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A formação é um dos elementos mais importantes para o sucesso profissional. Contudo, acarreta geralmente 
custos, não só financeiros mas também de tempo. Hoje em dia, com a adaptação das instituições ao mundo 
global e tendo por base a internet, já é possível investir apenas tempo, visto que há instituições de ensino que 
disponibilizam cursos online, recursos didáticos e permitem assistir a palestras de reputados especialistas 
gratuitamente. A oferta formativa é vasta e em várias línguas, pelo que basta procurar uma área de interesse 
e aumentar as suas qualificações. Carnegie Mellon University, Open Michigan, Universidade da Califórnia e 
Massachussets Institute of Technology são algumas das prestigiadas instituições de ensino que permitem a 
concretização de cursos online a custo zero. Mas existe também a plataforma OpenCourseWare Consortium 
que disponibiliza cursos de várias universidades de todo o mundo. Invista em si e na sua formação!

Por: Susana Albuquerque - Coordenadora de Educação Financeira 

Orçamento familiar

Apenas 52 por cento dos inquiridos afirma saber exatamente o valor que tem para os gastos 
mensais. Esta é uma das conclusões de um estudo levado a cabo pelo Cetelem sobre literacia 
financeira que reforça a ideia de que é crucial fazer um plano de gastos para um controlo efetivo 
do orçamento familiar. Com a elaboração desse plano a probabilidade de colocar algum dinheiro 
de parte é maior, uma vez que se sabe exatamente onde está a ser gasto e onde se pode 
diminuir a despesa. No campo da poupança, o estudo refere que 30 por cento poupa 
mensalmente e que um número ligeiramente superior o faz sempre que possível. 

No que diz respeito à redução da despesa, o estudo refere que 78 por cento dos inquiridos estão a cortar em atividades de lazer, 72 por 
cento em vestuário e 66 por cento em combustível. Do lado oposto ficaram os cortes na saúde e educação, com reduções de 30 por 
cento e 25 por cento, respetivamente.

Para melhorar a gestão financeira pessoal a ASFAC aconselha que todas as famílias façam o seu orçamento familiar. No site da ASFAC
poderá encontrar uma folha de orçamento interativa.

Se vai aproveitar os feriados para descansar e até tirar uns dias de férias, aqui ficam algumas 
sugestões de atividades low-cost para fazer sozinho ou em família:

• “Inaudito. A aventura de ouvir” é uma exposição gratuita, patente na Reitoria da 
Universidade do Porto de segunda a sexta-feira e ao sábado por marcação. Visitada por mais 
de 500 mil pessoas noutros países, esta exposição dá a conhecer o funcionamento e 
importância do ouvido, assim como o que devemos fazer para o preservar. 

• Se gosta de ar livre, aproveite o bom tempo e desfrute dos espaços públicos. Já pensou 
num brunch à sombra de uma árvore? Num passeio de bicicleta ou numa caminhada junto à 
praia ou pelo parque?

• Se a natureza o inspira, descontraía e vá até ao Parque Nacional da Peneda Gerês. Desfrute da beleza inigualável da Cascata da 
Portela do Homem e visite as aldeias típicas que se espalham pela serra.

• Visite a Quinta Pedagógica dos Olivais e leve os mais pequenos numa viagem pelo mundo rural. A entrada é gratuita e o contato com a 
natureza e os animais estão garantidos.

• Entre 25 e 27 de abril no Teatro Municipal de S. Luiz, em Lisboa, a discussão será em torno da economia, política, artes e cultura. 
“Portugal. E o futuro?” é o grande tema do evento, cuja entrada é gratuita.
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