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Nesta altura 
muita gente se 
pergunta como 
pode conjugar 
a necessidade 
de férias, de 
descanso e 
evasão com 
um rendimento 
familiar mais 
reduzido (caso 
da maioria dos 
portugueses) 
e/ou com a 
necessidade de 
poupar?
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termos de lazer, a si e mais 
ninguém: lembre-se que cada 
um de nós é único!

Como gerir o 
dinheiro da forma 
mais simples e 
desafogada durante 
as férias

A chave para não termos 
que nos preocupar com di-
nheiro é tornar a sua gestão 
o mais clara, consciente e au-
tomatizada possível, alinhada 
com a nossa capacidade finan-
ceira e os nossos objectivos de 
vida. É isso que fará com que 
nos deixemos de sentir frustra-
dos por não percebermos para 
onde vai o nosso dinheiro, ou 
por sentirmos que ele é gasto 
em coisas que não são as mais 
importantes para nós.

de acordo com a sua capacida-
de financeira: depois de feitas 
as contas mensais e retirada 
do subsídio de férias a parte 
que deseja poupar ou de que 
precisa para fazer face a uma 
despesa periódica (como, por 
exemplo, um seguro, ou a ida 
para a escola das crianças), terá 
o montante disponível para as 
férias. Claro que a escolha do 
destino de férias deverá ter 
em conta o custo de vida do 
sítio para onde vai e a lista 
de todas as despesas que aí 
terá, assim como aquilo que 
a si mais o descontrai, o que 
lhe dá maior satisfação em 

logo no início do ano, para 
que, caso fosse necessário, se 
pudesse poupar mensalmen-
te para o destino desejado. 
A antecedência também 
permite beneficiar de pro-
moções para reservas – de 
aviões a hotéis.

O tempo também nos per-
mite comparar preços em 
agências de viagens, na In-
ternet, guias de viagens, etc., 
negociar preços e pedir des-
contos. Peça-os sempre nos 
hotéis, agências de viagens e 
de aluguer de automóveis.  

O destino de férias e a sua 
duração deverão ser definidos 

mbas as coisas são conci-
liáveis, como poderá confirmar 
pelos conselhos úteis que aqui 
lhe apresento. Todos se ba-
seiam na ideia de respeito pelos 
seus recursos acompanhados 
pelo foco na abundância:

Destino de férias/
capacidade 
financeira

O ideal seria planear as férias 

dinheirot



1 - Planear
Para começar, faça um pla-

no de gastos global (com to-
das as despesas: viagem, hotel, 
aluguer de carro, comida, etc.), 
e um plano de gastos diário e, 
a partir daí, planeie o itinerário 
diário nas férias – que pode 
muito bem resumir-se a ir para 
a praia apanhar Sol e não fazer 
mais nada, mas mesmo nesse 
caso, teremos sempre que nos 
deslocar, que comer, que nos 
proteger do Sol, enfim, que 
consumir e respeitar o nosso 
limite de gastos, para conti-
nuarmos descansados no mês 
a seguir às férias. Todos os 
dias, ao final do dia, faça as 
contas e veja se cumpriu o 
seu limite. Se for viajar de 
automóvel faça uma revisão 
prévia ao seu carro de forma 
a evitar despesas imprevistas 
de reparações e verifique se 
o seu seguro inclui assis-
tência em viagem, levando 
sempre consigo esse núme-
ro de contacto. Se viajar de 
avião e pagar a viagem com 
cartão de crédito verifique 
se na cobertura do cartão 
de crédito existem seguros 
de assistência em viagem e/

Como tirar o máximo 
partido das férias em casa? 
Imagine que depois de fazer as suas contas chega 
à conclusão que gostaria muito de viajar, mas o seu 
orçamento actual não lho permite. O que lhe proponho 
é que recrie simbolicamente aquilo de que gosta 
quando viaja – mude as rotinas, por exemplo, aquilo 
que come, experimente pratos diferentes (consulte as 
receitas na Internet ou na biblioteca local), dê passeios 
a pé por sítios da sua cidade ou vila nunca antes 
explorados, mas acima de tudo faça apenas o que lhe 
dá prazer, o que o regenera – respeite e escute os ritmos 
do seu corpo e da sua mente.

Férias prósperas 
O último conselho útil que lhe deixo é o de expandir 
a sua consciência de abundância, o sentimento 
de prosperidade passa por aí e é essencial que o 
desenvolvamos neste momento em que todos os dias 
somos confrontados com notícias de escassez. Mesmo 
que as férias deste ano não sejam as idealizadas, sinta-
se grato por aquilo que tem neste momento, desde as 
pessoas de quem mais gosta, passando por uma casa, 
saúde, etc. Foque-se em todos os recursos que tem dentro 
de si e à sua volta, faça da gratidão uma prática diária, 
o que contribuirá inevitavelmente para que se sinta mais 
próspero durante as suas férias!
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ou acidente e leve também o 
contacto respectivo.

2 - Poupar
É possível fazer férias por 

muito pouco e os portugue-
ses estão a tornar-se espe-
cialistas em encontrar boas 
soluções a custos reduzidos. 
Um exemplo disso é a troca 
de casa, com a poupança em 
alojamento que a mesma im-
plica. Se tiver interesse basta 
procurar em www.trocacasa.
pt e colocar aí a sua casa. No 
estrangeiro também poderá 
trocar de casa ou então alu-
gar um apartamento ou um 
quarto, socorrendo-se para 
isso do site www.craigslist.
org que cobre já um grande 
número de pontos no globo. 
Para comunicar com a família 
e amigos durante as férias, use 
os inúmeros sistemas de co-
municação grátis via Internet, 
desde o skype ao viber, etc. 
Depois use a imaginação e or-
ganize passeios no campo, de 
bicicleta, visitas a monumentos 
grátis, a jardins, aproveite os 
dias em que os museus são 
grátis. Disfrute de tudo o que 
é oferecido!

Errata: Na edição anterior, por 
lapso, surge uma caixa infor-
mativa com o título ‘Calcular 
a contabilidade kármica’, 
devendo aparecer ‘Exercícios 
Práticos’. Pedimos desculpa 
pelo incómodo.

(*) Treino para Felicidade™ 
Coaching  for happiness™ 

Z


