
   POUPADO
Características
A poupança já faz parte da sua vida. A gestão do seu 
orçamento é uma tarefa com a qual está familiarizado. 
Já começou a preparar o futuro e tem um fundo de 
emergência para eventuais imprevistos.
Boas práticas
O que está bem é para manter. Ajuste o nível de 
poupança aos seus objectivos e actualize os valores 
periodicamente. Veja se ainda tem margem para poupar 
mais com as ideias que apresentamos.

   EQUILIBRADO
Características
O seu nível de despesas é compatível com os seus 
rendimentos actuais. Não costuma entrar em 
extravagâncias e o nível de endividamento está controlado. 
Poderá ter margem para poupar mais.
Boas práticas
O seu perfil indica que é possível ir mais longe ao nível 
da poupança. Aproveite a folga orçamental para fazer 
um pé-de-meia para um imprevisto. Faça um plano de 
poupança adequado à sua idade e aos seus objectivos.

   GASTADOR
Características
A poupança não faz parte do seu dia-a-dia. Não está a 
preparar o seu futuro. As suas despesas não estão 
controladas e não dá a devida atenção ao seu 
orçamento. 
Boas práticas
Atenção, a sua situação financeira não é sustentável! 
Reduza de imediato as suas despesas, comece pelas 
dicas que lhe damos neste folheto. Não crie mais 
dívidas e, assim que atingir o equilíbrio do seu 
orçamento, inicie uma poupança.

Perfis apresentados com carácter pedagógico. Para 
conhecer melhor o seu perfil deve dirigir-se ao seu banco.



DICAS DE 
POUPANÇA 
PARA O DIA A DIA

Registe todas as suas despesas, só assim conseguirá 
saber onde está a gastar em demasia e onde poderá poupar 

Estabeleça uma poupança diária: poupe 1 euro por dia

Crie um fundo de emergência para despesas imprevistas.

Pense na reforma, pois quanto mais cedo começar 
a poupar mais dinheiro terá no futuro. 

Faça contas antes de contrair um empréstimo, pois 
o total dos encargos assumidos não deverá ultrapassar 
33% do seu orçamento. 

Informe-se, faça simulações nos sites dos bancos 
e compare as ofertas antes de se decidir. 

Utilize as facilidades de crédito de forma responsável. 
Garanta que pode sempre fazer face aos compromissos 
assumidos. 

Pague todos os seus encargos dentro do prazo 
para não ter de pagar penalizações

Alerte os mais jovens para os gastos supérfluos 
e ajude-os a definir prioridades nas despesas

Seja curioso relativamente aos assuntos financeiros! 
Procure informar-se.

Estimule, em especial nos mais novos, a educação 
financeira.

Com pequenos gestos diários é fácil 
conseguir uma poupança considerável 
no seu orçamento familiar.

www.apb.pt


