
Muitas pessoas sentem-se neste 
momento em stress financeiro e muitas 
vezes torna-se difícil vislumbrar formas 

de o ultrapassar. Com o artigo deste mês 
proponho-lhe alguns caminhos e, se tiver 

dúvidas ou situações concretas que lhe 
causem stress financeiro, cá estarei para 

ajudar a responder às suas questões.

Como ultrapassar o
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Para solucionar al-
gum problema é 
importante olhá-
-lo de frente, de-
limitá-lo para de-

pois definirmos de que forma 
o vamos ultrapassar.

FOQUE-SE NAS 
SOLUÇÕES
Apesar de ser tentador ficar-
mos agarrados ao problema, 
está provado que se nos 

focarmos nas soluções a 
probabilidade de o solucio-
narmos o problema é mui-
to maior: ao procurarmos 
soluções ativamos os nossos 
recursos internos, a nossa 
criatividade e, logo, dispo-
mos de mais meios do que 
quando ficamos agarrados ao 
problema, ruminando sobre 
o mesmo, pensando obses-
sivamente, preocupando-nos 
em excesso. Lembro-me 
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O que é o stress 
financeiro?    
 
Stress significa um esforço de adaptação do organismo hu-
mano para enfrentar situações que considera ameaçadoras 
do seu equilíbrio, ou até da própria vida. Esse esforço de 
adaptação é constituído por uma série de reações orgânicas 
e psíquicas quando nos sentimos expostos a estímulos que 
ameaçam o equilíbrio: determinada coisa que nos irrita, nos 
causa medo ou quando algo é estimulante, excitante e nos 
faz sentir muito felizes (nestes dois últimos casos falamos 
de stress positivo). O stress por si só não é uma doença, é 
apenas este esforço de adaptação orgânica a situações 
que despoletam maiores níveis de emoção, fazendo com 
que o nosso corpo produza quantidades anormais de adre-
nalina (a hormona responsável pela defesa perante situações 
potencialmente ameaçadoras, que nos faz ficar mais alerta). 
No entanto, se sucessiva e recorrentemente desenvolvemos 
este esforço de adaptação isso reflete-se num esforço físico 
e psíquico gerador de doenças. Determinantes na forma 
como lidamos com o stress são a força ou vulnerabilidade 
individual (dependentes da saúde – física e mental – de cada 
um) e a capacidade de adaptação, são estes os factores que 
influenciam a forma como reagimos aos estímulos exter-
nos. Assim, o stress financeiro é o esforço de adaptação 
que fazemos para gerir situações relacionadas com a 
gestão do nosso dinheiro, por exemplo, a diminuição de 
rendimentos que todos os portugueses sofreram por efeito 
do aumento de impostos, causa a muitas pessoas stress 
financeiro. Enquadrado então o problema, importa que 
nos foquemos nas soluções para o mesmo, ou seja, como 
ultrapassar o stress financeiro quando aparentemente há 
tantas variáveis (como o exemplo que dei do aumento de 
impostos) que parecem estar fora do nosso controlo?

muitas vezes de uma frase 
que li há uns anos: «O proble-
ma raramente são as coisas, 
ou aquilo que nos acontece, 
o problema reside a maior 
parte das vezes, na forma 
como nós reagimos perante 
aquilo que nos acontece». 
Como desviar então o foco 
da nossa atenção para as 
soluções? 

1definindo objetivos, se 
neste momento tenho 

mais despesas do que ren-
dimento, que objetivo pos-
so definir para me ajudar a 
encontrar as soluções de que 
preciso? Um bom objectivo 
seria: «Quero ter dinheiro 
que chegue e que sobre», 
definindo um valor de acor-
do com o meu estilo de vida 
(atual ou desejado). Tam-
bém está cientificamente 
provado em inúmeros estu-
dos feitos sobre a esperança, 
que a definição de objetivos 
pela positiva, de forma cla-
ra e concreta – quanto que-
ro ganhar, por exemplo, ou 

quanto quero poupar – per-
mitem aumentar o grau de 
esperança individual, sendo 
depois a esperança um mo-
tor da motivação necessá-
ria para atingir o objetivo. 
Assim, comece por definir 
de forma realista os seus 
objetivos financeiros – o 
que quer ganhar, gastar e 
poupar. 

2Depois de o fazer come-
ce a pensar como irá 

atingir esse objetivo, defina 
vários caminhos, várias al-
ternativas. Se lhe for difícil, 
imagine que está a aconse-
lhar um amigo, dando-lhe 
dicas e formas para atingir o 
seu objetivo. Se ainda assim 
tiver dificuldades em aceder 
aos seus recursos internos, 
poderá pedir ajuda especia-
lizada, a um coach, conse-
lheiro, mentor, formador, etc.

3Outro caminho essencial 
para ultrapassar o stress 

financeiro e desbloquear os 
seus recursos é o de conti-
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nuar ou voltar a cuidar de 
si, a comer bem, dormir bem 
(as perturbações do sono es-
tão quase sempre associadas 
ao stress) e fazer aquelas 
pequenas coisas que a si o 
fazem logo sentir-se melhor 
(e que não implicam gastar 
dinheiro): pode ser ler um 
bom livro, dar um passeio, 
tomar um banho relaxante, 
falar com um amigo, etc. 
Estas ações são essenciais 
para recuperar o equilíbrio 
posto e causa pela nossa 
reação sobre o nosso dinhei-
ro, o que temos, o que preci-
samos e como o gerimos.

Todas estas soluções estão 
ao nosso alcance, depen-
dem de nós e terão um 
impacto positivo sobre 
a nossa situação finan-
ceira. E não se deixe en-
ganar pela ideia de que 
está tudo mau, não há hi-
pótese, etc., todos os dias 
no meu trabalho tenho co-
nhecimento de casos bem 
sucedidos de pessoas 
que continuam a pros-
perar e a encontrar cami-
nhos e soluções, por isso 
vale a pena ser otimista, 
ter esperança e fazer o tra- 
balho que lhe proponho! 


