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Definição de Poupança 

 

Poupança é ato de guardar dinheiro, isto é, preservar aquilo que ganhamos, ou 

recebemos, para, mais tarde, utilizarmos da maneira que entendermos. Enquanto não 

utilizamos esses recursos de forma imediata, significa que o preservamos em nosso 

poder. 

Nos tempos que correm, com a situação financeira que o país atravessa, ganha 

vantagem quem for mais esperto, quem souber utilizar o que ganha numa forma de 

rendimento para o futuro. De que serve esbanjar instantaneamente o que (muito ou 

pouco) ganhamos, se isso não nos trará estabilidade para o futuro? 

A vida é feita de contratempos e se não tivermos algum suporte financeiro capaz de os 

suportar, viveremos constantemente com dificuldades em ultrapassar esses 

obstáculos.
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Poupar no crédito habitação 

1-A importância dos spreads 

 

O spread é a diferença do preço de compra 

com o de venda, pois quando o banco 

empresta o dinheiro, existe uma taxa que 

cobra pelo empréstimo. Agora que já sabe o 

que é o spread, na hora de obter um crédito de 

habitação deverá comparar os spreads pois o 

mercado é muito oscilante. Um bom conselho 

nesta categoria é perder algum tempo a 

estudar os spreads porque, normalmente, eles 

variam muito de banco para banco. 

 

E o spread é um dos fatores que influencia a 

prestação mensal que vai ter que pagar ao 

banco. Mas não se limite a olhar para o 

spread! Na maioria das vezes estão a deixar 

de poupar milhares de euros!!! Que investidos 

no mesmo prazo do crédito daria para 

comprar outra casa! 

 

2-A importância da escolha do seguro de vida 

 

Ao ser aceite um crédito de habitação, terá 

que fazer um seguro de vida, caso ainda não 

tenha. No entanto, este tipo de seguros são 

apelativos e existem boas ofertas no 

mercado. Por isso, procure um bom seguro de 

vida, com boas condições e com um valor 

apelativo. Desta forma, está a poupar milhares 

de euros no seu crédito de habitação.  

 

Não é obrigado a ter o seguro de vida na 

mesma entidade (banco) do que o crédito de 

habitação 

 

 

https://www.conselhosdoconsultor.com/mas-tenho-um-spread-otimo/
https://www.conselhosdoconsultor.com/mas-tenho-um-spread-otimo/
https://www.conselhosdoconsultor.com/mas-tenho-um-spread-otimo/
https://www.conselhosdoconsultor.com/mas-tenho-um-spread-otimo/
https://www.conselhosdoconsultor.com/mas-tenho-um-spread-otimo/
http://www.conselhosdoconsultor.com/poupe-seguro-vida-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/poupe-seguro-vida-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/poupe-seguro-vida-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/dec-lei-no-2222009/
http://www.conselhosdoconsultor.com/dec-lei-no-2222009/
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3-Recorra a especialistas 

 

Acima de tudo é preciso estar informado das 

condições de várias instituições financeiras. 

Esse é o primeiro passo para começar a 

poupar milhares de euros logo desde início, é 

simples e fácil se recorrer aos serviços de 

especialistas, é esse o trabalho deles.  

 

Note que estes serviços normalmente envolve 

uma equipa profissionais na procura e 

escolha do melhor crédito habitação para a 

sua necessidade (aquisição de primeira 

habitação, segunda habitação, construir de 

raiz, transferência de crédito, etc).Conhecem 

todos os produtos que existem no mercado e 

qual se adequa melhor a si!  

Pode poupar ainda mais se usufruir da nossa 

parceria, com especialistas premiados, e com 

muita experiência. E tudo isto grátis fruto da 

nossa parceria! 
 

Poupar nos seguros 
 

4-Avaliar as necessidades 

 

Tal como já foi referido, este é o primeiro 

passo. Deve efectivamente avaliar o que 

pretende em termos de coberturas e depois 

contratar de acordo com as necessidades 

identificadas. Imaginando o seguro de vida 

associado ao crédito à habitação: se o seu 

objectivo é apenas garantir que a casa fique 

paga numa situação de morte ou invalidez, 

optar pela actualização do prémio ao capital 

em dívida pode ser mais vantajoso. Isto 

porque o prémio do seguro vai descendo à 

medida que vai pagando o empréstimo. 

                         

http://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/itp-vs-iad-que-distingue-estas-2-coberturas-no-seguro-vida-do-seu-credito/
http://www.conselhosdoconsultor.com/poupe-seguro-vida-blog
http://www.conselhosdoconsultor.com/poupe-seguro-vida-blog
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5-Cartões de crédito com seguro 

 

A maioria dos cartões de crédito têm 

benefícios associados à sua utilização, entre 

os quais está a possibilidade de ficar coberto 

por um seguro de viagem caso pague a sua 

viagem com o cartão de crédito ou mesmo 

caso faça uma compra na internet e seja 

burlado, o seguro do cartão devolve lhe a 

totalidade ou pelo menos parte do dinheiro. 

Deve apenas ter atenção às coberturas e 

verificar se são suficientes para si e assim 

poupar nos seguros de viagem. 

 

6-Mediadores 

 

Procurar um mediador também lhe pode 

permitir poupar nos seguros. Por norma, 

consegue preços mais competitivos em 

relação ao balcão.Tem ainda a vantagem de 

estar a falar com um especialista que apenas 

lhe vai indicar as coberturas efectivamente 

necessárias, e desta forma não está a perder 

dinheiro com coberturas que não se adequam 

a si. 

 

7-Atenção à duplicação 

 

Muitas vezes, sem saber, há pessoas que têm 

mais do que um seguro com as mesmas 

coberturas. Acaba por estar a pagar duas 

vezes sem necessidade, uma vez que as 

indemnizações não acumulam e assim está a 

pagar duas vezes e só vai receber uma vez. 

 

8-Consolidação 

 

Muitas seguradoras oferecem descontos 

caso compre um pacote de produtos. Ter o 

seguro de vida, carro, saúde ou casa 
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contratados na mesma seguradora pode ficar 

bem mais barato do que ter espalhado por 

várias companhias.  

 

Analise bem esta situação e veja se ao ter 

todos os seus seguros na mesma companhia 

não vai poupar alguns euros 

 

9-Low Cost 

 

As seguradoras ‘online’ ou por ‘telefone’ 

apresentam, por norma, preços mais 

competitivos dos que as companhias 

tradicionais. São estruturas empresariais mais 

leves e desta forma conseguem oferecer 

preços mais baixos. Tenha atenção às 

coberturas. 

 

 

 

10-Promoções 

 

Aproveite as campanhas de desconto de 

algumas seguradoras. Por vezes, as 

poupanças face aos preços normais são 

consideráveis. Pode ainda obter descontos 

por ser sócio de algum clube, ou ter algum 

cartão de descontos.Pode ainda verificar se 

existe alguma parceria com ou algum 

protocolo da sua empresa com seguradoras 

que lhe permitirá reduzir o custo dos seus 

seguros. 

 

Poupar na alimentação 

11-Planeie o menu semanal 

 

Durante o fim de semana, habitue-se a planear 

o menu semanal. Foque-se no quer fazer para 

cada dia que se aproxima e faça uma lista de 
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compras. Se o fizer, quando chegar o 

momento da aquisição, não vai andar às 

voltas com o carrinho ou cesto a pensar nas 

refeições que tem pela frente.  

 

O tempo de indecisão no interior do 

supermercado significa mais gastos 

desnecessários. Outra regra é nunca ir às 

compras com fome, porque vai querer tudo e 

mais alguma coisa. 

 

12-Estipule quanto quer gastar 

 

Se planeou a semana em casa e, de alguma 

forma, tem descontos em mente faça um 

cálculo de quanto poderá gastar. Assim que 

entrar na porta do supermercado já sabe o 

gasto que tem pela frente, quer sejam 

compras semanais ou mensais. Lógico que 

não será uma conta certa, mas quem sabe se 

ainda não fica por menos…  

 

Além da lista de compras passe a andar com 

o telemóvel nas mãos, usando a calculadora. 

Nada de ter vergonha, o dinheiro é seu e só 

você sabe até onde pode ir. 

 

13-Use descontos com inteligência 

 

Os descontos são ótimos e uma grande ajuda 

no orçamento das famílias, mas não compre 

só porque está em promoção. Corre o risco de 

acumular em casa produtos e bens alimentar 

que não necessita.  

 

Antes de seguir para o supermercado veja na 

Internet as promoções, porque a maioria das 

superfícies disponibiliza online, as que 

interessam. Depois é ir direto a secção. 
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14-Qual o supermercado mais barato? 

 

Até para esta pergunta há resposta! A Deco, 

Associação Portuguesa para a Defesa do 

Consumidor, disponibiliza na sua página um 

simulador a partir do qual fica a saber a loja 

que pratica preços mais baixos, tendo em 

conta o cabaz que escolheu. Só tem de indicar 

o distrito, seguido de concelho (opcional). 

Pode adicionar nove categorias. Os dados 

surgem à medida que seleciona elementos. 

Também pode incluir as lojas online visitadas. 

 

15-Evite levar crianças 

 

Por vezes, não há outra solução se não levar 

os mais novos consigo. No entanto, sempre 

que conseguir opte por os deixar com alguém 

ou faça as compras durante o período de 

aulas dos seus filhos, como, por exemplo, à 

hora de almoço. Sempre que os leva, 

especialmente se forem irrequietos, é 

momento de stress porque não consegue 

fazer as compras descansado. E para evitar 

birras, por vezes, acaba por ceder e comprar 

produtos que não estavam programados.  

 

As filas dos brinquedos devem ser evitadas, 

mesmo! 

  

16-Despensa arrumada, lista necessária 

 

Tem a sua despensa arrumada? Desculpe a 

pergunta, mas é apenas para uma melhor 

gestão da lista de compras que está a 

preparar. Quantas vezes, compramos 

produtos e bens alimentares sem 

necessidade? Tantas e tantas vezes. No 

momento da arrumação das compras, 

dizemos: “afinal tinha”. Se tiver a despensa 
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organizada por mercearia, produtos lácteos, 

higiene pessoal, limpeza caseira, bebidas, 

entre outros, será mais fácil definir o que 

realmente precisa, até de não deixar passar a 

validade. 

  

17-Mãos na cozinha 

 

Aproveite o fim de semana, junto dos seus, 

para fazer aqueles miminhos que sabem tão 

bem comer ao longo da semana. Faça bolos, 

bolachas, pão, iogurtes…  

 

Sabemos que é mais fácil ir às compras, mas 

acredite que também lhe vai pesar menos na 

carteira. Biscoitinhos feitos em casa são bem 

mais baratos dos que há no supermercado. 

Poupar antes e depois do 

nascimento de filhos 

18-Fazer um pé-de-meia, tente guardar 20% 

do seu orçamento familiar pelo menos desde 

o momento em que decidem ter um filho. Com 

esta poupança ganha folga para as primeiras 

compras ou para despesas de saúde fora do 

plano nacional, como algumas vacinas 

19-Agora que decidiu ter um filho, saiba que 

as contas de saúde começam mesmo antes 

de engravidar. Procure um bom seguro de 

saúde que lhe permita poupar nas despesas. 

Faça-o o mais cedo possível porque, regra 

geral, são necessários nove meses de 

carência, no caso de gravidez. 

20-O quanto antes, prepare uma lista com 

tudo o que vai precisar para o seu bebé. Do 

carrinho ao soro fisiológico, não deixe nada de 

fora e inclua os preços nessa listagem. Assim, 

saberá exatamente o que vai precisar gastar e 

poupar. 
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21-Sempre que possível, tente comprar em 

lojas de segunda mão, a oferta é imensa, os 

produtos estão em boas condições e os 

preços são bastante mais baixos. 

22-Se tem amigos ou familiares que foram 

pais recentemente, não tenha pudor de 

aceitar ou pedir algumas coisas emprestadas 

como a alcofa, o berço, o intercomunicador, o 

carrinho ou a espreguiçadeira. 

23-Lembre-se que os bebés crescem muito 

rápido, por isso, vão usar tudo muito pouco 

tempo. Não faça grandes investimentos, opte 

por produtos de marca branca (muitas mães 

recomendam) e prefira as grandes superfícies 

e as lojas/marcas mais baratas para as suas 

compras. 

24-Aproveite os saldos para aquelas compras 

que tem mesmo que fazer e privilegie as 

compras online. Com ajuda de comparadores 

de preços como o Kuanto Kusta pode 

conseguir descontos significativos que fazem 

toda a diferença no seu orçamento. 

25-Quanto à roupa, nos saldos, compre dois 

ou três tamanhos acima para que sirvam para 

a próxima época. E prefira tons e modelos 

neutros. Sempre dão para os próximos bebés 

sejam rapaz ou rapariga. Enquanto não 

caminhar, também não precisa de sapatos. 

26-Se possível, amamente o máximo de 

tempo possível, a sua carteira agradece. 

Contudo, se for doloroso ou pouco prático ao 

ponto de se tornar um sofrimento, desista. 

27-Tente fazer todas as pequenas obras que 

precisar com a ajuda de família e amigos. 

Seja para pinturas, montar móveis ou mesmo 

reparar pequenas coisas. Acredite: vão gostar 

de ajudar. 
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Poupar para um objectivo a 

curto prazo 

28-Já sabe que, ao definir objectivos e 

comprometer-se com eles que têm maior 

probabilidade de os atingir. Para ajudar a 

comprometer-se, o ideal é envolver outra 

pessoa ou várias nesse objectivo. Podem até 

poupar para um objectivo em comum. 

É uma forma de ter alguém que vai "puxando" 

por nós, de nos comprometer com o nosso 

objectivo. 

Este processo começa com a identificação do 

seu objectivo. Depois de perceber quais os 

montantes de capital que necessita, resta 

fazer as contas a quanto tem de poupar por 

mês, para determinado objectivo futuro. A 

melhor forma de "diminuir" o esforço 

financeiro, como estamos a falar de um 

objectivo a curto prazo, é dividir por dias. 

Vamos imaginar, que o objectivo é conseguir 

uma poupança de forma a daqui a 6 meses ter 

dinheiro suficiente para uma viagem, no valor 

de 600€. 

29-Uma moeda por dia 

Deverá começar por definir o valor da moeda 

que irá colocar todos os dias num 

recipiente(Mealheiro). Deverá estar colocado 

num sítio estratégico em que passe todos os 

dias. 

Se for a moeda de 2€ conseguirá cerca de 

360€, com esta forma de poupança. E durante 

o dia sempre que vá consumir algo(café, 

pastilhas elásticas, tabaco,...) pense se isso é 

algo essencial, se não o fizer, pode contribuir 
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para a sua poupança(Uma moeda de 2€ por 

dia)! 

30-Colocar à venda coisas que já não precisa 

em sites de compra e venda(OLX, Custo 

Justo,...) 

Muitas vezes temos coisas que não usamos, 

que até nos andam a estorvar ou estão num 

armário ou no sótão.  Essas coisas podem ser 

vendidas, cada vez  há mais formas de o 

fazer. 

Vai ficar admirado com as coisas que se 

compram e vendem nestes sites ou até em 

feiras de velharias.  

Vai ficar também admirado com a 

tralha(roupa, calçado, livros, brinquedos, 

material informático  televisões velhas,...) que 

há em casa e não usamos. 

Faça o mesmo  em casa dos seus pais,  até 

agradecem que façam uma "limpeza"! 

Conseguirá 200€ com facilidade. 

31-Fazer pequenos trajetos a pé ou de 

bicicleta 

Normalmente usamos o carro para tudo, em 

vez disso defina por exemplo 1€ como 

poupança por fazer pequenos trajetos de 

bicicleta ou mesmo a pé que normalmente 

faria de automóvel. 

Não só estará a poupar dinheiro, como a 

poupar o ambiente e a contribuir para a sua 

saúde! Conseguirá uns 50€. 

 

 



13 
 

Poupar por evitar a 

desvalorização do seu carro 

Comprar um carro novo ou mesmo em 

segunda mão tem sempre contrapartidas. Ao 

contrário dos imóveis, os automóveis estão 

sempre a desvalorizar.  

Devido aos riscos do uso, sejam os 

quilómetros percorridos ou o clima, todos os 

carros perdem o seu valor inicial. 

Siga as nossas dicas para evitar uma 

desvalorização mais rápida e acentuada: 

32-Cuidados com os extras 

Coloque o menor número de extras possível.  

Extras são maioritariamente uma questão de 

gosto e, mesmo sendo caros e interessantes, 

podem desvalorizar o carro ou limitar os 

interessados no veículo. 

33-Cuide da pintura 

Proteja o seu carro das alterações climáticas, 

de preferência guardando-o numa garagem ou 

lugar coberto. Deste modo, a pintura mantém-

se cuidada e valoriza o veículo. 

34-Cuide do interior 

Um carro sujo ou com os materiais em mau 

estado desvaloriza sempre mais do que um 

carro cuidado, seja este novo ou em primeira 

mão. 

35-Hidrate os bancos de pele 

Se os bancos do seu automóvel são em pele 

tenha cuidados redobrados. Use uma cera nos 

bancos: hidrate a superfície e conserva o 

interior do carro. 
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36-Mais anos, menos quilómetros 

Para quem compra carro em segunda mão, 

tenha em atenção ao número de quilómetros. 

Mesmo que o carro já tenha alguns anos, 

Se pensa em comprar um carro em segunda 

mão esteja atento ao número de quilómetros. 

Quantos menos quilómetros tiver, menos o 

desgaste e maior a valorização.  

Quando quiser vender o veículo o número de 

quilómetros pesará na desvalorização. 

37-Inspeções em dia 

Esta é uma dica/conselho. Se mantiver as 

inspeções em dia, bem como o selo e outros 

factores regulamentares, o valor do carro será 

superior. 

38-Revisões na marca 

São poucos os proprietários que se 

preocupam com as revisões na marca, 

principalmente se tiver um carro em segunda 

mão. No entanto, um carro com estas 

revisões é muito mais valorizado pois, apesar 

de estas serem mais caras, oferecem 

melhores garantias ao veículo. 

39-Faça uma condução segura 

Praticar uma condução cuidada, conservar o 

motor e os pneus e evitar comportamentos 

perigosos que possam levar a acidentes ou 

estragos desnecessários são das melhores 

formas para conservar e valorizar o carro. 

40-Não fume dentro do carro 

Não fume no interior do seu carro se deseja 

manter os tectos do seu carro com bom 

aspecto. Carros de fumadores desvalorizam 

muito facilmente. 
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Poupar nas compras do 

supermercado 

41-Nunca vá às compras com fome para que 

não seja aliciado a comprar mais  

42-Evite levar as crianças às compras pois 

elas influenciam-no a comprar produtos que 

não necessita 

43-Defina o seu orçamento e pague em 

numerário 

Antes de ir ao supermercado faça as contas 

para definir o que pode gastar e não fugir ao 

seu orçamento.  

Estabeleça o seu limite e não pague as suas 

compras com cartão de débito ou crédito.  

Pague em numerário ao invés do cartão, pois 

o ato de dispor do capital inconscientemente 

retrai nos. 

44-Leve sempre uma lista de compras 

Sempre que for ao supermercado leve uma 

lista de compras. Confira o que está em falta 

e assim, quando chegar ao supermercado, 

não comprará nada que não faça falta. 

45-Aproveite os saldos e os descontos mas 

verifique o preço 

Esteja atento aos saldos e compre certos 

artigos nestas épocas. Aproveite também as 

promoções e os cupões de descontos. São 

ótimas oportunidades para comprar produtos 

que necessita mais baratos. Verifique sempre 

é se o preço realmente compensa. 

46-Compre marca branca 

Não se deixe iludir pelas marcas! As marcas 

brancas já são de grande qualidade e o seu 

preço é uma mais-valia. 

47-Leve os sacos de casa 
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Leve sacos de casa se faz compras em 

supermercados onde estes são pagos. Poupa 

um custo desnecessário e polui menos o 

ambiente. 

48-Confira os talões  

Reveja sempre os seus talões. Os enganos 

acontecem e os preços errados ou produtos 

registados mais do que uma vez são custos 

que se podem evitar. 

49-Vá fazer compras com dinheiro vivo 

 

Outra dica infalível para quem não quer gastar 

mais do que o pretendido no supermercado é 

ir fazer compras com o dinheiro contado na 

carteira. Prestamos mais atenção ao que 

compramos, não podemos gastar mais do 

que temos na carteira. Muitas vezes tem de 

deixar coisas nas prateleiras. 

Poupar no seu tempo 
 

Há vários truques e sistemas de como gerir o 

tempo. É importante que acima de tudo o faça 

com convicção e persistência para depois que 

assim se tornem rotinas do seu dia-a-dia. 

50-Escreva o seu plano diário 

 

Faça o seu plano de trabalho ou crie a sua 

agenda. Faça-o logo pela manhã ou então no 

dia anterior, esta será a melhor opção. 

Desta forma vai-lhe dar uma visão geral da 

sua carga de trabalho e analisar as tarefas 

que completou e quais as que ficaram 

pendentes. Crie uma ordem e estabeleça um 

tempo para cada uma delas. Assim tem 

menos probabilidade de falhar. É importante 

seguir à risca a ordem de trabalho, e se algo 
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falhar tente reorganizar a sua agenda e definir 

uma nova ordem de trabalho. 

51-Defina bem as suas prioridades 

 

Quase sempre que preenchemos a nossa 

agenda colocamos uma lista equivalente a 

uma lista de supermercado e pensamos que 

está ali organizado o nosso dia. Errado!!  

 

Pois nem todas as tarefas a realizar têm a 

mesma importância. Quando estiver a fazer a 

sua lista defina quais os assuntos mais 

importantes a trabalhar. Por exemplo, Ir ao 

supermercado nunca será tão importante 

como uma reunião com um cliente que 

pretende fechar um negócio.  

 

Não se perca com assuntos que pouco 

podem aumentar a sua produtividade. 

52-Dê uma recompensa a si mesmo 

 

Conseguiu completar tudo aquilo que 

determinou? Boa! É sem dúvida uma vitória 

pessoal, pois significa que se organizou 

devidamente bem e foi produtivo.  

 

O passo a seguir é compensar-se a si próprio 

pela vitória, tipo como se fazem às crianças 

quando tiram uma boa nota. Dê um presente a 

si próprio, passe um tempinho com a família, 

vá caminhar, tomar um café, tome um duche 

relaxado...algo que o faça feliz! Sinta-se com 

o dever cumprido e relaxe. Não caia na 

tentação de aproveitar para fazer mais tarefas 

que não estavam programadas. Não há mal 

nenhum em ter um tempinho só para si. 

53-Discipline as interrupções 
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Estas quebram o ritmo do trabalho, tornando 

o nosso empenho menos eficiente e 

produtivo. Para isso dedique um tempo, por 

exemplo uma hora do dia para responder a 

interrupções como emails e telefonemas. Esta 

é uma das dicas mais importante de como 

gerir o tempo. 

54-Conheça o seu Ritmo 

 

Quando está a fazer o seu plano diário precisa 

de ter em conta o seu ciclo de energia. 

Descubra como funciona o seu ritmo e oriente 

as tarefas consoante a energia. Por exemplo, 

se a sua energia de manhã é reduzida, deixe 

as atividades menos exigentes para essa 

parte do dia como por exemplo responder aos 

emails e telefonemas. 

55-Cumpra o "COFFEE BREAK" 

 

Mesmo que esteja com a agenda lotada ou 

com um assunto importantíssimo não deixe 

de fazer uma pausa/ coffee break, é preciso e 

é importante recuperar energia. Não é bom 

estar activo desde de manhã à noite. Planeie 

pausas de 15 minutos de duas em duas horas 

para relaxar e parar por alguns momentos. 

Ninguém trabalha no seu melhor se não parar. 

As pausas são mesmo necessárias para 

recuperamos a nossa concentração e a nossa 

produtividade. 

56-Usufrua dos transportes públicos 

 

Se o seu trabalho é no centro de uma cidade 

com uma boa rede de transportes públicos, 

porque não começar a tirar partido dessa 

vantagem. Se for possível, vá de metro, 

comboio ou autocarro, poupa tempo, dinheiro 

e paciência (no trânsito, e depois a procurar 
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um lugar para estacionar), e também ajuda o 

ambiente, além de otimizar a sua eficiência. 

Mesmo que não goste de transportes públicos 

faça um esforço pois vai rentabilizar o seu 

tempo. 

 

Poupar nas suas “finanças 

pessoais” 

 

57-Abrir uma conta base  

Todos sabemos que os bancos cobram 

comissões de manutenção de conta e outras 

despesas. Se é daqueles clientes que faz 

poucas operações bancárias pode abrir uma 

conta base. Uma conta base  disponibiliza 

serviços básicos aos particulares a um preço 

reduzido. 

58-Preparar refeições  

De manhã a preguiça costuma ser grande, 

mas se experimentar fazer o seu próprio café 

e o pequeno-almoço consegue poupar mais 

do que imagina. Dá mais trabalho do que ir 

tomar o pequeno-almoço á pastelaria,  mas 

consegue poupar cerca de 1200 euros por 

ano. De início custa mas só lhe retira cinco 

minutos por dia. 

59-Rever assinaturas  

Utiliza mesmo todas as suas subscrições, que 

durante os anos foi subscrevendo? Tire uns 

minutos para cancelar as assinaturas que já 

não utiliza, desde revistas a clubes e o 

ginásio. Pode parecer pouco, mas se poupar 

25 euros por mês tem 300 euros ao fim do 

ano para gastar como bem lhe apetecer. 

60-Consultar contas  



20 
 

Uma boa maneira de conseguir poupar alguns 

euros, é consultando as suas contas. Entre no 

site do seu banco e verifique os movimentos 

que está a efectuar, vais ficar surpreendido 

com a quantidade de movimentos 

desnecessários que realiza, e que só fazem 

com que a sua conta fique cada vez com 

menos euros. Procure também conhecer os 

seus produtos financeiros. Se preferir 

aconselhamento pessoal dirija-se ao banco 

mais próximo quanto tiver alguns minutos 

para gastar, como na hora de almoço. 

61-Investigar  

Outra das melhores formas de nos 

mantermos atentos e de sabermos mais é 

melhorando os nossos conhecimentos 

financeiros. Acompanhe a secção económica 

do jornal. Investigue sobre investimentos na 

internet.  

Leia livros com dicas sobre os investimentos 

onde tem interesse. Assim conseguirá 

melhorar os ganhos dos seus investimentos.  

Experimente descobrir mais informação sobre 

termos como: 

● Como comprar ações 

● Como investir na dívida pública 

portuguesa 

● Como investir em imóveis 

62-Direcionar ganhos  

Outro dos truques para conseguir poupar é 

planear. Faça um orçamento com os seus 

ganhos e despesas. Análise onde pode 

começar a cortar e a poupar mais todos os 

meses. Atribua uma percentagem dos seus 

ganhos para os seus gastos, como por 

exemplo: 

● Prestações – 30% 
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● Poupança – 10% 

● Reforma – 10% 

● Despesas familiares – 30% 

● Despesas pessoais – 15% 

● Investimentos – 5% 

 

63-Guarde as decisões de compra para o dia 

seguinte 

  

Antes de comprar, pergunte a si mesmo se 

precisa realmente comprar esses itens em 

particular. Colocar alguma distância entre nós 

e o objeto desejado pode tornar mais fácil a 

distinção entre um desejo e uma necessidade. 

Quando faz uma compra online, deixe ficar no 

carrinho durante 24h, só depois decida. 

64-Use a inércia a seu favor 

Ao início, poupar dinheiro parece uma tarefa 

árdua e complicada, mas pode não o ser se 

optar por uma poupança automática. Se é 

daquelas pessoas a quem a preguiça fala 

sempre mais alto, vá ao seu banco e escolha 

um plano de poupança automático, assim, 

não terá que se preocupar com levantamentos 

e transferência e poderá usar a inércia como 

‘amiga’ da poupança, já que para a cancelar 

terá que se mexer. 

65-Estabeleça objetivos  

Saber quanto pode ou quer poupar é 

importante e ajuda a que não sejam feitos 

esforços económicos desnecessários.Há um 

estudo da Universidade de Toronto, no 

Canadá, que sugere que as pessoas comecem 

por pensar no montante que querem ou 

consideram ser o desejável a poupar, seja 

para a reforma ou mesmo para alguma 

situação de emergência que possa surgir. 
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66-Foque-se no futuro  

Muitas pessoas optam por não poupar 

dinheiro nem aderir a planos de poupança 

reforma porque acreditam que o dinheiro 

recolhido não será o que irão receber no 

futuro. O melhor, é fazer simulações com 

frequência. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

as pessoas que recorreram à aplicação T. 

Rowe Price optaram por aumentar, em média, 

mil euros ao valor anual de poupança, de 

forma a melhorar o resultado final do valor 

guardado. 

67-Ignore os aumentos e bonificações  

Um professor da Universidade de Harvard 

revela que o maior inimigo das poupanças são 

os aumentos, bónus e bonificações, uma vez 

que além de levarem a pessoa a pensar que 

poderá poupar menos porque recebeu aquele 

acréscimo. O melhor é mesmo não olhar para 

o que recebeu a mais e fingir que aquele 

dinheiro não está na sua conta. 

68-Desafie-se e faça apostas  

Se precisa de um incentivo para começar a 

poupar dinheiro, desafie-se a si mesmo ou 

procure alguém com quem possa fazer uma 

aposta. A Time dá o exemplo de um grupo de 

pessoas que foi desafiado a deixar de fumar 

durante seis meses. Se, passado esse 

período, a análise urinária não apresentasse 

vestígios de nicotina, o dinheiro angariado 

pelos maços de tabaco que não compraram 

seria devolvido, se não, seria doado a 

instituições de caridade. 

69-Controle os seus impulsos  

Vai às compras? Leve uma lista. Quer um 

casaco mas não precisa, realmente, dele? 
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Ligue para a loja para saber por quanto tempo 

vai ficar à venda e se terá alguma redução de 

preço. Ter um orçamento para gastos é 

importante para que não seja despendido 

dinheiro à toa, mas é tão ou mais importante 

controlar os impulsos e ponderar as compras. 

70-Sinta-se culpado!  

A Time revela que são muitas as pessoas que 

não olham com frequência para a conta 

bancária e que, por isso, perdem noção do 

dinheiro que lá têm. Fique atento à sua conta 

e sinta-se culpado pelos gastos 

desnecessários que fez, assim, da próxima 

vez que olhar para o montante que tem na 

conta terá em mente esse sentimento e os 

gastos futuros serão mais comedidos. 

71-Gaste 0€ em presentes de 

Natal/Aniversário 

O mais importante para as pessoas que 

gostam de si é a sua presença, então o melhor 

presente que lhes pode dar é o seu tempo e 

disponibilidade para passar com elas. 

Ofereça lhes então o seu tempo e 

disponibilidade, com ajuda destes vales. 

Basta descarregar, imprimir, preencher, 

oferecer e depois cumprir o que está no postal 

quando este for "ativado" pela pessoa a quem 

ofereceu! 

 

Poupar na cozinha 
 

Vamos por partes, para que possa refletir com 

calma na sua gestão caseira. Até porque as 

despesas numa cozinha não se resumem 

apenas à compra de produtos e de bens 

alimentares. 

http://www.conselhosdoconsultor.com/vales/
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72-Fatura da Água 

 

A fatura da água poderá indicar o seu gasto 

anual. Se, sem razão aparente, o valor 

aumento é melhor verificar as torneiras de 

casa. 

 

Por vezes, porque pensamos que o 

canalizador vai levar muito dinheiro, deixamos 

a torneira da cozinha pingar meses e meses a 

fio. Puro engano. Descuido que lhe vai ser 

muito mais caro, todos os meses, na fatura. 

Dados da EPAL avançam que uma torneira a 

pingar pode representar cerca de seis mil 

litros anuais de desperdício. Além da despesa, 

está a contribuir para a escassez de um bem 

sem o qual não conseguimos sobreviver. 

73-Ajuste o tarifário às necessidades 

 

Famílias numerosas são sinónimo de roupa 

suja redobrada. A máquina de lavar roupa está 

sempre às voltas. 

 

Os valores de eletricidade e de água 

disparam. Aproveite para pesquisar na 

Internet, ou informe-se junto dos operadores 

no mercado, quais as hipóteses de poupança 

que tem. Pode também fazer uma simulação 

no site da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos.  

A Deco, Associação Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor, também disponibiliza um 

simulador. 

 

Pode também tirar partido da tarifa bi-horária. 

Nesta modalidade, o preço da eletricidade 

(noites e fins de semana) é mais barato do 

que nas horas consideradas cheias. 

74-Lâmpadas que poupam 



25 
 

 

Poupar é uma das palavras que mais 

gostamos de pôr em prática, embora seja tão 

difícil face às despesas que temos todos os 

meses. Mas há dicas que podem ajudar e 

muito. 

 

Evite as lâmpadas incandescentes. Sim, são 

mais baratas, mas também têm um consumo 

elétrico muito superior, porque deixam sair 

mais calor. As lâmpadas LED, fluorescente e 

de halogéneo são as mais económicas. 

Se tem por hábito usar aquecedores em casa, 

certifique-se que são também de baixo 

consumo energético.  

 

Outra forma de poupar na cozinha e em toda a 

casa é calafetar as janelas e portas. Assim 

evita a saída de ar quente e a entrada de ar 

frio. 

75-Lista de compra que vale euros 

 

Todas as semanas ou meses, mediante a sua 

opção, faça uma lista de compras. No final do 

ano, este simples gesto poderá ser 

significativo, uma vez que vai passar a 

comprar apenas o que realmente precisa para 

o seu lar. 

 

Não tem que se privar de nada, apenas fazer 

um ajuste às necessidades reais da sua 

dispensa. Aproveite promoções e os 

simuladores existentes na Internet, 

nomeadamente os da Deco, para saber onde 

pode comprar a preços mais reduzidos. 

76-No gás também se pode poupar na 

cozinha 
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A pressa, já diz o velho ditado, é inimiga da 

perfeição. Por vezes, queremos fazer as 

refeições rapidamente que nos esquecemos 

de apropriar a dimensão da panela ao 

tamanho do bico. O que acontece? 

Desperdício de gás, aumento dos valores da 

fatura. Sempre que possível escolha bocas 

mais pequenas, porque consomem menos 

gás. 

 

Outra dica é tapar os tachos e panelas 

enquanto está a cozinhar. Sabia que sem 

tampa gasta mais quatros vezes energia?! 

 

A Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos, através do seu simulador, 

permite saber qual o valor anual da sua fatura. 

Escolha o tarifário de gás que mais se ajusta 

aos seus gastos. 

 

Se tem filhos, não os deixe estar toda a vida 

de baixo do chuveiro. São peritos nisso. 

Sempre que possível desligue a torneira, não 

só está a poupar luz, como gás. Muitos são os 

lares portugueses que ainda usam botijas, se 

é o seu caso opte por ver as promoções na 

sua área de residência. 

 

Poupar no combustível 
 

Não há uma fórmula mágica para fazer o 

carro gastar menos. Não adianta apenas 

escolher o modelo mais económico se você 

não tiver em conta os seguintes factores. 

 

77-Calibrar os pneus 

 

Mantenha os pneus calibrados, mantendo 

uma rotina de calibragem frequente, pois eles 
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podem representar cerca de 20% desse 

consumo de combustível! 

 

78-Atenção às mudanças 

 

Se estiver abaixo ou acima da mudança 

indicada, estará a consumir mais combustível. 

 

 

79-Aquecer o carro 

 

“Aquecer” o carro de manhã, com a tecnologia 

atual já não faz sentido. Só serve para gastar 

combustível. 

 

Poupar em casal 
 

A vida a dois é bastante cara. Felizmente 

existem estratégias de poupança que os 

casais podem usar para não chegarem ao fim 

do mês sem dinheiro. 

 

80-Saídas modestas 

 

Fazer um piquenique e uma sessão de cinema 

caseira são duas sugestões de encontros 

românticos que os casais podem seguir de 

vez em quando. Nem sempre se pode ir a 

concertos e a restaurantes caros. Mas 

existem mais sugestões: conheça métodos 

divertidos de poupar a dois. 

 

81-Morar juntos 

 

Viver junto é uma prova de fogo para o casal 

que permite entre outras coisas poupar muito 

dinheiro, com a divisão da renda e de outras 

despesas como a alimentação e a assinatura 

de televisão e da internet. 
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82-Unir despesas 

 

Manter uma conta bancária conjunta traz 

vantagens para um casal, com um orçamento 

único. Contudo, também existem razões para 

se manter contas separadas. Mesmo com 

contas separadas podem-se dividir as 

despesas do casal, com um pouco de rigor. 

 

83-Viagens low cost 

 

É possível economizar dinheiro em viagens se 

o destino das férias não for muito longínquo 

ou caro. Acampar é um programa em conta 

para duas pessoas a experimentar. 

 

84-Plano de pagamento 

 

As dívidas de um tornam-se dívidas do casal. 

É importante colocar o pagamento de dívidas 

como uma prioridade para o casal. Uma das 

formas de pagar as dívidas é pagar as taxas 

mais altas primeiro.  

 

O casal que faz e segue um plano de 

pagamento de dívidas consegue sobreviver a 

tudo. 

 

Poupar no aquecimento da 

casa 
 

85-Fechar portas 

 

Distribuir o calor é fundamental, já que evita 

que o frio se disperse pela casa. Fechar as 

portas das divisões permite preservar o calor 

naquelas em que nos encontramos. 
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86-Madeira 

 

A madeira é um isolante térmico que atua 

contra o frio de forma natural e ajuda aquecer 

a casa. Chão, rodapés, portas, janelas… e 

móveis! 

 

87-Tapetes 

 

Os tapetes são capazes de concentrar o calor 

da sala sem deixar que se escape. Se prefere 

os que dão mais calor, aconselhamos os 

tapetes de pêlo e de lã. 

 

88-Mantas 

 

As mantinhas não podem faltar: além de 

aconchegar, aquece e conserva a temperatura 

corporal. As de lã são muito aconselhadas 

porque geram calor devido ao isolamento 

térmico. 

 

Outras opções são as mantas polares, 

compostas de algodão e poliéster ou fibras 

sintéticas. 

 

89-Cortinas duplas 

 

Usar cortinas duplas: uma fina que sirva como 

protector de frio, mas que ao mesmo tempo 

deixe passar a luz do dia para aquecer a casa 

e outra mais grossa, para a noite. 

 

90-Materiais de isolamento 

 

Tente utilizar materiais de isolamento tanto no 

interior como no exterior da sua casa. Para o 

exterior, a madeira ou o PVC são ideais. 
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91-Sofá versátil 

 

Os sofás com tapeçaria versátil permitem-nos 

usar um tecido mais quente, como a lã, no 

inverno, e um mais fresco no verão. 

 

Poupar na água 

 
Com pequenos ajustes no nosso 

comportamento e com pequenas adaptações 

podemos reduzir até 50% do consumo de 

água. 
 

92-Durante a escovagem dos dentes feche a 

torneira. Lave os dentes apenas com um copo 

de água mantendo a torneira fechada. 

 

93-No duche, enquanto se ensaboa desligue a 

torneira. 

 

94-Para lavar a loiça à mão encha a pia com 

água em vez de ter a água sempre a correr. 

 

95-Coloque a tampa no lavatório quando está 

a fazer a barba. 

 

96-Coloque uma garrafa de 1,5l no depósito 

do autoclismo 
 

Uma descarga do autoclismo gasta em média 

10 litros de água. Pode reduzir essa descarga 

se colocar uma garrafa de água de 1,5 litros 

no autoclismo.  

 

Numa família de 4 pessoas, que descarrega o 

autoclismo 16 vezes por dia a poupança 

mensal chega aos 720 litros. Num ano são 

mais de 8.500 litros.  
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E evite descargas desnecessárias dos 

autoclismos. 

 

97-Quando lavar o carro faça o com ajuda de 

uma esponja de um balde. 

 

Poupar na compra da casa 
 

98-Pesquisa alargada 

 

Antes demais, faça uma pesquisa alargada. 

Considere se pretende comprar uma casa 

nova ou em segunda mão. Procure em 

diversos meios casas que estejam dentro dos 

parâmetros que decidiu ou dos quais precisa 

na nova casa, não sonhe demasiado alto se o 

seu orçamento não cobrir tudo o que pretende 

para a sua nova habitação. 

 

99-Compare preços 

 

Tendo em conta que já terá algumas opções 

em vista, estude o mercado e compare 

preços. Avalie preços e casas em locais que 

considere adequados para o que pretende.  

 

101-Leilões das finanças 

 

Infelizmente muitas pessoas viram-se sem a 

sua casa devido a dívidas, razão pela qual as 

Finanças as recolhem e vendem a leilão.  

 

Talvez assim encontre exatamente o que quer 

a um preço melhor, mas não deverá esquecer-

se de visitar o imóvel em questão antes de 

entrar em leilão ou nas outras duas 

modalidades de venda através das Finanças. 

 

101-Imóveis dos bancos 
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Mais uma vez o infortúnio de algumas 

pessoas é a sorte de outras. Também os 

bancos detêm casas que foram entregues 

devido a dívidas.  

 

As condições serão mais vantajosas no que 

diz respeito a questões como o spread e a 

redução de custos e encargos.  

 

Pesquise nas várias instituições bancárias e 

poderá encontrar algo que lhe interesse. 

 

102-Compre barato e renove 

 

Uma casa em mau estado será certamente 

mais barata e poderá comprá-la e ir 

renovando à medida que pode. Talvez não 

tenha todas as condições de início mas 

poderá acabar por ficar com uma casa 

exatamente como quer, uma vez que todas as 

decisões serão tomadas por si.  

 

Poderá comprar mobílias e moldar uma casa 

velha ao que pretender a médio ou longo 

prazo.   

 

103-Condições do crédito habitação 

 

Atenção às condições do crédito habitação. 

Informe-se devidamente, leia e analise tudo 

com a maior atenção e compare o que houver 

a comparar. Não enveredar por qualquer 

caminho sem ter plena noção de como 

funcionará o pagamento, os juros, tudo o que 

disser respeito ao crédito habitação. Opte por 

trabalhar com profissionais no assunto. 

Grátis, fruto da nossa parceria! 
 

 

 

https://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
https://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
https://www.conselhosdoconsultor.com/credito-habitacao-melhor-solucao-blog
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Blog 

www.conselhosdoconsultor.com 

 

Facebook 

www.facebook.com/Conselhos.do.Consultor 

 

Grupo do Facebook 

www.facebook.com/groups/conselhosdoconsultor 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/conselhos_consultor/ 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/c/Conselhosdoconsultor 
 

 

O Conselhos do Consultor disponibiliza informação, não presta serviços de aconselhamento fiscal, jurídico ou financeiro e não é responsável pelos 

produtos apresentados. A informação está atualizada até à data apresentada forma geral e abstrata, tratando-se de textos meramente informativos, 

pelo que não constitui nem dispensa a assistência profissional qualificada. Se quiser sugerir uma atualização, por favor, envie-nos a sua sugestão 

para: geral@conselhosdoconsultor.com 

http://www.conselhosdoconsultor.com/
http://www.facebook.com/Conselhos.do.Consultor
http://www.facebook.com/groups/conselhosdoconsultor
https://www.instagram.com/conselhos_consultor/
https://www.youtube.com/c/Conselhosdoconsultor
mailto:geral@conselhosdoconsultor.com

