
por Bárbara Barroso

2017



Há uns anos, era eu uma miúda a começar a dar os primeiros passos 
no jornalismo quando conheci, e entrevistei, um casal que tinha 11 
filhos e geria o orçamento familiar com uma grande mestria. Aliás, 

não poderia ser de outra forma. Explicaram-me como organizavam as 
contas, quais os truques para poupar no supermercado, como dividiam as 
tarefas e como, apesar de não haver margem para luxos, viviam felizes. 
Aquela família marcou-me bastante e, desde então, guardo muito dos 
seus ensinamentos. Hoje sou eu a mãe, não de 11, mas de dois 
filhos que amo muito. Cá em casa também procuramos gerir de forma 
equilibrada o nosso orçamento e, acima de tudo, transmitir aos nossos 
filhos a importância da poupança e de uma gestão equilibrada das 
finanças pessoais.
Nos últimos anos dei muitas formações e palestras sobre educação 
financeira, troquei impressões com várias pessoas e aprendi muito com 
a partilha de experiências e ideias. Este livro acaba por ser o resultado 
de anos de estudo e partilha e algo que eu queria fazer há muitos anos.
Esta agenda é muito mais do que um espaço para apontar as tarefas 
do seu dia-a-dia. É também uma ferramenta útil que pretende ajudá-lo 
a relacionar-se melhor com o seu dinheiro.
Aqui poderá fazer o seu orçamento e apontar as suas receitas e 
despesas, seguir as mais de 150 dicas em várias categorias e compreender 
alguns conceitos que encontramos todos os dias e que nem sempre 
são fáceis de compreender. Além disso, tem ainda lembretes de datas 
importantes e relevantes e, no final, vai ainda encontrar cupões de 
desconto, em várias áreas, exclusivos para si. Um livro, uma agenda e 
dicas. Tudo junto para o ajudar a poupar e viver melhor.
Gerir melhor, poupar mais e viver em equilíbrio. É este o caminho que 
esta agenda pretende ajudá-lo a fazer. Tudo para que, no fundo, seja 
você a controlar o dinheiro e não o dinheiro a controlá-lo a si.

Que comece agora uma nova caminhada na sua vida financeira e 
que seja um ano cheio de sucessos.

Boas Poupanças!
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1 de janeiro Ano Novo
14 de fevereiro Dia dos Namorados
15 de fevereiro Prazo máximo para 
  validar faturas EFatura
28 de fevereiro Carnaval
8 de março Dia Internacional da Mulher
15 de março Dia Mundial dos Direitos
            dos Consumidores
19 de março Dia do Pai
14 de abril Sexta-Feira Santa
16 de abril Páscoa
22 de abril Dia Mundial da Terra
23 de abril Dia Mundial do Livro 
          e dos Direitos de Autor

25 de abril Dia da Liberdade
1 de maio Dia do Trabalhador
7 de maio Dia da Mãe
15 de maio Dia Internacional da Família
1 de junho Dia Mundial da Criança
10 de junho Dia de Portugal
13 de junho Dia de Santo António
15 de junho Corpo de Deus
24 de junho Dia de São João
29 de junho Dia de São Pedro
15 de agosto Assunção de Nossa  
 Senhora
11 de setembro Semana de regresso 
   às aulas

5 de outubro Implantação da  
 República
31 de outubro Dia Mundial da Poupança
1 de novembro Dia de Todos os  
 Santos
1 de dezembro Restauração da  
 Independência
8 de dezembro Dia da Imaculada  
 Conceição
25 de dezembro Natal

Final do mês de Janeiro Entidade patronal, bancos e outras entidades enviam os comprovativos de rendimentos, 
   pagamentos e respetivas retenções para efeitos do IRS
Último domingo de Março Adiantar o relógio 1 hora
Abril Entrega IRS (Dependentes e Pensionistas)
Maio Entrega IRS (Independentes e outras categorias)
Último Domingo de Outubro Atrasar o relógio 1 hora



Escreva aqui quais são os seus grandes objetivos para este 
ano a nível pessoal, profissional e financeiro.

Os seus objetivos 
para este ano
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Quanto vou poupar?

Despesas 
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DICA DO MÊS
Como fazer um orçamento?

Para muitas pessoas, atravessar todos os dias de um qualquer mês 
é um complexo exercício financeiro, que nem sempre corre da melhor 
forma. Mas a verdade é que, para saber exatamente para onde vai o 
nosso dinheiro, só mesmo fazendo um orçamento e apontando todas 
as receitas e, claro, as despesas.
Escreva num papel, utilize uma folha de cálculo, um documento do 

computador ou aplicação de telemóvel. Tem de apontar tudo, mesmo 
aquele café que toma todas as manhãs. Faça-o todos os dias. O mais 
difícil é começar, depois apenas tem de introduzir esta prática nos seus 
hábitos diários, tal como qualquer outra rotina. Verificará que em pouco 
tempo até vai descobrir como pode ser divertido controlar as despesas.
Pode seguir o exemplo das categorias do orçamento que lhe deixamos 

mas pode também adaptá-lo ao seu caso, criando as suas próprias 
categorias. O importante é que perceba que este mapa deve ser 
preenchido todos os meses. Por isso, vai necessitar de toda a informação 
diária para que no final do mês consiga somar e ver quanto gastou na 
categoria de transportes ou de supermercado, por exemplo.
Os seus objetivos depois de fazer um plano orçamental são:

Saber quais os seus hábitos de consumo e quanto é que 
estão a pesar no orçamento;
Identificar alguns gastos desnecessários e começar a 
eliminá-los;
Conhecer qual o seu nível atual de poupança e pensar 
como poderá aumentá-lo;
Definir pequenos objetivos e metas para cumprir;
Escrever os objetivos que definiu e começar a trabalhar 
nesse sentido.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEMANA 1

domingo, 1, Ano Novo

segunda-feira, 2

terça-feira, 3 quarta-feira, 4

1. Nos saldos ap
roveite 

para investir em básicos. 

Ao contrário de 
outras peças 

de moda, que hoje es
tão na 

berra mas que depois n
ão vai 

voltar a usar, as 
peças mais 

básicas tendem a ser aquelas 

que mais utiliza e, por
 isso, 

esta é uma boa altura para
 

reforçar com preços 

mais reduzidos.

2. Qual o montante 
ideal de poupança? 

A resposta não é única. 

Tudo depende do orçamento de 

cada pessoa. As boas pr
áticas 

da gestão das finanças p
essoais 

recomendam que, pelo menos, 

se poupe 10% do rendimento 

mensal. Se conseguir poup
ar 

mais, melhor ainda. 

JANEIRO
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13  

quinta-feira, 5 sexta-feira, 6 sábado, 7

domingo, 8

3. Pague-se a si em primeiro lugar. Se esperar pelo final do mês pode não sobrar. Mal receba, coloque de parte um montante para a poupança. Assim, mesmo que depois o resto do dinheiro seja todo gasto, pelo menos a poupança já está assegurada.



JANEIRO

14  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEMANA 2

segunda-feira, 9 terça-feira, 10 quarta-feira, 11

14 

4. O cartão pré-pago pode ser uma boa solução para a mesada dos filhos ou para a administração das compras da 
casa (sem ser necessário ter dinheiro em casa). O cartão não está associado a nenhuma 
conta, e pode ser carregado com qualquer montante, permitindo uma gestão mais controlada do dinheiro. 
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JANEIRO

15  

quinta-feira, 12 sexta-feira, 13 sábado, 14

domingo, 15

5. Se tem algum produto, 
ou presta serviços, pode 

aproveitar para criar uma loja 
virtual, seja através do Facebook 
ou mesmo num site ou blogue. 
É muito mais fácil as pessoas 
encontrarem os produtos 

estando online. Além de que 
não fica limitado apenas a uma 
área geográfica e consegue 
divulgar os seus artigos e serviços. 1555  

6. Quando pensa
r 

em investir ten
ha atenção 

aos riscos do
 produto. Av

alie 

se tem capital garan
tido, 

quais as com
issões do 

produto e ta
mbém as 

condições de
 resgate do 

seu 

dinheiro. Nalg
uns casos, as

 

comissões são s
uperiores ao

s 

ganhos prom
etidos e 

podem não compensar.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEMANA 3

segunda-feira, 16 terça-feira, 17 quarta-feira, 18

1616

7. Se pretend
er amortizar total o

u 

parcialmente uma dívida dos se
us 

créditos, opte 
por aquele que

 tem a 

taxa de juro m
ais elevada. Mesmo que 

haja um empréstimo que falte m
enos 

tempo, o critério 
é começar pelos juro

s 

mais elevados. T
enha atenção t

ambém aos 

custos de amortização ante
cipada que 

estão, no enta
nto, limitados por lei.

8. Não exist
em orçamentos 

perfeitos, ain
da assim o ideal 

é fazer uma distribuição
 dos 

seus gastos 
por categoria

s. 

Deverá ter co
mo referência 

para o seu o
rçamento, em 

termos de limite, a da 

habitação. As
 despesas co

m 

a casa, incluin
do a prestaç

ão, 

não devem consumir mais do 

que 40% do rendimento.
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17  

quinta-feira, 19 sexta-feira, 20 sábado, 21

domingo, 22

9. O excesso de 

bagagem no automóvel 

aumenta o consumo de 

combustíveis. Por iss
o, evite 

colocar bagagens 
no tejadilho 

do carro. No ent
anto, se for 

a única solução, e
quilibre a carga, 

porque aumenta a resistênci
a 

aerodinâmica e, obviamente, 

o consumo de combustível. 
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18  

D S T Q Q S S D  S  T Q  Q   S  S  D  S   T  Q  Q  S   S   D   S   T   Q    Q   S   S   D   S   T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEMANA 4

segunda-feira, 23 terça-feira, 24 quarta-feira, 25

10. Use o “cruise control” 
(controlador de velocidade) 
para poupar. Os fabricantes 
de automóveis construíram 
este sistema de apoio à 

condução e conseguem sempre 
consumos mais baixos do que 
uma condução humana. Claro 

que apenas convém usar este 
sistema em auto-estradas.
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JANEIRO

19  

quinta-feira, 26 sexta-feira, 27 sábado, 28

domingo, 29

11. Há vários animais à espera de ser adotados, que podem ser boas companhias e um presente para alguém que goste. Pode ir à União Zoófila 
ou outro centro de acolhimento 
de animais e escolher. Fará não só uma pessoa feliz, como também um animal.

Entidade patronal, bancos e outras 

entidades enviam os comprovativos de 

rendimentos, pagamentos e respetivas 

retenções para efeitos do IRS
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