
Dicas de gestão 
diária para poupar 
durante todo
o ano

Os 7 conselhos para 
poupar na gestão da casa

Comprar online 
e poupar

1
Tome nota das 
despesas mensais

Sabe, efetivamente, quais são os seus 
gastos mensais? Seja numa app ou na 
ponta do lápis, é importante ter 
visibilidade dos rendimentos e despesas 
mensais para conseguir poupar.

Despesas Variáveis Custos

Roupas e Acessórios €

Restaurantes €

Lazer €

Férias €

Saúde €

Outros €

Total €

Despesas Fixas Custos

Renda ou prestação do crédito habitação €

Contas de Água + Luz €

Telecomunicações €

Transporte €

Alimentação €

Outros €

Total €

Rendimento mensal Despesas mensais
(fixas + variáveis)

Total restante

Gerir a educação

Poupar na Black Friday e nas 
compras de Natal

A Black Friday assinala o início da época de compras de 
fim de ano, mas não é a única oportunidade para comprar 
com descontos. Não compre por impulso e se não tiver 
um orçamento definido.

Depois de saber quanto gasta por mês, 
torna-se mais fácil perceber onde pode 
cortar custos e quanto pode poupar 
mensalmente. 

Os especialistas recomendam:

Despesas com habitação não devem ser 
superiores a 30% do rendimento.

O valor da poupança deve ser, pelo 
menos, 10% do rendimento mensal.

Antes de fazer a lista, visite a despensa 
e veja o que realmente precisa 
comprar.

Planeie o cardápio semanal.

Organize a lista por categorias de 
produtos.

Não faça compras quando estiver com 
fome.

Evite levar as crianças para o 
supermercado.

Os produtos perecíveis devem ser 
comprados para, no máximo, uma 
semana. 

Faça as compras online, assim evita 
idas desnecessárias ao supermercado 
e poupa tempo.
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Tenha os dispositivos eletrónicos em 
modo stand-by;

Use eletrodomésticos da classe A. São 
mais sustentáveis e consomem 
menos energia;

Prefira os duches aos banhos e 
selecione os programas mais 
económicos e rápidos das máquinas 
da roupa e da loiça;

Verifique com frequência se tem fugas 
de de água;

Opte por um autoclismo duplo.

2 3 4
Defina um montante de 
poupança mensal

Faça listas de compras 
para o supermercado

Faça uma boa gestão 
energética e hídrica

Analise os seus consumos de televisão, de 
telemóvel e de internet e perceba se o seu 
contrato de telecomunicações corresponde, 
realmente, àquilo de que precisa. Se não for 
o caso, contacte a sua operadora e tente 
renegociar, ou mude de operadora.
Antes de mudar, verifique se o período de 
fidelização com o operador atual já 
terminou.

6
Avalie o seu pacote de 
telecomunicações

Planeie o que vai cozinhar durante a 
semana, usando o que tem no frigorífico e 
na despensa. Se tiver de fazer refeições 
no trabalho, leve a marmita consigo.

Evite o desperdício alimentar

5
Cozinhe mais

Poupar com objetivo é mais fácil!

1 - Estime o valor do que pretende comprar;

2 - Defina um prazo;

3 - Agora divida o valor do que pretende 
comprar pelo prazo, assim já sabe quanto 
precisa poupar por mês.

4 - Por exemplo: Se quer comprar um telemóvel 
novo que custa 300€ daqui a 6 meses, 
precisa poupar 50€ por mês.

Sabia que pode poupar nas despesas com o 
Seguro Habitação? Faça simulações e 
perceba se lhe compensa mudar ou não de 
seguro.

Saiba como reduzir o valor dos seguros 
da Casa

7
Reveja o seu seguro de 
vida crédito habitação

Conheça os apoios e bolsas de que pode 
beneficiar, para atenuar os gastos com a 
educação dos seus filhos.

Informe-se sobre apoios e 
bolsas

Compre o material essencial, de 
acordo com a necessidade do ano de 
escolaridade, da escola, e das próprias 
exigências dos professores;

Faça a compra dos materiais sem as 
crianças e reaproveite os materiais do 
ano anterior, sempre que possível;

Pesquise os preços online antes de 
comprar;

Equacione comprar calculadoras, 
tablets, computadores e livros em 
segunda mão;

Ao longo do ano letivo, compre nas 
papelarias escolares. Para o material 
básico, é uma opção mais económicas 
do que as de especialidade ou artísticas.
Além disso, tem a vantagem de poder 
deduzir a despesa no IRS, enquanto que 
se comprar o material num 
supermercado ou em qualquer outra 
papelaria, tal não é possível;

Usufrua dos manuais escolares 
gratuitos.

Poupe com os materiais 
escolares

Poupar na mobilidade

Pesquise pelos postos de abastecimento 
com os combustíveis mais baratos perto 
da sua casa ou do trabalho. A DGEG 
disponibiliza os Preços dos Combustíveis 
online.

Compare os preços dos 
combustíveis online

Opte por meios de transporte 
alternativos. Em tempos de pandemia 
pode optar, sempre que possível, por 
deslocar-se a pé ou de bicicleta. Além 
de evitar aglomerações, são formas 
económicas, ecológicas e saudáveis de 
se movimentar.
Muito úteis em tempo que aconselham 
ao distanciamento.

Considere deixar o carro na garagem, 
alguns dias da semana. Além de ajudar 
a poupar dinheiro e o meio ambiente, 
poupa no desgaste do carro, no 
estacionamento, no trânsito e, claro, 
no stress.

Repense a
sua rotina

Periodicamente, faça simulações de 
diferentes seguros automóveis, se 
encontrar uma melhor oferta no 
mercado, troque de seguradora;

Reveja as suas coberturas, pode estar 
a pagar a mais por coberturas que não 
são essenciais para o seu perfil.

Reavalie o seu seguro 
automóvel 

Estar com a manutenção do carro em dia, 
evita que os pequenos problemas se 
agravem com arranjos avultados. Poupe 
nas reparações.

Leve periodicamente o 
carro ao mecânico

Avalie se é possível mudar a rotina e 
dispensar algum dos veículos da família. 
Diminua encargos, como seguro auto, 
IUC, inspeção, manutenção e 
combustível. 

Equacione a necessidade 
de ter mais do que um 
automóvel

Pratique uma condução estável, sem 
acelerações e nem travagens bruscas; 

Faça um uso moderado do ar 
condicionado; 

Verifique se está com a correta 
pressão dos pneus e o nível adequado 
de óleo do motor.

Faça uma condução 
económica

Comprar online é uma forma mais fácil de comparar preços, 
evitar compras por impulso, controlar os gastos e poupar 
tempo. Além de poder beneficiar de descontos e promoções 
exclusivas.

Cuidado com promoções e descontos

Verifique a data de validade dos produtos ou se apresentam 
algum defeito;

Compare com o preço anterior;

Analise se realmente precisa do produto e não compre por 
impulso apenas porque está mais barato;

Leia sempre as letras mais pequenas;

Avalie os eventuais custos de entrega ou se vale a pena 
optar pelo levantamento das compras.

Como comprar voos mais baratos

Antes de comprar os bilhetes, use os comparadores de 
preço online, mas também verifique o preço diretamente no 
site das companhias áreas;

Utilize ferramentas de monitoração, como o Google Flights 
e ative o alerta de preços;

Subscreva as newsletters das companhias aéreas para 
receber as ofertas e descontos e aproveitar as oportunidades;

Seja flexível na escolha das datas;

Compre com pelo menos três meses de antecedência.

Aproveite a Black Friday para antecipar as compras de 
Natal. Faça uma lista das pessoas que pretende 
presentear e defina um valor para cada presente.

Prefira comprar online do que ir à loja. Assim pode 
comparar os preços mais facilmente, poupar tempo e 
evitar aglomerações.

Faça uma lista dos produtos que realmente precisa 
comprar. Geralmente, as compras mais vantajosas na 
Black Friday são de produtos eletrónicos, tecnológicos 
e eletrodomésticos.

Não espere apenas pelo dia da Black Friday, muitas lojas 
já começam a oferecer descontos até uma semana antes.

Pesquise e compare os preços pré-Black Friday para 
ter a certeza de que os descontos compensam.

Pesquise os preços utilizando a janela anónima do seu 
navegador.

Se tiver um cartão de crédito com cashback, pode 
usá-lo para fazer os pagamentos, assim consegue 
poupar mais.

Use comparadores online de preços.

Leia as políticas de reembolso e devolução.

Compre em sites seguros.

Saiba mais no Guia das Compras Online:
dicas, cuidados e direitos do consumidor

Controle as despesas com a DABOX

Simples e intuitiva, a DABOX é uma app da 
Caixa que disponibiliza os serviços de 
informação sobre contas à ordem e de iniciação 
de pagamentos. Além disso, apoia-o com dicas 
e alertas - como um personal trainer financeiro.

Saiba mais aqui

https://www.dabox.pt/Paginas/default.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/casa-e-familia/Pages/combater-desperdicio-alimentar.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/reduzir-valor-seguros-casa.aspx
https://www.google.com/flights?hl=pt-PT
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Pages/guia-compras-online.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/guias-e-infografias/Pages/infografico-regresso-as-aulas-ano-letivo-2020-2021.aspx
http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/default.aspx?cn=6176AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



