
Esta é a altura certa para analisar o         
presente e pensar no futuro. Como estão as 
suas finanças pessoais? O retrato tem muitos 
tons carregados ou é tudo cor-de-rosa? 

Faça o teste para descobrir.

Claro que não. Ainda faltam muitos anos

Já tenho um PPR e certificados de 
reforma

Sim e até estou a analisar as                  
várias possibilidades para poupar para a 
reforma

Procuro ter, embora por vezes tenha de 
fazer ajustes

Já tracei objetivos financeiros para os 
próximos anos

Um dia de cada vez. Não penso no futuro

Como organizar a sua vida financeira?

Há contas que tem mesmo de fazer para saber 
com o que conta quando precisa de investir, 
poupar ou contratar um crédito. Nesta infografia 
vai perceber quais os cálculos mais importantes 
para ter as contas em ordem.

Evite a lista negra do Banco de Portugal 

Sabia que o  incumprimento na prestação de um crédito 
coloca o seu nome na  “lista negra” do Banco de Portugal. 
E que as dívidas por pagar podem impedir que consiga 
obter um crédito? O seu banco está atento às suas finanças 
e ao risco de crédito, como explicamos neste artigo.

Como poupar no dia-a-dia? 

Poupar é um hábito que deve fazer parte do nosso quotidiano, 
mas nem sempre é fácil evitar alguns gastos desnecessários. 
Conheça todas as dicas  para poupar em casa, nas deslocações 
ou em férias no Grande Guia da Poupança.

Nenhum. A minha conta chega ao fim do 
mês sempre com saldo negativo

Tenho uma conta à ordem com dinheiro 
que posso usar num imprevisto

Tenho um fundo de emergência a que 
posso recorrer a qualquer momento

Rendimento = despesas + poupanças

Rendimento > despesas + poupanças

Rendimento < despesas + poupanças

01
Há equilíbrio entre                    
despesas e receitas? 

Abaixo de 20%

É cerca de 30%

Muito acima dos 50%

02
Qual é a sua taxa de esforço
(percentagem do rendimento 
para pagar créditos)?

Está a preparar o futuro?

03
O que fará caso ocorra uma situação     
que provoque perda de rendimentos?

Instruções
Para traçar o retrato das suas finanças, a cada pergunta escolha               

a resposta que mais se adequa ao seu caso. No fim, confira os 
resultados e veja se as suas finanças estão equilibradas, se podem 

melhorar ou se deve tomar medidas drásticas.

Como está o seu orçamento?

Como estão as suas poupanças?

Tenho vários créditos (incluindo cartões) 
e dificuldade para os pagar

Para já está tudo bem, mas receio a 
subida das taxas de juro

Sem dificuldades para pagar créditos e a 
pensar em amortizar o crédito habitação

03 04
Qual é o seu endividamento? 

Qual é a sua liquidez?                            
De que dinheiro pode dispor agora?

Não tenho dinheiro suficiente para as 
despesas, não consigo poupar 

Ponho de lado 10% do rendimento

Uso a regra 50/20/30: 50% para as 
despesas fixas, 30% para despesas não 
essenciais e 20% para poupança

Estou a começar um e vou aproveitar o 
subsídio de Natal para o reforçar 

O que é isso? Não tenho nem sei o que é 

Há vários anos e continuo a reforçá-lo 
mensalmente

Gosto de diversificar: tenho uma conta 
poupança, certificados de aforro, um 
PPR…

Não consigo pôr dinheiro de lado

Além de cortar nas despesas tenho uma 
conta poupança

01 02
Qual a sua percentagem de 
poupança mensal? 

03 04

Tem fundo de emergência?

Quais são as suas opções             
de poupança?

Reajustar o orçamento e recorrer a parte do 
fundo de emergência, se for necessário

Cortar nas despesas e usar as poupanças que 
tiver na altura. Talvez tenha de negociar o 
empréstimo da casa

Vou deixar de pagar as prestações do crédito e 
as contas

01 02
Já começou a pensar na 
reforma?

Tem um plano financeiro para a 
sua vida?

Vou rever o meu orçamento e perceber 
como posso poupar mais 

Não sei. Provavelmente vou ter de pedir 
mais um crédito

Já estou a renegociar contratos e a usar 
estratégias para poupar no que puder

Como vai lidar com a inflação e 
subida das taxas de juro?

COMO ESTÁ            
A SUA VIDA 
FINANCEIRA?

O QUE A CAIXA PODE FAZER  POR SI?

Poder contar com uma parceria bancária, adequada e verdadeiramente 
capaz de responder às suas reais necessidades, é muito importante. O 
primeiro passo é saber escolher e avaliar opções de mercado.

Saiba Mais Aqui

Parabéns! As suas finanças estão 
de saúde e preparadas para o 
futuro. Continue no bom caminho. 
Ainda assim, tome nota de 
algumas dicas:

Investir as suas poupanças 
pode aumentar o seu 
rendimento, mas há que ser 
prudente e diversificar o risco;

Já ponderou investir em 
seguros financeiros ou              
em depósitos com juros 
compostos? Podem ser uma 
forma de fazer o seu        
dinheiro crescer;

Os bons hábitos devem ser 
passados de geração em 
geração. Veja como pode 
ensinar o valor do dinheiro a 
toda a família.

Para já está tudo bem, mas talvez 
seja melhor reforçar hábitos de 
poupança e fazer alguns ajustes 
no seu orçamento.

Comece por perceber onde 
pode poupar. Combustível, 
água e eletricidade são bons 
exemplos; 

Reduzir o que paga em seguros 
da casa é outra forma de 
economizar;

Considere a hipótese de 
encontrar uma fonte de 
rendimento extra.

Está na altura de fazer algo 
para colocar as suas finanças 
na linha antes que a situação se 
agrave.

Não acumule mais dívidas 
nem permita que estas 
aumentem com o 
pagamento de juros de mora 
e outros encargos; 

Converse com o seu banco 
para que possam criar, em 
conjunto, um plano que lhe 
permita reajustar as contas;

Evite o 
sobre-endividamento. 
Procure renegociar ou 
consolidar os seus créditos.

Resultados

Confira os símbolos que colocou em cada pergunta. Qual é o mais usado? 
Veja o que diz da sua situação financeira: 

https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/amortizar-credito-habitacao.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/fundo-emergencia.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/lista-negra-banco-de-portugal.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/lista-negra-banco-de-portugal.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/sabe-quem-e-para-o-seu-banco.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Documents/CGD-Guia-da-Poupanca_II.pdf
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Documents/CGD-Guia-da-Poupanca_II.pdf
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/certificados-de-reforma.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/certificados-de-reforma.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Documents/Infografia_poupar-para-reforma.pdf
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Documents/Infografia_poupar-para-reforma.pdf
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Pages/calculos-para-organizar-vida-financeira.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Pages/calculos-para-organizar-vida-financeira.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/investir-poupanca.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/seguros-financeiros.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/juros-compostos.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/juros-compostos.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/literacia-financeira-infancia.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/reduzir-conta-luz.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/reduzir-conta-luz.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/reduzir-valor-seguros-casa.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/reduzir-valor-seguros-casa.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/negocios/Pages/obter-rendimento-extra.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/como-calcular-juros-de-mora.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/plano-de-austeridade.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/como-ultrapassar-o-sobre-endividamento-familiar.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/consolidar-ou-renegociar-creditos.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/o-banco-e-eu/Pages/consolidar-ou-renegociar-creditos.aspx
https://www.cgd.pt/Particulares/Contas/Pages/Conta-Caixa.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Pages/Saldo-Positivo.aspx



