, Joe e Elizabeth decidiram que Elizabeth será membro do Conselho de Administração e liderará a 

empresa. Mike e Joe irão partilhar os resultados do trabalho. Mas um dia Elizabeth pode também decidir 

desistir deste dever e depois deve nomear o membro do Conselho de Administração. Esperemos que esta 

empresa cresça e ganhe e possa pagar o salário de membro do Conselho de Administração. 

 

Importante! 

Existem diferentes regulamentos nos estados membros da UE, por exemplo, o Direito Comercial que 

define os deveres dos membros do Conselho de Administração. No caso de decidir estabelecer uma 

empresa fora do país onde reside - conheça sempre os requisitos legais!  

Por favor, seja muito cauteloso se alguém lhe estiver a oferecer um cargo de Membro da Direcção com 

ou sem pagamento como Membro da Direcção em muitos casos é a única pessoa legalmente 

responsável pelo trabalho da empresa e pode ser processado em tribunal por terceiros e pelo Fundador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicas:  

- Reconsiderar qualquer oferta para se tornar um membro do Conselho de Administração na empresa 

que não é co-fundador  

         - Consultar as autoridades públicas e organizações de apoio às empresas para obter ajuda   
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1.3.  O registo de auto-emprego 

 

A segunda opção para a realização de actividades empreendedoras é o registo de auto-emprego. 

Normalmente é gratuito e menos trabalho burocrático. Mas legalmente, na maioria dos países da UE, as 

pessoas SE são legalmente responsáveis pelos danos que podem causar a terceiros através da realização 

de actividades comerciais. Isto raramente é conhecido das pessoas ou existe um pequeno risco de tais 

danos.  

Os trabalhadores por conta própria agem como pessoas singulares para obterem lucros. Na sua maioria, 

os trabalhadores independentes oferecem competências e trabalhos que podem fazer manualmente 

como jardinagem, serviços de beleza (cabeleireiro, massagista), reparação de automóveis, cozedura, 

baby-sitting, etc. As profissões que podem registar o trabalho por conta própria são definidas em cada 

país pela respectiva instituição e regulamentação, e..., Serviço de Finanças do Estado ou Registo Municipal 

ou de Empresas do Estado.  

O quadro abaixo indica as instituições responsáveis pelo registo de auto-emprego nos países parceiros do 

projecto: 

País Instituição Link  

Letónia Serviço de Finanças do 
Estado 

https://www.vid.gov.lv/  

Portugal  AT- Autoridade Tributária e 
Aduaneira 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action 
 

Chipre Registo de empresas em 
Chipre 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/ 
business_en?OpenForm&access= 
0&SectionId=business&CategoryId=none 
&SelectionId=home&print=0&lang=en  

Bulgária Agência Fiscal Nacional https://nra.bg/  

 

Os benefícios do auto-emprego 

1. fácil e rápido de registar 

2. registo gratuito 

3. relatórios financeiros e pagamento de impostos fáceis 

4. A contabilidade poderia ser feita por um trabalhador independente  

5. bom começo para validar o potencial comercial e mais tarde estabelecer uma empresa 

Os riscos do auto-emprego 

1. em alguns países da UE a responsabilidade legal é grave - a pessoa põe em risco os seus próprios 

bens  

2. a pessoa é simultaneamente empregado e empregador, o que pode levar a uma sobrecarga  

3. a pessoa pode não estar totalmente segura socialmente - isto pode ter graves consequências 

financeiras em caso de doença, invalidez, licença de maternidade/paternidade, reforma, uma 

vez que este apoio financeiro é normalmente calculado com base nos impostos da segurança 

social pagos em anos anteriores  

https://www.vid.gov.lv/
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/business_en?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en
https://nra.bg/
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Estudo de caso da Letónia 

Sara (29) é cabeleireira. Ela tem família e um filho (2). Ela está disposta a fazer um trabalho em part-time 

em sua casa. A legislação letã define que os trabalhadores independentes devem fazer o registo e pagar 

o imposto sobre o rendimento uma vez por ano. Sara tem um rendimento de quase 700 EUR por mês, tem 

custos mensais de 300 EUR (telemóvel, cosmética capilar, publicidade). O excedente por mês é de 400 EUR. 

Sara reporta à plataforma electrónica este excedente, mas não paga imposto sobre o rendimento 

mensalmente. Ela pagará o imposto sobre o rendimento no final do ano civil e este será de 20 % em 

conformidade. A Sara pode optar por pagar o imposto voluntário da segurança social mensalmente de 

quase 150 EUR mas não num caso comum. Esperemos que Sara seja saudável e não enfrente problemas 

de segurança social nos próximos anos, uma vez que é jovem. Mas o que irá acontecer mais tarde? 
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1.4. O plano de ação e o cálculo financeiro antes do registo 
 

Quando uma pessoa está mentalmente e financeiramente pronta para registar a sua própria empresa, 

deve preparar o plano de acção com base em cálculos financeiros. Vamos começar. 

1. DECIDIR O ESTATUTO LEGAL DO REGISTO  

Com base em informações e tarefas anteriores efectuadas, decidir a forma de registo - sociedade de 

responsabilidade limitada ou trabalho independente. Os critérios abaixo indicados podem ajudá-lo, mas 

estes critérios são excessivamente abrangentes e podem não ser obrigatórios para determinar a sua 

decisão. 

  

Critério LTD  Auto-emprego 

Está interessado em investir?   

Sim  X  

Não   X 

Está interessado em exportar?   

Sim  X  

Não    

Está interessado em gerir mais e produzir menos?   

Sim  X  

Não  X 

Está interessado numa vida calma com menos 
riscos? 

  

Sim  X  

Não   X 

Está interessado em actividades de pequena escala   

Sim  X 

Não  X  

Está a ter dinheiro próprio para investir no registo 
e crescimento de empresas? 

  

Sim X   

Não   X  

É fácil iniciar uma empresa no seu país?   

Sim  X  

Não   X 

Há aqui alguma organização de apoio?   

Sim  X X 

Não   X  

Tem uma equipa para começar?   

Sim  X  

Não   X  
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Quer apenas tentar sem qualquer responsabilidade 
legal séria? 

  

Sim   X 

Não, sou capaz de correr riscos  X  X  

 

2. DETERMINAR TODOS OS RECURSOS DE QUE JÁ DISPÕE  

Existem os principais tipos de recursos:  

 conhecimento e experiência intelectual 

 recursos humanos como pessoas para trabalhar e com quem colaborar, 

 material - financiamento e bens como matéria-prima, instalações, software.  

 Por favor, liste todos os recursos de que dispõe com base nos folhetos fornecidos. Tire 

conclusões e reconsidere a força para registar uma empresa ou um emprego independente.  

 

3. PROCURAR APOIO  

Hoje em dia há muitas oportunidades para se juntar a redes e comunidades que apoiam actividades 

empresariais.  

Por favor, abordem os aspectos abaixo: 

 pessoas que me poderiam ajudar financeiramente a iniciar negócios 

 organizações que me poderiam ajudar com consultas comerciais gratuitas 

 a principal organização de registo de empresas no meu país 

 a principal organização de auto-emprego no meu país 

 os impostos (tipos e montante) para a sociedade de responsabilidade limitada 

 os impostos (tipos e montante) para trabalhadores independentes 
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TÓPICO 2 ESTRUTURA DE PREÇOS E CUSTOS: VISÃO GERAL 
 

 

O principal objetivo deste tópico é fornecer as informações necessárias sobre os 

preços de serviços e bens. Os adultos compreenderão os principais componentes 

necessários para o cálculo do valor dos produtos e serviços fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligado a ‘Competências Empreendedoras”   
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2.1. A importância do cálculo de preços e custos 
 

Para maximizar os lucros, as empresas devem encontrar todas as formas possíveis para minimizar os 

custos e estimar o preço final para os clientes, o que também é rentável para as empresas.  

Devemos calcular todos os custos antes de começarmos a trabalhar por conta própria e estimar o preço 

que é atractivo para o cliente no mercado em que operamos. Este é o erro mais típico - erro de cálculo de 

custos e não correcção de preços.  

 Embora alguns custos sejam vitais para manter o negócio a funcionar, os empresários e os trabalhadores 

independentes devem sempre rever as demonstrações financeiras para identificar eventuais despesas 

excessivas que não forneçam qualquer valor adicional às actividades essenciais do negócio 

Alocação de custos 

A alocação de custos é o processo de identificação dos custos incorridos, e depois de os acumular e atribuir 

aos objectos de custo certos (por exemplo, produção, marketing, vendas, desenvolvimento de novos 

produtos) numa base mensurável.  A alocação de custos é utilizada para distribuir os custos entre 

diferentes objectos de custo, a fim de calcular a rentabilidade de, por exemplo, diferentes linhas de 

produtos. 

Exemplo: 

O trabalhador por conta própria é cabeleireiro. Os serviços que esta pessoa presta são: 1) corte de cabelo, 

2) coloração do cabelo, 3) penteado. Estes são objectos de custos. Esta pessoa pode calcular quanto 

material e tempo são investidos no corte de cabelo, na coloração do cabelo e no penteado. Isto pode 

revelar-se que o corte de cabelo requer apenas tesouras e cadeiras de boa qualidade para o cliente, 

champô e toalha. Pelo contrário, para oferecer o corte de cabelo - o secador de cabelo, vários cosméticos 

de cabelo e electricidade é necessário. Para oferecer a coloração do cabelo - o cabeleireiro deve investir 

dinheiro em cores e também gastar muito mais tempo do que para cortar ou pentear o cabelo.  

A atribuição de custos é um processo importante para uma empresa porque se os custos forem mal 

atribuídos, então a empresa poderá tomar decisões erradas, tais como sobre/preço insuficiente de um 

produto, ou investir recursos desnecessários em produtos não-lucrativos.  O objectivo das análises é 

assegurar que os custos são correctamente atribuídos aos objectos de custo designados e que são 

escolhidas as bases apropriadas de alocação de custos.  

Fixação de preços  

O preço é basicamente a soma de TODOS OS CUSTOS MAIS MARGEM DE RENDIMENTO na indústria que 

operamos. 

Se olharmos para o caso do cabeleireiro, então o corte de cabelo será a soma de 1) materiais 

necessários + 2) aluguer do escritório + 3) tarifa horária do cabeleireiro + 4) lucro para o proprietário do 

salão (que pode ser também o cabeleireiro).  Também analisamos o preço médio do corte de cabelo no 

mercado e tentamos compreender o preço mínimo e máximo no mercado. Por exemplo, um corte de 
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cabelo para homens na cidade de Riga, Letónia, varia entre 5 EUR em salões de luxo, pequenos e 

encantadores, até 35 EUR em salões de luxo. Por isso, deve descobrir o seu perfil de cliente e 

compreender o preço de um corte de cabelo entre esta gama (5- 35 EUR).  

 

Dicas:  

- Não sobre-preço/sub-preço 

       - Analisar o preço de produto/serviço similar no mercado em que opera   

 

Plano de Aulas/Actividades:  

- Ligado ao tópico 1 - Plano de Aula 1 - Actividade 1 (definir o serviço ou produtos que os alunos adultos 

planeiam fornecer e fazer a análise de preços de serviços/ produtos semelhantes no mercado) 
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2.2.  A estrutura de preços   

 

Antes de calcularmos o preço, pense na filosofia empresarial que terá - oferecerá serviços e produtos 
orientados para o custo ou para o valor - impulsione.  

Estrutura de custos orientada para o custo  

Estes tipos de empresas estão hiperfocadas na minimização de custos onde quer que possam. Querem 
criar a estrutura de custos mais baixa, tirando partido de sistemas, automatização e outsourcing. 
Oferecemos o preço mais baixo e os clientes escolhem-nos devido a esta oferta principal - preço mais 
baixo ou economia de dinheiro. 

Estrutura de custos orientada para o valor  

As estruturas de custos orientadas para o valor são elementos fundamentais para as empresas que estão 
mais preocupadas em criar valor do que quanto lhes custa fazê-lo.  

Embora o custo seja importante ter em mente, se não estamos a fornecer valor suficiente, não teríamos 
clientes.  

Compreender como criar valor para diferentes segmentos de clientes 

Faça isto através da estimativa do valor que diferentes combinações de benefícios poderiam representar 
para os clientes. Depois, teste as suas suposições e estimativas com os seus clientes com entrevistas ou 
inquérito de marketing a potenciais clientes. 

O que é uma estrutura de preços? 

Uma estrutura de preços responde fundamentalmente à pergunta "Quanto cobro pelo meu produto?", 
ajudando-o a descobrir a relação entre o valor do seu produto ou serviço (e especialmente como os seus 
clientes percebem esse valor) e os custos incorridos para o criar/fornecer. 

A sua estrutura de preços define a sua configuração de preços para produtos ou serviços, incluindo os 
seus principais pontos de preços mais descontos, ofertas, e estratégia. Cada estrutura de preços começa 
com um objectivo de fixação de preços. Altere o objectivo, e terá de alterar a estrutura também.  

Quando o seu produto estiver pronto para o mercado, a sua primeira prioridade é assegurar que os 
clientes certos sejam sensibilizados para o seu valor, e que, uma vez que esses clientes façam a sua 
compra, possam beneficiar do valor pelo qual pagaram. Uma boa estrutura de preços pode fazer ambas 
as coisas.  

7 exemplos de estruturas de fixação de preços 
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Mais uma vez, as estruturas de preços têm tudo a ver com objectivos. O seu produto e a dimensão e fase 
de crescimento da sua empresa irão determinar qual a estrutura mais apropriada. Aqui estão alguns 
exemplos de estruturas experimentadas e verdadeiras. 

Fixação de preços única/plana 

Neste tipo de estrutura de preços, uma empresa estabelece um único preço, e é só isso. 
Independentemente das necessidades individuais dos tipos de clientes, o seu produto será vendido ao 
mesmo preço a qualquer pessoa que deseje comprar. 

Se procura preços únicos, não deve, de forma alguma, permitir que esta limitação limite a sua capacidade 
de se adaptar dinamicamente aos concorrentes do mercado. Um preço único não significa um preço único 
para sempre - deverá ainda assim rever e actualizar regularmente os seus preços. 

Por exemplo, o corte de cabelo para homens é de 15 EUR. Reparou que este preço pode ser demasiado 
elevado, uma vez que muitos cabeleireiros baixam o preço em Covid19 vezes e adaptam-se rapidamente 
e também mudam o preço para 12 EUR.  

Preços escalonados 

Os preços escalonados envolvem dar a um potencial comprador múltiplas opções, distinguindo-as pelas 
características incluídas. 

Esta é uma estrutura de preços altamente bem sucedida para serviços ou produtos de subscrição. 
Particularmente quando se procura apelar a uma grande variedade de personas de compradores, os 
preços escalonados podem ajudá-lo a organizar as características de forma a apelar a diferentes 
potenciais compradores. Mesmo que a sua gama de personalidades de comprador seja estreita, os preços 
escalonados continuam a ser uma forma muito eficaz de utilizar a monetização para impulsionar o 
crescimento. 
 
Exemplo: Plataforma ZOOM. Esta plataforma está a oferecer vários planos de preços: 

 
Fonte: www.zoom.us  

http://www.zoom.us/
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Se olharmos como mala de cabeleireiro - pode oferecer corte de cabelo por 5 EUR, lavagem de cabelo 
mais corte de cabelo 7 EUR, lavagem de cabelo mais corte de cabelo mais corte de cabelo por 12 EUR. Isto 
também é preço escalonado. Com esta opção, alarga-se o número de cliente potencial.  

Preço variável 

Os preços variáveis são oferecidos se parte da linha de venda de uma empresa envolver palavras com o 
efeito de "Contacte-nos para mais informações sobre preços". Uma empresa que trabalha a partir de um 
modelo de preços variáveis procura negociar um preço específico para cada cliente que necessita dos seus 
serviços. 

Esta estrutura de preços é mais útil para software específico ou software que vem com um prémio 
financeiro. Da mesma forma, se o seu produto for solicitado em áreas que requerem implementações de 
escala variada - por exemplo, se for abordado por empresas com cinco empregados, bem como por 
empresas com 500 - poderá achar a fixação de preços variáveis útil tanto para manter um amplo apelo do 
mercado como para obter o máximo de clientes maiores. 

Variável e escalonada 

Uma empresa que emprega esta estrutura de preços híbrida utiliza o escalonamento como base para a 
fixação de preços com clientes "regulares". Os benefícios dos preços escalonados são mantidos. 
Entretanto, a adição de uma opção variável dá ao negócio espaço para negociar taxas e cortar acordos 
personalizados com clientes que não se enquadram na sua gama habitual. 

A estrutura de preços escalonados e variáveis é a mais complexa da nossa lista, mas pode ser eficaz 
quando se tem um produto voltado para o consumidor que também é utilizado por áreas de negócio 
específicas. Os consumidores têm uma gama de opções à sua escolha, enquanto as empresas maiores 
podem negociar tarifas e até pacotes de características específicas. 

Preços por utilizador 

O preço por utilizador é uma estrutura de preços simples e altamente popular que é extremamente 
apreciada entre os assinantes SaaS. Nos preços por utilizador, um único utilizador paga um preço mensal 
fixo. Podem então adicionar outro utilizador ao seu plano, e o preço base aumenta (pode duplicar, por 
exemplo); um terceiro utilizador aumenta o preço da mesma forma, e assim por diante. 

Preço baseado no uso 

Este modelo do tipo "pay-as-you-go" relaciona o custo de um produto SaaS com a sua utilização. 

O produto SaaS é um software de Internet ao qual todos os utilizadores têm acesso. Muitas das suas 
plataformas de Internet favoritas são SaaS - Google Apps, DropBox, ou Canva. A ideia da aplicação SaaS 
começou a ser difundida pelos empresários nos anos 90. E até à data, é um dos modelos de distribuição 
empresarial mais relevantes. Pelo menos, 51% das empresas já operam todos os processos na nuvem. Até 
2020, este número deverá aumentar para 73%.  
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Isto é particularmente eficaz para software relacionado com infra-estruturas e plataformas, tais como 
Amazon Web Services e outros serviços onde as empresas são cobradas por transacções mais pequenas 
dentro do produto (por exemplo, pedidos API, transacções processadas, ou dados utilizados). 

Os preços baseados na utilização são para empresas que trabalham em áreas de mercado sensíveis aos 
preços, uma vez que os clientes poderão sempre justificar a alteração do preço. Da perspectiva de uma 
empresa de subscrição, a fixação de preços com base no uso não é o ideal. No entanto, torna difícil para 
as empresas que a utilizam fazer previsões concretas de receitas. 

Freemium 

Muito popular nas empresas SaaS de sucesso, desde Dropbox e Slack até Yammer e Skype, a freemium 
dovetails excelentemente com o modelo de preços escalonados. O acesso ao nível de entrada às 
características do produto é mantido gratuito, com restrições crescentes às características de nível 
superior para incentivar a actualização. 

É particularmente bom para produtos muito pegajosos (como os mencionados) que fazem com que os 
clientes estejam ansiosos por actualizar, mesmo que isso exija um impacto financeiro inicial. 

Dicas para a construção de uma estrutura forte 

Compreender o valor do seu produto antes de determinar o preço 

Nunca decida sobre o seu preço antes de ter um produto acabado. Deixe o produto falar por si mesmo; 
seja reactivo ao comportamento e feedback dos seus clientes iniciais antes de alterar a sua abordagem 
de monetização. 

Lembre-se, as diferentes características dentro do seu produto serão definidas pela percepção que os 
clientes têm deles - só porque a característica A e a característica B estão no mesmo pacote não significa 
que sejam equivalentes em valor ou em vontade de pagamento dos clientes (WTP) para eles. Observe os 
padrões iniciais e ajuste-os em conformidade. 

Ser flexível 

Flexibilidade, reavaliação, e sentido de dinamismo quando se trata de estratégia de preços são 
fundamentais. A sua estratégia não é totemic - tem de mudar como o seu produto. 

Assegure-se de que as suas escalas de preços são acompanhadas das melhorias do seu próprio produto. 
Um produto amplamente expandido com características novas e melhoradas e os pontos de preço do ano 
passado estarão de facto a perder receitas por venda relativamente ao seu valor - não tenha medo de 
aumentar os seus pontos de preço! 
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Dicas:  

- Explorar os preços de produtos e serviços similares no mercado 

- Fale com os seus potenciais clientes sobre o preço 
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2.3. Estrutura de custos: custos fixos e variáveis 
 

A estrutura de custos refere-se aos vários tipos de despesas em que uma empresa incorre e é tipicamente 

composta por custos fixos e variáveis.   

Os custos fixos são custos que permanecem inalterados independentemente do volume de produção que 

uma empresa produz, enquanto que os custos variáveis mudam com o volume de produção. 

O funcionamento de uma empresa deve incorrer em algum tipo de custos, quer se trate de uma empresa 

de retalho ou de um prestador de serviços.  

As estruturas de custos diferem entre retalhistas e prestadores de serviços, pelo que as contas de 

despesas que aparecem numa demonstração financeira dependem dos objectos de custo, tais como um 

produto, serviço, projecto, cliente, ou actividade comercial.   

Mesmo dentro de uma empresa, a estrutura de custos pode variar entre linhas de produtos, divisões, ou 

unidades de negócio, devido aos tipos distintos de actividades que realizam. 

Custos fixos 

Os custos fixos são incorridos regularmente e é pouco provável que flutuem ao longo do tempo.   

Exemplos de custos fixos são os custos gerais, tais como: 

1. renda,  

2. despesas com juros,  

3. impostos prediais,  

4. depreciação de activos fixos, 

5. custo directo do trabalho.  

Embora o custo directo do trabalho tenda a variar de acordo com o número de horas de trabalho de um 

empregado, ele ainda tende a ser relativamente estável e, portanto, pode ser contabilizado como um 

custo fixo, embora seja mais comummente classificado como um custo variável quando se trata de 

trabalhadores por hora. 

Custos Variáveis 

Os custos variáveis são despesas que variam com a produção.  

Exemplos de custos variáveis incluem: 

1. custos de mão-de-obra directa,  

2. custo directo do material,  

3. utilidades,  

4. bónus e comissões,  

5. despesas de marketing.  
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Os custos variáveis tendem a ser mais diversificados do que os custos fixos.  Para as empresas que vendem 

produtos, os custos variáveis podem incluir materiais directos, comissões, e salários à peça.  

Para os prestadores de serviços, as despesas variáveis são compostas por salários, bónus, e custos de 

viagem.   

Para as empresas baseadas em projectos, custos como salários e outras despesas de projecto dependem 

do número de horas investidas em cada um dos projectos. 

 

Tarefa:  

Veja a estrutura de custos do seu modelo de negócio 

 

Ao mapear esta secção, considere como pode minimizar custos desnecessários enquanto ainda fornece 
valor. 

1. Modelo de negócio As estruturas de custos podem ser orientadas para os custos ou para o valor. 
2. Uma vez mapeada a Estrutura de Custos do seu modelo de negócio, vamos pensar nos diferentes 

tipos de custos e nas suas características: 

Custos fixos: estes custos permanecem inalterados mesmo quando o seu negócio muda. Estes incluem o 
aluguer e os salários do pessoal. 
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Custos Variáveis: estes tipos de custos mudam dependendo da quantidade de bens e serviços produzidos 
por uma empresa. Estes incluem coisas como matérias-primas e custos de expedição. 

3. Terá economias de escala ou economias de âmbito 

Economias de escala: estas são economias de custos geradas pelo aumento dos níveis de produção, 
resultando na redução dos custos por unidade. 

Economias de Escala: As economias de escala são economias geradas quando o custo de produção de uma 
gama de produtos em conjunto é mais barato do que o seu fabrico individual. Por exemplo, vários 
produtos podem partilhar as mesmas actividades de marketing ou Canais de Distribuição. 

4. Uma vez estabelecido se o seu modelo de negócio é orientado pelos Custos ou pelo Valor, considere 
quais dos seus Recursos e Actividades Chave são os mais caros. E lembre-se sempre de fazer corresponder 
estes custos às suas Propostas de Valor para garantir que o seu modelo de negócio é sempre concebido 
com os seus clientes no seu núcleo. 

5. Lembre-se de adoptar uma abordagem holística e pense em como as suas receitas e despesas afectam 
o seu modelo de negócio mais amplo: quanto é que cada um dos seus fluxos de receitas contribui para as 
suas receitas globais? Quais dos seus Recursos Chave são os mais rentáveis, e quais são os mais caros? 
Estes são os aspectos chave que sustentam qualquer modelo de negócio, por isso leve o seu tempo a 

certificar-se de que os tem realmente pregados.  
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2.4.  Estratégias de fixação de preços 
 

Os preços dos produtos são um elemento essencial para determinar o sucesso do seu produto ou serviço, 

no entanto, os empresários e empresas de comércio electrónico muitas vezes só consideram os preços 

como um pensamento posterior. Eles estabelecem e utilizam o primeiro preço que lhes vem à cabeça, 

copiam os concorrentes, ou (pior ainda) adivinham. 

Existem por aí muitas estratégias de fixação de preços de produtos baseadas no estudo da psicologia 

humana.  

Há por aí muitas estratégias de fixação de preços para o fazer, mas três das favoritas para baixar os preços 

de forma lucrativa são a fixação de preços com desconto, a fixação de preços com prejuízo, e a fixação 

de preços de âncora. 

PREÇOS DE DESCONTO 

O desconto é uma estratégia em que os artigos são inicialmente marcados artificialmente ou começam 

por um preço mais elevado, mas são depois oferecidos para venda a um custo que parece ser reduzido 

para o consumidor.   

 

 

Uma loja retalhista em linha, pode oferecer preços com desconto em todos os seus artigos de cozinha 

durante um tempo limitado para atrair novos clientes e impulsionar as vendas. 

Esta é uma forma simples de atrair novos clientes que podem não ter comprado um determinado artigo 

a um preço mais elevado. 

A chave para assegurar que a estratégia de preços de desconto continua a ser rentável para o seu negócio 

é manter as margens de lucro próximas de 0 EUR ou ligeiramente positivas. Por outras palavras, não venda 

os seus produtos com desconto apenas para conseguir clientes na porta, apenas para descobrir que está 

a perder dinheiro de mão em mão.  
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Atraia clientes com descontos, mantenha a sua margem de lucro em artigos com desconto próximo de 0 

EUR, e depois venda em alta ou venda cruzada outros artigos na sua loja para obter lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇOS DOS LÍDERES DE MERCADO 

Semelhante ao preço com desconto em estratégia, o preço com desconto toma uma abordagem um 

pouco mais arriscada para atrair os compradores. 

De acordo com a Inc. "O estabelecimento de preços com prejuízo é uma estratégia agressiva de preços 

em que uma loja vende mercadorias seleccionadas abaixo do custo, a fim de atrair clientes que, de acordo 

com a filosofia do loss-leader, compensarão as perdas em produtos destacados com compras adicionais 

de mercadorias rentáveis".  

A empresa de vestuário de luxo e caro Patagonia é um exemplo perfeito de preços de líder perdedores 

feitos correctamente. Em primeiro lugar, começam com uma página "Web Specials" que promovem 

através de correio electrónico e meios de comunicação social:   
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Ao examinar os seus produtos especiais da Web, muitos artigos são vendidos a 25-75% abaixo do preço 

normal de retalho: 

A principal diferença em relação aos preços com prejuízo em relação aos preços com desconto padrão é 

que as empresas sabem muitas vezes que não terão lucro nos artigos vendidos como líderes com prejuízo. 

E isso começa com uma compreensão profunda dos custos e margens de lucro dos seus produtos.  

A utilização desta estratégia de preços pode ajudar a atrair um grande número de clientes que de outra 

forma fariam compras noutros locais, e alguns deles irão comprar artigos com uma margem de lucro mais 

elevada. 

ANCHOR PREÇO 

Há um grande vídeo de Steve Jobs a anunciar o preço do iPad no palco em 2010 
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Ele pergunta retóricamente aos participantes a que preço devem atribuir o iPad. "Se derem ouvidos aos 

especialistas, vamos fixar o seu preço em menos de 1000 dólares, que é um código de 1999 dólares", diz 

Jobs. $999 aparece no ecrã antes de ele continuar... "Estou entusiasmado por vos anunciar que o preço 

do iPad não começa em $999, mas apenas em $499". 

No ecrã, o preço de $999 é estilhaçado por uma queda de "$499". 

É o preço de âncora no seu melhor preço absoluto. 

 

O preço de âncora é onde mostra o seu preço "regular" e depois baixa visivelmente o preço desse artigo 

nas lojas ou online. Funciona tão bem porque o ajuda a criar uma imagem na mente dos compradores 

que estes estão a obter um negócio incrível.  Mal sabem eles que o preço normal foi inventado em 

primeiro lugar! 
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TÓPICO 3 CROWDFUNDING: VISÃO GERAL 
 

 

 

O principal objectivo deste tópico é apresentar aos alunos adultos o conceito de 

crowdfunding como instrumento actualizado de atracção financeira. Os alunos 

adultos compreenderão o conceito de crowdfunding, princípios, benefícios e regras. 

 

 

Ligado a  ‘Competências Empreendedoras”   

 

 

  



P a g e  | 33 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

3.1. Definição & conceito de crowdfunding  

 

"A PRÁTICA DE FINANCIAR UM PROJECTO OU EMPREENDIMENTO ANGARIANDO MUITAS PEQUENAS 

QUANTIAS DE DINHEIRO DE UM GRANDE NÚMERO DE PESSOAS, NORMALMENTE ATRAVÉS DA 

INTERNET". 

fonte: Oxford Dictionary, 2020 

Existem algumas outras definições: 

- "a prática de angariar fundos para um projecto através de pequenas quantias de dinheiro de um certo 

número de pessoas" fonte: https://blog.planbook.com/crowdfunding-for-teachers/ 

- "crowdfunding is the process of ask the general public for donations that provide start-up capital for new 

ventures" (http://www.crowdfundingguides.com ) 

O Crowdfunding é uma forma de financiamento online para empresas, projectos e pessoas inovadoras. O 

Crowdfunding vem em muitos formatos e objectivos diferentes - mas a semelhança geral é o processo de 

financiamento em colaboração, frequentemente em plataformas de Crowdfunding, que reúnem os 

apoiantes com os destinatários dos fundos. (Projecto Crowd-Fund-Port, www.crowdfundport.eu)  

COMO É QUE FUNCIONA?  

Há sempre três partes: 

1) DONATORES ou multidões dispostas a apoiar ou investir dinheiro; 

2) RECEPTORES ou proprietários e promotores de ideias dispostos a iniciar negócios ou projectos; 

3) INTERMEDIADORES (armadores intermediários) ou proprietários de plataformas que organizam a 

ligação entre receptores e doadores e cobram 5-7 % do financiamento angariado através das suas 

plataformas.  

"Figura 1: Plataforma de financiamento de multidões é também um negócio que ajuda a ligar os 

doadores e os receptores"  

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 34 

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the 

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. Submission number: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo de caso 1 da plataforma TOP 3 de crowdfunding global https://www.indiegogo.com/  

A ideia simples foi financiada na plataforma global TOP3 https://www.indiegogo.com/ . Esta é a Planner 

para as actividades do dia-a-dia. 

 

Este promotor de ideias esperava financiar a angariação de 8.480 euros, mas podemos ver na imagem 

abaixo que esta ideia angariou 9.374 euros e ainda faltam 21 dias para a sua concretização.
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Estudo de caso 2 da plataforma TOP 3 de crowdfunding global https://www.indiegogo.com/   

A ideia mais complicada - Sandálias de recuperação por um empresário alemão. 

 

Este promotor de ideias esperava angariar 5.000 euros, mas podemos ver na imagem abaixo que esta 

ideia angariou 16.367 euros e ainda faltam 31 dias para o fim.

 

As organizações parceiras do Projecto FINE2WORK são da Letónia, Chipre, Portugal e Bulgária. Estes são 

alguns exemplos destes países.  

Estudo de caso 3 da plataforma nacional de crowdfunding da Letónia  

Esta é a única plataforma nacional de financiamento de multidões na Letónia, nomeadamente o 

"Projektu banka" em letão ou o "Project Bank" em inglês https://projektubanka.lv/  

Esta é uma plataforma para ideias criativas, culturais e educacionais, bem como para pessoas locais 

dispostas a iniciar as suas próprias actividades de pequenas e micro empresas. A taxa de crowdfunding 

cobrada pelo proprietário da plataforma é de 5 %.  

A ideia de negócio abaixo - "Apple" era financiar caimpaign para trabalhadores independentes dispostos 

a começar a agricultura no jardim da maçã. Ele queria comprar equipamento para a prensagem de sumo 

https://www.indiegogo.com/
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de maçã. Pediu 1,065 EUR à multidão em donativos e recebeu 1,168 EUR. A ideia do negócio foi 

financiada.  

 

O crowdfunding é mais do que apenas financiamento! O crowdfunding pode ser utilizado para 

actividades de marketing, pesquisa de mercado, divulgação junto da comunidade e imprensa. 

História do Crowdfunding 

O crowdfunding não é um conceito novo - pensa-se que a Estátua da Liberdade nos EUA seja um dos 

primeiros projectos documentados de crowdfunding (Projecto Crowd-Fund-Port, 

www.crowdfundport.eu).  

Podemos encontrar historicamente os casos em que as pessoas doaram para edifícios públicos e 

actividades importantes. Da mesma forma, à Estátua da Liberdade nos EUA, a Estátua Nacional da 

Liberdade foi também financiada pela multidão em 1931 por doações de pessoas locais da Letónia.   
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fonte: Estátua da Liberdade na cidade de Riga, Letónia 

Por outras palavras - a ideia de recolher dinheiro das pessoas ou pedir ajuda colectiva não é uma ideia 

moderna.  As pessoas estão dispostas a ajudar também por meios financeiros, porque esta é uma 

natureza humana - sentimo-nos socialmente responsáveis e dispostos a envolver-nos. O engajamento é 

a razão pela qual o crowdfunding está a tornar-se tão popular agora-um-dia com a ajuda do mundo 

digital e da Internet. Podemos sentar-nos na Letónia e angariar fundos de pessoas em Portugal, 

podemos ter uma ideia de negócio na Bulgária e podemos ser doadores de Chipre. O mundo é grande e 

pequeno ao mesmo tempo, graças à Internet e às tecnologias.  

O projecto CrowdFundPort menciona que a primeira actividade moderna de crowdfunding foi iniciada 

em 2003 pelo artistaShare como primeira plataforma de crowdfunding nos EUA para músicos, depois 

em 2006 o Sellaband lança como plataforma de financiamento de bandas na Europa; em 2008 o 

Indiegogo lança nos EUA para projectos criativos e sociais; em 2009 o Kickstarter abre para projectos 

nos EUA; em 2012 foi publicado o primeiro Crowdfunding Industry Report (Projecto Crowd-Fund-Port, 

www.crowdfundport.eu).  

Desde os primeiros dias do Crowdfunding, o número de plataformas a nível mundial aumentou para 

mais de mil.  Mais de 1250 plataformas Crowdfunding em linha em todo o mundo, de acordo com o 

Crowdfunding Industry Report (2015).  Mais de 360 plataformas de Crowdfunding operam na Europa, de 

acordo com o 2º Relatório Europeu da Indústria de Financiamento Alternativo (2016). 

PARA QUE É QUE SERVE?  

 Fonte alternativa de financiamento inicial de sementes.  
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 Validação da sua ideia de negócio através da interacção em tempo real com doadores ou 

multidões 

 Oportunidade de promover a sua ideia de negócio ou nome de marca. 

 Oportunidade de recrutar e informar potenciais clientes, uma vez que os doadores podem 

tornar-se também seus clientes. 
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3.2.  Princípios do Crowdfunding  
 

Existem quarto tipos de crowdfunding.  

BASEADO EM 
DONATIVOS:   

Os financiadores doam para causas que querem apoiar, sem 
qualquer compensação esperada. 

BASEADO EM 
RECOMPENSAS: 

Os financiadores recebem frequentemente recompensas não 
monetárias sob a forma de um sinal de apreço ou de pré-compra de 
produtos ou serviços. 

BASEADO EM 
EMPRESTIMOS: 

Os financiadores recebem frequentemente rendimentos periódicos 
fixos e esperam o reembolso do investimento principal original. 

BASEADO NA 
EQUIDADE:   

Os financiadores recebem um interesse sob a forma de participação 
no empreendimento que financiam ou, alternativamente, de 
receitas ou de acordos de participação nos lucros. 

 

 

fONTE: Massolution, Crowdfunding Industry Report 2015 

 Dicas:  

- DONATION -BASED e REWARD-BASED é o tipo mais apropriado para os promotores de ideias 

de pequenas e micro empresas.  

- Comece sempre por ser psicologicamente aceitável para si. 

Lembre-se do simples estudo de caso da Letónia "Apple" - este é o julgamento inicial que poderia ser feito 

por todos. 
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PROCESSO DE CROWDFUNDING 

Quando estiver prestes a começar o crowdfunding, tente por favor identificar: 

1. o objectivo principal - para o que recolhe dinheiro? Concepção, compra de equipamento, 

prototipagem, marketing, investigação?  

2. identifique o nome da campanha de crowdfunding - o nome bonito é importante, pessoas como 

os títulos "cativantes".  

3. encontrar a plataforma apropriada a nível nacional ou internacional - isto é sempre mais fácil de 

começar localmente e depois tentar globalmente 

4. Leia atentamente as regras ou termos de cooperação da plataforma, nem todos os países são 

elegíveis para iniciar o crowdfunding em plataformas globais, também existem questões fiscais 

que devem ser tidas em conta (sempre taxa de comissão pf 5-7% e por vezes é também cobrado 

o imposto nacional sobre o valor acrescentado (IVA)). Pode revelar-se que o receptor deve pagar 

mesmo 30% em impostos que combinam IVA mais taxa. Ler é esta plataforma KIA ou AON 

(consultar o texto abaixo) 

5. explorar os projectos apoiados na plataforma seleccionada - isto ajudá-lo-á a compreender o foco 

da multidão que segue esta plataforma 

6. preparar todos os materiais necessários para iniciar a campanha - geralmente vídeos, infográficos, 

descrição de produtos, imagens, referências, mais mostra e explica que mais pessoas podem 

acreditar na ideia e no apoio. 

7. no caso de ir para a campanha de financiamento de público REWARD-BASED - por favor indique 

claramente o que será recompensa - o seu produto, desconto ou quaisquer outros bens para 

troca.  

Há três fases: a fase pré-campanha, a fase de campanha propriamente dita e uma fase pós-campanha. 

 

 

3.3.  Regras do Crowdfunding 
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A maioria das plataformas de financiamento de multidões seguem uma abordagem "tudo ou nada", 

algumas também oferecem uma abordagem "manter tudo". 

Tipo Descrição 

KIA = KEEP IT ALL: o dinheiro será transferido pela plataforma de apoiantes para o projecto 
ou receptor, não importa o que 

AON = ALL or NOTHING:  o dinheiro só será transferido para a plataforma de apoiantes para 
receptor se a campanha do projecto atingir o seu objectivo de 
financiamento 

 

Estudo de caso 1 "KIA ou AON 

Visite agora a plataforma https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-

all-or-nothing- , aqui pode encontrar informações importantes sobre as regras de financiamento na 

plataforma global TOP 3. 

 

source: https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing- 

(2020)  

 

 

 

 

- Podemos ler que a KICK STARTER opera com base no modelo tudo ou nada.   

https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005047893-Why-is-funding-all-or-nothing-
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- Acima de tudo, cobram 5% como plataforma mais 3% pelo processamento de pagamentos feitos por 

outro operador. 

 

source: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US 

A taxa depende do país do promotor da ideia.  A imagem abaixo mostra as regras se o promotor for do 

Reino Unido.

 

source: https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB 

 

 

 

 

https://www.kickstarter.com/help/fees?country=US
https://www.kickstarter.com/help/fees?country=GB
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Estudo de caso 1 "KIA ou AON 

Por favor, visite agora a plataforma social de financiamento de multidões https://startsomegood.com/.  

Podemos ler que esta plataforma cobra 5% de taxa de serviço mais processamento de pagamento.  

 

source: https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees 

These platforms work on the basis of the AON model. 

 

source: https://startsomegood.com/howitworks 

 

 

 

 

 

https://help.startsomegood.com/en/articles/4454836-what-are-your-fees
https://startsomegood.com/howitworks
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3.4.  Benefícios e riscos Crowdfunding  
 

A REALIDADE DO CROWDFUNDING "Se acha que o crowdfunding é fácil, adivinhe novamente: 

Definitivamente não é. Na verdade, é bastante assustador, porque é preciso estar preparado para se expor 

[para o público]. É a Internet e tem de se esperar um feedback misto".  

Jane Jensen, Pinkerton Road: Um Ano de Aventura 

Pros. de financiamento de multidões:  

 Crowdfunding não o ajuda apenas a financiar os seus projectos - também lhe permite avaliar o 

interesse público antes de lançar novos produtos ou inadvertidamente gastar dinheiro para 

marketing 

 Controla tudo, incluindo custos, prazos, entrega, visão e execução criativa, marketing e 

interacções com os clientes 

 Mantém a sua equidade. Os projectos e negócios continuam a ser 100% seus.  

 Poderá testar e provar a popularidade do seu modelo, utilizando tão pouco como um protótipo 

ou materiais de pré-produção. 
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Contras de financiamento de multidões  

 Coloca-o a si e às suas ideias directamente na frente do público - e, potencialmente, na linha de 

fogo.  

 O sucesso requer um esforço incansável em campanhas contínuas de marketing social, e auto-

promoção constante, ao longo de toda a duração da campanha de angariação de fundos. Se for 

tímido, cauteloso ou falinhas mansas por natureza, terá de ultrapassar estas tendências para 

levar a cabo uma campanha de financiamento de multidões bem sucedida - ou encontrar outra 

pessoa para servir de porta-voz de um projecto. 

 Nem sempre funciona. Isto não quer dizer que se deva desencorajar as hipóteses de financiar 

um projecto com sucesso, mas é preciso ser realista, e preparar-se para um potencial fracasso.   
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TÓPICO 4 OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO EXTERNO: CONSULTA 

GERAL  
 

O principal objectivo deste tópico é fornecer informações úteis sobre as 

oportunidades de financiamento externo nos países dos parceiros do projecto para 

pequenas empresas ou auto-emprego. Os alunos adultos compreenderão as várias 

oportunidades de financiamento externo e os benefícios e riscos do financiamento 

externo. 

 

 

 

 

 

 

Ligado a  ‘Competência Empreendedoras”   
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4.1. Opções de Financiamento  
 

O financiamento ou simplesmente dizer dinheiro é muito importante se alguém estiver 

disposto a passar da fase de ideia para a fase de implementação.  

Este é um momento muito importante no início do próprio negócio ou do auto-emprego e 

por vezes a falta de financiamento é o ponto crucial quando as pessoas deixam de sonhar e 

de fazer. 

Digamos que um jovem de 25 anos tem a ideia de abrir um pequeno salão de cabeleireiro para se colocar 

a si próprio no mercado de trabalho e pode ser também o local de trabalho para outro especialista de 

beleza independente. A ideia de negócio é clara.  

O segundo passo é esclarecer todos os requisitos para a abertura de um salão de beleza. Normalmente, o 

salão de beleza beaty está ligado a requisitos sanitários e de segurança sanitária que poderiam ser 

solicitados tanto no município local como na instituição responsável deste sector empresarial.  

O terceiro passo é o cálculo de todos os custos necessários que ocorrerão antes da abertura do salão e 

custos regulares que serão pagamentos mensais de 1) aluguer do salão, 2) electricidade e água, 3) 

telefone, 4) actividades de marketing ou publicidade, 5) cosméticos capilares, 6) salário e impostos, 7) 

custos de transporte e quaisquer outros custos relevantes. Quando a pessoa estima o orçamento para o 

início e para o trabalho, pelo menos no primeiro ano, então as questões financeiras são levantadas. 

Normalmente há diferentes opções de como obter dinheiro ou capital inicial.  

Estas opções são: 

1) DINHEIRO PRÓPRIO DA POUPANÇA - esta é uma boa opção e não é de todo arriscada, mas todos 

têm poupanças suficientes para iniciar o seu próprio negócio; 

2) 3F (FAMÍLIA, AMIGOS, FOLS) - por outras palavras, pedimos dinheiro emprestado aos nossos 

familiares, amigos e pessoas que possamos conhecer e que confiem em nós, também 

vulgarmente designados como "tolos"; 

3) EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - isto nem sempre é possível e as pessoas têm medo de contratos sérios 

no caso de falharem ou não serem bem sucedidas a tempo; 

4) INVESTIDORES E ANGELHOS DE NEGÓCIO - isto é possível se a sua ideia de negócio for inovadora 

e com potencial global ou internacional; 

5) PROGRAMAS DE APOIO POR MUNICIPALIDADE LOCAL OU GOVERNO NACIONAL - esta é uma 

boa opção, mas precisa de escrever uma proposta de projecto e competir; 

6) PROGRAMAS DE APOIO INTERNACIONAIS POR FUNDOS DA UNIÃO EUROPEIA - isto não é tão 

fácil se uma pessoa não tem experiência e pode não ter conhecimentos da língua inglesa (muitas 

propostas são escritas em inglês mas também em línguas nacionais); 

7) CROWDFUNDING - esta é uma forma actualizada agora em dia graças à Internet, mas raramente 

é utilizada por pessoas dispostas a iniciar negócios devido à falta de compreensão e conhecimento 

sobre o básico do crowdfunding. 
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Plano de Aula/Documento de apoio: 

Plano de aula 4, document de apoio 4 
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4.2.  Poupança própria e 3F 

 

 
- POUPANÇA PRÓPRIA - tem poupanças próprias? Quanto tempo é necessário para trabalhar 

para poupar o seu próprio dinheiro para começar? Enquanto trabalha e poupa dinheiro, ganha 

tempo ou pode ser tempo perdido?  

Os benefícios: 

o sem obrigações 

o flexível no caso de algumas actividades serem prolongadas  

Os riscos: 

o se perder o próprio dinheiro ninguém pagará de novo, isto é apenas responsabilidade própria 

o a falta de experiência pode levar ao fracasso coberto pelo próprio capital de suor ou poupança  

 

 
- 3F - pense criticamente se a sua família, amigos e pessoas à sua volta podem emprestar-lhe 

capital inicial. Estarão estas pessoas prontas para o ajudar agora, quando o mundo está a mudar 

tão rapidamente? Caso não consiga pagar a tempo - terá alguma oportunidade de prolongar o 

período de empréstimo? A 3F irá emprestar-lhe oficialmente através da assinatura de quaisquer 

documentos ou isto serão "acordos de cavalheiros quando lhe for dado dinheiro baseado na 

confiança? Quer realmente iniciar o negócio usando a abordagem 3F? Sente-se suficientemente 

bem em pedir dinheiro emprestado à 3F?  

 

Os benefícios: 

o obrigações "amigáveis 

o flexível no caso de algumas actividades serem prolongadas  

o dinheiro barato como sem taxa de juro paga  

 

Os riscos: 

o se perder dinheiro 3F ninguém vai pagar de novo, isto é apenas responsabilidade própria 

o a confiança mútua com a 3F é posta em risco  

o pode perder amigos se algo correr mal 
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4.3.  Empréstimo bancário, investidores e business angels 
 

- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - esta é uma opção mais séria, pois normalmente os bancos 

garantem empréstimos através de uma garantia imobiliária ou pedem a outra pessoa para dar 

esta garantia, nomeadamente para se tornar um  

fiador. Isto é muito arriscado para um fiador para outra pessoa, pois há sempre a possibilidade de 

não devolver o empréstimo bancário a tempo. Existem várias opções para a criação de pequenas 

empresas nos países da UE e o empréstimo bancário é uma dessas opções. Normalmente existem 

bancos estatais de desenvolvimento cuja principal missão é o apoio às micro, pequenas empresas 

e ao auto-emprego.  

Os benefícios: 

o banco está sempre a emprestar dinheiro se todos os cálculos forem reais e isto é, de alguma 

forma, uma prova para as empresas que irá funcionar  

o disciplina de que os empresários devem reembolsar o empréstimo e, por conseguinte, nenhum 

plano de recuo 

Os riscos: 

o se perder dinheiro ninguém pagará de novo, esta é apenas uma responsabilidade própria 

o sérias obrigações legais 

o não dinheiro barato como taxa de juro bancária é pago  

 

Instituição ou instituições responsáveis pelo apoio financeiro ao empreendedorismo nos países 

parceiros do projecto. 

País Instituição Principal área de apoio  

Letónia ALTUM 
www.altum.lv   

 Dinheiro-semente 
 Empreendedorismo social 

até 50 000 euros 

 Agência de apoio rural (Lauku atbalsta 
dienests) 
www.lad.gov.lv  

 início dos negócios nas 
zonas rurais 

 início do auto-emprego na 
indústria agrícola e nas 
zonas rurais 

 Agência Estatal de Emprego (Valsts 
nodarbinātības dienests) www.nva.gov.lv  

 requalificação de 
competências 

 o negócio começa com 10 
000 euros de apoio se uma 
pessoa estiver registada 
como desempregada 

 Todos os municípios regionais e locais, as 
maiores cidades da Letónia, aqui estão 
apenas alguns exemplos 
Riga city www.riga.lv 
Cesis www.cesis.lv  
Daugavpils www.daugavpils.lv  

 apoio especializado em 
empreendedorismo 

 subvenções locais desde 
2000 euros até 9000 euros 
se o negócio for iniciado 

http://www.altum.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.riga.lv/
http://www.cesis.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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em determinado 
município 

Bulgária  Base de dados do Ministério da Economia 
https://www.mi.government.bg/bg/themes-
c374.html 
 

 Informação sobre fundos e 
programas de apoio às 
empresas disponíveis 

Chipre O Fundo para o Empreendedorismo de 
Chipre (CYPEF) 
https://www.eif.org/what_we_do 
/resources/cypef/index.htm  
 

 O CYPEF é gerido pelo 
Fundo Europeu de 
Investimento (FEI). 

 Melhorar o acesso ao 
financiamento das 
pequenas e médias 
empresas (PME) 

 Youth Entrepreneurship by ONEK (Conselho 
de Jovens no Chipre) 
https://onek.org.cy/en/home-
page/programs-and-service/funding-
opportunities/youth-entrepreneurship/  

 A Direcção da Juventude 
de Chipre apoia 
activamente o esquema de 
empreendedorismo juvenil 
que funciona sob a tutela 
do Ministério do Comércio, 
Indústria e Turismo 
(Serviço de 
Desenvolvimento 
Industrial). 

 O programa visa 
desenvolver, apoiar e 
promover o 
empreendedorismo entre 
os jovens através de apoio 
financeiro e cursos de 
formação educacional 
para o desenvolvimento 
de PMEs novas e 
sustentáveis. 

 Os candidatos elegíveis 
devem cumprir os 
seguintes requisitos para 
terem entre 20 e 39 anos 
de idade na data de 
apresentação da 
candidatura, estarem 
desempregados, 
empregados ou 
independentes e não 
terem exercido qualquer 
actividade empresarial 
durante pelo menos um 
ano antes da data de 

https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.mi.government.bg/bg/themes-c374.html
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/resources/cypef/index.htm
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
https://onek.org.cy/en/home-page/programs-and-service/funding-opportunities/youth-entrepreneurship/
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apresentação da 
candidatura. 

Portugal IEFP 
www.iefp.pt 

 Apoio à criação de 
empresas - medida de 
apoio à criação de 
pequenas empresas, com 
para fins lucrativos, 
independentemente da 
sua forma jurídica, 
incluindo entidades que 
pesquisem o forma de 
cooperação, que contribui 
para o dinamismo das 
economias locais 

 Programa Nacional de 
Microcrédito, no âmbito 
do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento de 
Economia Social (PADES) - 
medida implementada 
pela Cooperativa António 
Sérgio para a Economia 
Social (CASOS) 
Apoio à criação de 
emprego próprio pelos 
beneficiários de subsídios 
de desemprego - uma 
medida de apoio a 
projectos de emprego 
promovidos por 
desempregados 
subsidiados, desde que 
assegurar o emprego a 
tempo inteiro dos 
promotores 

 ANJE 
 
https://www.anje.pt/move/apoios/ 

 Apoio à criação de 
emprego próprio pelos 
beneficiários de subsídios 
de desemprego - uma 
medida de 

   apoio a projectos 
de emprego promovidos 
por desempregados 
subsidiados, desde que 

   assegurar o 
emprego a tempo inteiro 
dos promotores 
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 Selecciona os 
financiamentos e 
incentivos mais adequados 
às necessidades dos 
empresários actuais ou 
potenciais e acompanha a 
preparação das 
candidaturas, assegurando 
um serviço personalizado 
de consultoria empresarial. 

 Municipalities   Ajuda com informação 
 Ajuda no preenchimento 

de formulários de 
candidatura para 
programas de 
empreendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INVESTIDORES E BUSINESS ANGELS 

Normalmente os investidores e business angels investem em empresas inovadoras de rápido 

crescimento e em empresas emergentes com potencial de exportação. Podem não estar 

interessados em pequenas empresas, microempresas e auto-emprego, uma vez que estas ideias 

de negócio são na sua maioria de escala e natureza local ou regional. 

 

Sabe o que é business angel?  

Um business angel é um indivíduo independente que fornece capital para o desenvolvimento de 

um negócio. Tipicamente, os indivíduos ricos, business angels (ou investidores anjo) têm como 

objectivo ajudar os indivíduos empreendedores a ter sucesso com uma ideia de negócio, 

investindo o seu próprio dinheiro. O ângulo de negócio pode investir dinheiro em retorno 

recebendo acções da empresa, não sendo obrigatório 51%. Mas os investidores tendem a 

reclamar pelo menos 51% para ter controlo na empresa.  

 

Na perspectiva deste âmbito material de formação, os investidores e business angels não são a 

opção relevante devido à diferença na escala potencial da ideia de negócio. Mas isto é bom para 

conhecer esta opção de financiamento no caso de um dia uma pessoa passar de micro e pequena 

escala para uma ideia de negócio internacional de rápido crescimento.  Os investidores estão 

interessados no potencial da equipa empresarial, mas o trabalhador por conta própria ou 

microempresa é um negócio de uma pessoa. 
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Abaixo pode encontrar instituições responsáveis pela rede de investidores e de ângulo 

empresarial nos países parceiros do projecto. 

 

País Organização 

Letónia Rede de Business Angel da Letónia (LATBAN) 
https://www.latban.lv/en  

Bulgária Rede de Business Angels Búlgaros (BBAN) 
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-
network  

Portugal  Portuguese Business Angels Association (APBA) 
http://www.apba.pt/be-an-angel/#  

Chipre Rede de Business Angels de Chipre (CYBAN) 
 https://www.cyban.com.cy/en/home  

 

Os benefícios: 

o business angel ou investidor está a tornar-se membro da equipa que contribui com o seu próprio 

o conhecimento e experiência para o desenvolvimento do negócio  

o disciplina e motivação para trabalhar como investidores pedem relatórios regulares de progresso 

 

Os riscos: 

o obrigações legais 

o perda de 100% de controlo e propriedade  

o as regras de investimento não podem ser claras para a equipa empresarial, o que pode levar à 

perda de negócios 

 

  

https://www.latban.lv/en
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
https://www.crunchbase.com/organization/bulgarian-business-angels-network
http://www.apba.pt/be-an-angel/
https://www.cyban.com.cy/en/home
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4.4. Programas de apoio por programas internacionais   

 
O que é financiamento Europeu? 

 

A Comissão Europeia designa autoridades de gestão nacionais ou regionais de acordo com o princípio da 

gestão partilhada. Isto significa que a Comissão Europeia apenas supervisiona a implementação dos 

fundos, mas o Estado-Membro assume a responsabilidade pela gestão, por exemplo, no caso dos Fundos 

Estruturais e de Investimento Europeus.  

A Letónia, Portugal, Chipre e Bulgária, enquanto Estado Membro da União Europeia (UE) que implementa 

a política regional da UE, utiliza a assistência financeira fornecida pela UE para o desenvolvimento 

económico e social. 

Os maiores instrumentos financeiros no âmbito dos quais os países recebem assistência financeira são os 

fundos da UE: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Social Europeu (FSE) e Fundo 

de Coesão (FC). 

- O esquema de pesquisa da UE é extremamente complicado, mas o aspecto importante 

é a disponibilidade deste financiamento para o desenvolvimento de micro e pequenas 

empresas e também para o auto-emprego.  

- Cada país membro tem autoridades nacionais responsáveis pela distribuição de vários 

financiamentos da UE nos países parceiros da UE. 

Existem duas formas de gestão de financiamento da UE: gestão directa e gestão partilhada. 

A gestão directa significa que um fundo ou programa é directamente gerido pela Comissão Europeia ou 

por uma das suas agências. A gestão envolve a selecção de contratantes, concessão de subvenções, 

transferência de fundos, controlo e outras actividades. Isto significa que o financiamento é submetido 

directamente em linha à CE. Este processo é bastante complicado e a maior parte das propostas são 

apresentadas em inglês, alemão ou francês.  É necessário registar a empresa para ser elegível para se 

candidatar. Estão também disponíveis consultas em inglês que podem constituir um sério obstáculo à 

candidatura directa ao apoio da CE. Normalmente há mais um obstáculo sério - os programas da CE 

apoiam parcerias internacionais e pode ser necessário candidatar-se a pelo menos mais dois parceiros 

representando dois outros países, digamos que uma empresa da Letónia, uma de Portugal e uma de 

Chipre está a formar parceria. Isto significa que é necessário o conhecimento da língua inglesa.  
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A gestão partilhada significa que a gestão do fundo ou programa da UE é delegada aos países da UE. A 

maioria dos projectos financiados pela UE, que representam cerca de 80% do orçamento da UE, estão sob 

gestão partilhada. Isto significa que existem instituições nacionais que representam os programas de 

apoio da UE em cada país membro e podemos consultar estas instituições na língua nacional. Mas, ainda 

assim, a maioria dos programas exige a parceria. 

A informação global e as consultas sobre os fundos da UE estão disponíveis no quadro abaixo: 

 

País Instituição Área principal  

Letónia Agência Central de Contratos 

Financeiros 

www.cfla.gov.lv  

 

Informação global e consultas 

gratuitas sobre os fundos da UE 

 www.esfondi.lv  Página web nacional para todos os 

programas da UE 

 Letónia Agência de Desenvolvimento 

do Investimento  

www.liaa.gov.lv  

Apoio empresarial  

 Agência de Apoio Rural 
(Lauku atbalsta dienests) 

www.lad.gov.lv 

Apoio empresarial em áreas rurais  

 Rede Europeia de Empresas 
www.een.lv  

Apoio às empresas e apoio à 

exportação 

 Câmara de Comércio e Indústria da 
Letónia (LCCI) 
https://www.chamber.lv/en  

Apoio às empresas e apoio à 

exportação, trabalho em rede 

Bulgária  http://hrdc.bg/ 
Centro de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos 

Informação e orientações para 

candidaturas a projectos (Erasmus) 

 InnovationAccelerator 
https://innovationaccelerator.bg/  

Fundo privado para o financiamento 

de pequenos projectos de arranque. 

Fornece subvenções de 25 000 a 50 

000 euros. 

 Eleven 
https://www.11.me/  

Fundo de capital de risco que apoia o 

empreendedorismo. Fornece 

subvenções de 100 000 a 500 000 

euros. 

 LAUNCHub 
https://www.launchub.vc/  

Fundo de capital de risco sediado em 

Sófia. O fundo investe em start-ups 

digitais da região do Sudeste da 

Europa 

http://www.cfla.gov.lv/
http://www.esfondi.lv/
http://www.liaa.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.een.lv/
https://www.chamber.lv/en
http://hrdc.bg/
https://innovationaccelerator.bg/
https://www.11.me/
https://www.launchub.vc/
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 Black Peak Capital 
http://www.blackpeak-capital.com/  

Fundo de co-investimento para 

financiamento de acções e mezzanine 

 BrightCap Ventures 
https://brightcap.vc/  

Fundo de capital de risco que investe 

em empresas aceleradoras e 

desenvolve negócios no sector 

tecnológico 

 Endeavor Bulgaria 
http://www.endeavor.bg/  

Organização global sem fins lucrativos 

que apoia os empresários com acesso 

a mercados, capital e talento. 

Chipre  Direcção Geral dos Programas 
Europeus, Coordenação e 
Desenvolvimento 
https://www.fundingp 
rogrammesportal 
.gov.cy/en/home 

Este Portal foi lançado pela Direcção-

Geral de Programas Europeus, 

Coordenação e Desenvolvimento, a 

fim de funcionar como uma primeira 

paragem e um ponto de informação 

central para todos os programas 

financiados por fundos europeus e/ou 

nacionais. 

 Câmara de Comércio e Indústria de 
Chipre  https://ccci.org.cy/  

A Câmara de Comércio e Indústria de 
Chipre é uma entidade empresarial 
privada que funciona ao abrigo da lei 
especial e é financeiramente 
independente, livre de qualquer 
influência por parte do Estado. A 
Câmara é financiada pelas taxas de 
subscrição dos seus membros e 
através dos rendimentos gerados a 
partir de uma série de serviços que 
presta. 

Portugal  Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER)  
www.portugal2020.pt  

Apoio às pequenas e médias empresas 
(PME) 

 Fundo Social Europeu (FSE) 
www.eurocid.mne.gov.pt  

Apoia projectos relacionados com o 
emprego em toda a Europa e investe 
no capital humano europeu 
(trabalhadores, jovens e pessoas à 
procura de emprego) 

 Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
www.ifap.pt  

Apoia estratégias e projectos de 
desenvolvimento rural 

 
 

 

 

 

http://www.blackpeak-capital.com/
https://brightcap.vc/
http://www.endeavor.bg/
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/en/home
https://ccci.org.cy/
http://www.portugal2020.pt/
http://www.eurocid.mne.gov.pt/
http://www.ifap.pt/
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A informação geral sobre a descoberta da UE está disponível online em 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/    

 
 

 

 

- O período de financiamento da UE é de 7 anos.  

- O período anterior era 2014-2020 e agora estamos perante um período de 2021-2027 com 

novos programas e instrumentos de apoio.  

Isto é crucial para compreender as oportunidades para as micro e pequenas empresas, bem como para 

os trabalhadores independentes. Há alguns programas de apoio que podem enquadrar-se neste objectivo 

- desenvolvimento das pequenas empresas. 

 

Erasmus para Jovens Empresários   

Erasmus para Jovens Empresários é um programa de intercâmbio para empresários, financiado pela União 

Europeia. Oferece-lhe a oportunidade de trabalhar ao lado de um empresário experiente noutro país 

participante e reforçar as competências de que necessita para desenvolver o seu negócio. A sua estadia 

no estrangeiro pode durar entre um e seis meses. 

(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Erasmus para Jovens Empresários é um programa transfronteiriço que facilita o intercâmbio de 

experiências empresariais e de gestão.  

O intercâmbio é implementado através da estadia de um empresário recentemente estabelecido ou 

potencial com um empresário bem experiente que dirige uma pequena ou média empresa (PME) noutro 

país. 

fonte: https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-

entrepreneurs_en 

 

O apoio financeiro a novos empresários contribui para as despesas de viagem e de subsistência durante 

a visita. A subvenção é paga pelo ponto de contacto local escolhido pelo novo empresário (registado na 

candidatura em linha).  

O novo empresário e o seu ponto de contacto local assinam um acordo que determina o financiamento 

concedido durante a sua estadia, e a forma como este será pago na prática.  O apoio financeiro é calculado 

mensalmente e é baseado no montante fixo mensal para o país em questão. 

Note-se que o apoio financeiro é concedido apenas para o tempo passado no estrangeiro a colaborar com 

o anfitrião. 

 

Vantagens para os empresários participantes 

Novos empresários 

 aumentar a sua capacidade para gerir uma pequena empresa 

 adquirir competências e conhecimentos relevantes 

 obter experiência prática 

 rede 

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/erasmus-young-entrepreneurs_en
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Empresários anfitriões 

 fazer uso de uma nova atitude empreendedora 

 obter conhecimentos sobre outro mercado e cultura 

 ganhar oportunidades de cooperação internacional 

 obter novas ideias e novas perspectivas 

Quem é elegível para o programa? 

 novos empresários - futuros empresários com um plano de negócios credível, ou pessoas que já 

tenham iniciado o seu negócio nos últimos três anos 

 sem limite de idade - todas as idades podem participar 

 sem restrições temáticas - qualquer indústria ou sector pode participar 

Como participar 

Empresários novos e experientes que queiram participar no programa de intercâmbio de empresários 
podem candidatar-se através do sítio web do programa e escolher o seu ponto de contacto local preferido 
nos seus respectivos países de residência. A sua candidatura deve incluir um CV, carta de motivação e, no 
caso de ser um novo empresário, um plano de negócios. Uma vez aceite, pode procurar na base de dados 
do programa um empresário com o qual se possa encontrar.  

Recomendamos que leia atentamente o guia de inscrição para ter todas as informações necessárias à sua 
disposição antes de iniciar o processo de inscrição. 

Visite a página web e seleccione o seu ponto de contacto nacional local em https://www.erasmus-
entrepreneurs.eu/page.php?cid=5  

 

As organizações responsáveis na Letónia: 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5
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As organizações responsáveis na Bulgária: 
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As organizações responsáveis em Portugal:

 
As organizações responsáveis em Chipre:
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Todos os pontos de contacto nacionais ajudam os indivíduos a conhecer esta oportunidade, a encontrar 

um empresário experiente no estrangeiro e a apresentar a candidatura. 

 

Plano de Aula 16, Ficha de Apoio 16 

Use esta tarefa para se tornar proactivo na procura de oportunidades!  

Nunca desista no caso de não chegar à pessoa certa! 
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GLOSSÁRIO  

 

 

SOCIEDADE DE 
RESPONSABILIDADE 
LIMITADA 

também conhecido por LTD. LTD é uma pessoa colectiva (não natural) que está 
estabelecida para realizar negócios legalmente. A própria forma explica que a 
responsabilidade desta empresa é normalmente limitada pelo capital próprio. 

CAPITAL PRÓPRIO 
MÍNIMO COMPLETO 

O capital social é legalmente definido como uma quantidade mínima de 
dinheiro e/ou valor dos bens (em espécie) que uma pessoa investe antes do 
registo da empresa. O capital social está a tornar-se uma garantia para as 
actividades comerciais e normalmente a empresa corre riscos com este capital 
social. 

FUNDADOR DA EMPRESA O fundador da empresa é uma pessoa que faz o registo de empresa com o 
objectivo comercial - para ganhar dinheiro e ter lucro. Esta pessoa é conhecida 
como Fundador.  
No caso de decidir fundar uma empresa sem outros parceiros - torna-se 100% 
proprietário ou apenas Fundador. 

CO-FOUNDER No caso de convidar parceiros - então será um Co-Fundador e a propriedade 
dependerá de quanto dinheiro é investido e quantas acções recebe em troca. 

UM VALOR ACIONÁVEL é um valor nominal por cada ação.  
A empresa pode ter de 1 a 1 milhão de acções, mas este montante está sempre 
a compor 100% no total.  
 

TRABALHADOR 
INDEPENDENTE 

é uma pessoa singular que actua nos negócios a fim de obter lucro.  
A maioria das pessoas que trabalham por conta própria oferecem 
competências e trabalhos que podem fazer manualmente como jardinagem, 
serviços de beleza (cabeleireiro, massagista), reparação de automóveis, 
cozedura, baby-sitting, etc.  
As profissões que podem registar o trabalho por conta própria são definidas 
em cada país pela respectiva instituição e regulamentação, e..., Serviço de 
Finanças do Estado ou Registo Municipal ou de Empresas do Estado.  
é basicamente a soma de todos os custos mais a margem de lucro na indústria 
que operamos. 

O PREÇO é basicamente a soma de todos os custos mais a margem de lucro na indústria 
que operamos. 

O PREÇO MÉDIO  o preço mínimo e máximo no mercado 
PREÇO 
SINGULAR/LÍQUIDO 

Neste tipo de estrutura de preços, uma empresa estabelece um único preço, 

e é só isso.  

Independentemente das necessidades individuais dos tipos de clientes, o seu 

produto será vendido ao mesmo preço a qualquer pessoa que deseje 

comprar. 

Se procura preços únicos, não deve, de forma alguma, permitir que este limite 

a sua capacidade de se adaptar dinamicamente aos concorrentes do mercado. 
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Um preço único não significa um preço único para sempre - deverá ainda assim 

rever e actualizar regularmente os seus preços. 

PREÇO TEMPORÁRIO Os preços escalonados envolvem dar a um potencial comprador múltiplas 
opções, distinguindo-as pelas características incluídas.Esta é uma estrutura de 
preços altamente bem sucedida para serviços ou produtos de subscrição. 
Particularmente quando se procura apelar a uma grande variedade de 
personas de compradores, os preços escalonados podem ajudá-lo a organizar 
as características de forma a apelar a diferentes potenciais compradores. 
Mesmo que a sua gama de personalidades de comprador seja estreita, os 
preços escalonados continuam a ser uma forma muito eficaz de utilizar a 
monetização para impulsionar o crescimento. 

 
PREÇOS VARIÁVEIS Os preços variáveis são oferecidos se parte da linha de venda de uma 

empresa envolver palavras com o efeito de "Contacte-nos para mais 
informações sobre preços". Uma empresa que trabalha a partir de um 
modelo de preços variáveis procura negociar um preço específico para cada 
cliente que necessita dos seus serviços. 
 

PREÇOS POR UTILIZADOR O preço por utilizador é uma estrutura de preços simples e altamente 
popular que é extremamente apreciada entre os assinantes SaaS. Nos preços 
por utilizador, um único utilizador paga um preço mensal fixo. Podem então 
adicionar outro utilizador ao seu plano, e o preço base aumenta (pode 
duplicar, por exemplo); um terceiro utilizador aumenta o preço da mesma 
forma, e assim por diante. 
 

CUSTOS FIXOS Os custos fixos são incorridos regularmente e é pouco provável que flutuem 
ao longo do tempo.   
Exemplos de custos fixos são os custos gerais, tais como: 

 aluguer,  

 despesas com juros,  

 impostos prediais,  

 depreciação de activos fixos.., 

 custo directo do trabalho.  
Enquanto o custo directo do trabalho tende a variar de acordo com o número 
de horas de trabalho de um empregado, ainda assim tende a ser relativamente 
estável e, portanto, pode ser contabilizado como um custo fixo, embora seja 
mais comummente classificado como custo variável no que diz respeito aos 
trabalhadores horários. 
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CUSTOS VARIÁVEIS 

 
Os custos variáveis são despesas que variam com a produção.  
Exemplos de custos variáveis incluem: 

 custos de mão-de-obra directa,  

 custo directo do material,  

 utilitários,  

 bónus e comissões,  

 despesas de marketing. 
 

DESCONTOS 

 
O desconto é uma estratégia em que os artigos são inicialmente marcados 
artificialmente ou começam por um preço mais elevado, mas são depois 
oferecidos para venda a um custo que parece ser reduzido para o 
consumidor. 

PREÇOS DOS LÍDERES DE 
MERCADO 

Semelhante ao preço com desconto em estratégia, o preço com desconto 
toma uma abordagem um pouco mais arriscada para atrair os compradores. 
De acordo com a Inc. "O estabelecimento de preços com desconto é uma 
estratégia agressiva de preços em que uma loja vende mercadorias 
seleccionadas abaixo do custo, a fim de atrair clientes que, de acordo com a 
filosofia do loss-leader, compensarão as perdas em produtos destacados com 
compras adicionais de mercadorias rentáveis". 

ANCHOR PRICAGEM Anchor Pricing is where you display your “regular” price and then visibly lower 

the price of that item in stores or online. It works so well because it helps you 

to create an image in shoppers’ minds that they’re getting an incredible 

deal.  Little do they know that the regular price was made up in the first place! 

CROWDFUNDING  a prática de financiar um projecto ou empreendimento angariando 
muitas pequenas quantias de dinheiro de um grande número de 
pessoas, normalmente através da Internet 

 a prática de angariar fundos para um projecto através de pequenas 
quantias de dinheiro de várias pessoas 

 O crowdfunding é o processo de pedir ao público em geral donativos 
que fornecem capital de arranque para novos empreendimentos 

DOADORES Várias pessoas (multidão) dispostas a apoiar ou a investir dinheiro  

RECEPTORES Ideias, proprietários e promotores dispostos a iniciar negócios ou projetos 

INTERMIDIÁRIOS 
(INTERMEDIÁRIO) 

proprietários de plataformas que organizam a ligação entre os recetores e os 
doadores e cobram 5-7 % do financiamento obtido através das suas 
plataformas 

DOAÇÃO BASE Os financiadores doam para causas que querem apoiar, sem qualquer 
compensação esperada. 

PRÉMIO BASE Os financiadores recebem frequentemente recompensas não monetárias sob 
a forma de um sinal de apreço ou de pré-compra de produtos ou serviços. 

BASE DE EMPRÉSTIMOS Os financiadores recebem frequentemente rendimentos periódicos fixos e 
esperam o reembolso do investimento principal original. 

BASE DE EQUIDADE Os financiadores recebem um interesse sob a forma de participação no 
empreendimento que financiam ou, alternativamente, de receitas ou de 
acordos de participação nos lucros. 
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KIA = KEEP IT ALL O dinheiro será transferido pela plataforma de apoiantes para o projecto ou 
receptor, independentemente do montante de financiamento desejado ser 
doado pela multidão ou não. 

AON = ALL OR NOTHING O dinheiro só será transferido para a plataforma de apoiantes para receptor 
se a campanha do projecto atingir o seu objectivo de financiamento. 

POSSUIR DINHEIRO DA 
POUPANÇA 

esta é uma boa opção e não é de todo arriscada, mas todos têm poupanças 
suficientes para iniciar o seu próprio negócio. 

3F (FAMILY, FRIENDS, 
FOOLS) 

por outras palavras, pedimos dinheiro emprestado aos nossos familiares, 
amigos e pessoas que possamos conhecer e que confiem em nós, também 
vulgarmente nomeados como "tolos". 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO Dívida bancária com determinadas regras e taxa de juro. 

INVESTIDORES E BUSINESS 
ANGELS 

pessoas singulares ou fundos de investimento que invistam dinheiro em troca 
de ações da empresa e que estejam dispostos a ganhar ou vender a empresa 
quando chegar a altura, investem geralmente em ideias de negócio inovadoras 
e com potencial global ou internacional 

CROWDFUNDING a prática de angariar fundos para um projecto através de pequenas quantias 
de dinheiro de várias pessoas 

BUSINESS ANGEL Um business angel é um indivíduo independente que fornece capital para o 
desenvolvimento de um negócio. Tipicamente, os indivíduos ricos, os business 
angels (ou investidores-anjos) têm como objectivo ajudar os indivíduos 
empreendedores a ter sucesso com uma ideia de negócio, investindo o seu 
próprio dinheiro. O ângulo de negócio pode investir dinheiro em retorno 
recebendo acções da empresa, não sendo obrigatório 51%. 

INVESTIDORES pessoa singular ou fundo de investimento que invista dinheiro em troca de 
acções da empresa e esteja disposto a ganhar ou vender a empresa quando 
chegar a altura, investe geralmente em ideias de negócio inovadoras e com 
potencial global ou internacional e exige pelo menos 51% das acções da 
empresa. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO bancos garantem empréstimos através de uma garantia imobiliária ou pedem 
a outra pessoa que dê essa garantia, nomeadamente para se tornarem um  
fiador. Isto é muito arriscado para um fiador para outra pessoa, pois há sempre 
a possibilidade de não devolver o empréstimo bancário a tempo.  
Existem várias opções para a criação de pequenas empresas nos países da UE 
e o empréstimo bancário é uma dessas opções. Normalmente existem bancos 
estatais de desenvolvimento cuja principal missão é o apoio às micro, 
pequenas empresas e ao auto-emprego.   
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