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DEBATE 

O dinheiro não cai do céu! 

“O dinheiro não cai do céu e custa muito a ganhar!” - Já deves ter ouvido centenas de vezes, lá em casa, quando 

queres alguma coisa que sai fora do orçamento dos teus pais, ou quando já esticaste muito a corda, não é 

verdade? 

E, às vezes, com razão. Já é tempo de começares a ter o teu próprio dinheiro para dar resposta às tuas 

necessidades e aos teus pequenos “luxos”.  

É certo que ainda não estás em idade de trabalhar, mas podes pedir aos teus pais que te atribuam uma semanada 

ou mesada e fazeres uma boa gestão da mesma. Uma parte para gastar e outra para poupar. Quanto mais 

poupas, mais ganhas!  

Muitas vezes sem dares conta o dinheiro voa sem se saber bem como. Se fizeres o planeamento das tuas 

despesas e o seguires à risca é mais fácil controlares os gastos. Podes também juntar o dinheiro que te oferecem 

em vez de o gastares de imediato e assim podes alcançar algo maior! Para isso, é preciso saber dizer não aos 

impulsos: quem é que precisa de mais um smarphone! Não haverá uns ténis mais baratos! 

E se fores mesmo empreendedor, vais encontrar ideias e energia para poupar e ganhar. 

É importante refletir um pouco sobre esta questão das finanças pessoais porque de uma boa ou má gestão do 

dinheiro, depende muita coisa: o teu bem- estar presente, mas também o teu futuro. Cada vez é mais importante 

começar a poupar, desde cedo, para que estejas prevenido face a alguma situação imprevista e para a qual serão 

necessários recursos económicos para a resolver.  

Mas também para concretizares os objetivos que te propões na vida. E não estamos a falar de um concerto ou de 

um festival de verão (para os quais também é importante poupar!). A tua formação futura, por exemplo, pode 

depender de recursos financeiros, quer para tirares um curso ou uma especialização ou até quem sabe para 

fazeres um estágio no estrangeiro. Se desde cedo começares a preparar uma poupança com um objetivo a longo 

prazo, concretizas os teus sonhos! 

Já agora, não guardes o dinheiro “debaixo do colchão”! è muito importante que faças a aplicação do mesmo 

numa conta poupança ou outros produtos financeiros que te assegurem um bom rendimento e com os quais não 

tenhas riscos ou, nesta opção, pelo menos que controles os riscos (caso estejas a pensar investir em ações, por 

exemplo).   

E este é um caminho que deves ter sempre presente no teu futuro: os teus pais não poderão ajudar-te sempre, a 

família e os amigos também não! Nem o Estado, às vezes, consegue ajudar. Tens que valer por ti e estar sempre 

prevenido! 

Discute:  

A importância da boa gestão do dinheiro. 

O que são produtos financeiros? 

Como fazer a aquisição de produtos financeiros? 


