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O Grupo Globais Serviços existe há cerca
de 25 anos, tendo construído um conjunto
de marcas e serviços que vão ao
encontro das necessidades dos nossos
clientes. Ao longo dos anos posicionamo-
nos sempre na procura de novas
soluções que premeiem a qualidade e a
rapidez, bem como a segurança e
economia das nossas soluções.

Sobre a Globais Serviços

Desenvolvido em 2020 e 2021, no
apogeu da pandemia, viu a luz do dia
em 2022, sendo em 2023 uma das
duas plataformas portuguesas
existentes de financiamento coletivo.

O give-me.pt

https://www.globais.pt/


Tem uma ideia de negócio, mas não tem
financiamento? Gostaria de investir em
ideias inovadoras? Em ambas as situações
o crowdfunding pode ser a solução. Mas,
afinal, o que é este tipo de financiamento? 

O conceito de crowdfunding torna-se
ainda mais simples se explicado com base
no próprio significado da palavra: crowd
significa multidão, funding quer dizer
financiamento. Assim, crowdfunding
acontece quando um grupo de pessoas se
junta para financiar algo ou quando
alguém tem uma ideia e pede
financiamento a várias pessoas.

O que é o Crowdfunding

Fonte: Santander Online

CLIQUE PARA VER UM VÍDEO SOBRE O CROWDFUNDING

https://www.give-me.pt/academia/wp-content/uploads/2022/08/crowdptbr.mp4


Confira algumas das principais vantagens
de trabalhar com o Give-me e o que nos
diferencia das outras plataformas:

Antes de iniciar a construção de uma campanha é feito um
estudo de viabilidade ao nível do retorno/mês/projeto.

Construímos o marketing da sua campanha, físico e digital,
para que obtenha o melhor dos resultados

As nossas campanhas são criadas no modo "Flexível", ou
seja, recebe sempre qualquer valor angariado.

Vantagens da Plataforma Give-me

Estudos gratuitos

Marketing exclusivo

Campanhas flexíveis

Gestor dedicado à sua organização que o irá aconselhar na
criação das suas campanhas para que tenham êxito.

Gestor dedicado

Pode gerir todas as suas companhas, no idioma que quiser,
em qualquer parte do mundo e também com a nossa APP.

Ao atingir 80% do valor angariado pode pedir uma parte do
valor doado de imediato para a conta via SEPA.

Os nossos parceiros são alvo de uma certificação de nível
V, que atesta a sua idoneidade perante o doador.

Painel de controlo

Antecipação financeira

Certificação nível V

Pode ter ativas as campanhas que quiser, não havendo
limites, embora aconselhamos apenas 2 em simultâneo.

Campanhas múltiplas

As campanhas que se revestirem de uma importância
internacional serão disponibilizadas em mais de 70 países.

Campanhas multilingue



Mais vantagens adicionais da 
plataforma Give-me

Rápida a iniciar a 
sua campanha

Diversos Gateways 
de pagamentos

A campanha pode estar em 
 apenas 1h online e traduzida
para mais de 10 idiomas, o
que representa um alcance
de 72 países e mais de 1
bilião de pessoas em todo o
mundo, que terão acesso, na
sua língua natural ao seu
financiamento coletivo. 

Em qualquer país do mundo,
usamos sempre as melhores
formas de pagamento
disponíveis, para que
alcance rapidamente os
resultados previstos. Os
dadores podem escolher a
forma de pagamento que
mais lhes convém.

Uma APP para 
todos os perfis

A sua campanha está
acessível a si e aos dadores,
através da APP para android
e IPhone. Com a APP pode
gerir a sua campanha,
acompanhar as doações,
escrever atualizações, e
muito mais. Uma APP que
serve todos os perfis.

Rapidez no 
financiamento

Acabou a campanha? Tenha
o seu dinheiro na conta em
apenas 12h. Pode iniciar o
levantamento online e
decida quando e quanto
quer transferir de imediato.
Com um clique, tenha o seu
dinheiro na conta, em
qualquer banco SEPA.



Os parceiros do Give-me não têm nenhum custo ou
encargo com o nosso serviço, incluindo o marketing.

O nosso serviço não tem nenhuma taxa nem fees ou
serviços encapotados. Tudo é gratuito.

A comissão varia, dependendo do seu valor, do seu sucesso
e do marketing gasto. Pode ir de 7% a 20%. 

Algumas questões mais frequentes

Existem custos para os parceiros?

Quais as taxas cobradas?

Quais as comissões da plataforma?

Estamos preparados para operar em mais de 70 países,
através de sucursais próprias e parcerias locais.

Em quantos países é que operamos?

No final da campanha passa um único recibo, e nós de
uma forma automática passamos aos dadores.

Só pode, segundo as indicações do Governo, alterar a data
de término da campanha e o seu valor, uma única vez.

Pode usar os contactos e falar connosco ou pode .
consultar todas as FAQs no nosso portal.

Sistema tributário

Alterar a data e valor da campanha

E se tiver mais dúvidas?

temos o nosso sistema de recompensas e trabalhamos
com o parceiro o programa de lembranças.

Recompensas e lembranças

Não existem. Já estão incluídas na comissão da plataforma,
para não haver surpresas.

Quais os custos com as getaways?
Temos os 2 sistemas, Por favor consulte os termos do nosso
serviço clicando neste link.

Campanhas Flexíveis ou tudo ou nada?

https://www.give-me.pt/pt_PT/faq
https://www.give-me.pt/pt_PT/p/termos/1


Antes de iniciarmos uma relação com  um
parceiro, pedimos que tome conhecimento
desta apresentação e nos faça chegar via e-
mail esse entendimento. Isso para nós
funciona como um "memorando de
entendimento", que certifica que o parceiro
entende as regras que norteiam a nossa
atividade e as aceitam. 

Neste documento, de uma forma muito
simplificada, estão todas as informações
necessárias ao início da parceria.

Memorando de entendimento

Por cada campanha inserida na nossa
plataforma, existe a necessidade de um
contrato. Pode consultar o contrato neste link.

Contrato de Crowdfunding

https://give-me.pt/docs/contrato.pdf


Agora que já conhece a nossa
plataforma e o nosso serviço, podemos
avançar para o memorando de
entendimento. Basta enviar um e-mail
para give-me@globais.pt a dizer que
tomou conhecimento do nosso
documento (este documento). 

Depois ser-lhe-á assignado um gestor
dedicado que vai iniciar o estudo para
propor uma campanha ou estudar a sua
ideia, caso queira apresentar já o
rascunho de uma possível campanha.

E agora como procedo 
para avançar?

Menos complicação

Construímos a sua ideia

Tratamos de tudo por si

Tratamos de tudo, fazemos o estudo de
viabilidade, fazemos toda a matemática
e apresentamos um relatório previsional
para que possa decidir o que fazer.

Após a decisão de avançar, construímos
a campanha, decidimos os mercados a
trabalhar (quantos países), e propomos
o marketing a fazer. E isto tudo gratuito.

Iniciamos a campanha, monitorizamos
a sua execução e vamos fazendo as
devidas correções, sempre que seja
necessário.

mailto:give-me@globais.pt


O sucesso de uma campanha está
diretamente ligado à força do marketing que
se tem que implementar. Podemos apostar
em marketing digital, ou físico, ou os dois
sistemas. 

Interessa também explorar a ferramenta do
"Malling List" (envio de e-mails) e
eventualmente decorar os mais diversos
spots com a alusão à campanha.

Iremos propor, e só depois de construirmos a
campanha, as ações de marketing a
executar. Embora a sua criação e impressão
sejam por nossa conta, a sua implementação
será sempre discutida com o promotor.

Todos juntos e só assim pode ser, levará ao
sucesso efetivo de uma campanha.

Marketing físico e digital



Quando a campanha terminar, terá apenas
de agradecer aos dadores que contribuíram
para a sua campanha, preparar o envio das
lembranças (se for caso disso), e começar a
preparar outra campanha para daí a pelo
menos 60 dias(intervalo aconselhado entre
campanhas). 

E depois é só executar o projeto financiado...

Após o término da campanha, envie o recibo via e-mail
e receba de imediato o valor da sua campanha.

Se pretender, pode prolongar a sua campanha, se notar
que está a haver uma dinâmica acima da média.

E quando terminar?

Pode levantar o capital na íntegra

Pode prolongar a campanha 



Estamos tão perto de si...
Se pretender conhecer melhor as nossas soluções de
financiamento coletivo, e ainda tiver ficado com
dúvidas depois de visualizar esta apresentação, pode
sempre falar connosco, pedir uma reunião presencial
ou via zoom (abre zoom para reunião imediata) ou
enviar-nos um e-mail. 

Estamos aqui para si, para a sua instituição...e para a
sua ideia!

give-me@globais.pt

+351 913 294 779

www.give-me.pt

Parque das Nações - Lisboa

https://us06web.zoom.us/j/8988070938?pwd=VVJXL2VVZS9tckhvdmsyc2xGWEJwdz09
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