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O setor financeiro está, cada vez mais, coordenado para a implementação da educação financeira nas 
escolas. A convite do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, as Associações que representam o 
setor – onde naturalmente se inclui a ASFAC – estiverem reunidas, na presença de representantes do 
Ministério da Educação e Ciência, para estreitar relações e começar a trabalhar em conjunto, de modo a 
produzir os materiais necessários à integração da educação financeira nos currículos escolares.
O trabalho e a experiência da ASFAC, que desde 2005 desenvolve e conduz programas de educação 
financeira nas escolas, assim como das demais associações do setor financeiro neste domínio, foram 
entendidos como cruciais para apoiar o desenvolvimento de materiais pedagógicos necessários ao apoio da 
implementação da Educação Financeira nas escolas, louvando a ASFAC esta iniciativa do Conselho Nacional.

Por: Susana Albuquerque - Coordenadora de Educação Financeira 

Partilhar carro: dupla poupança

Os portugueses são os que mais partilham carro na Europa, segundo o Observador Cetelem. O 
estudo refere que, no último ano, 28 por cento dos portugueses partilhou a viatura. Um número 
bastante interessante, sobretudo se tivermos em conta a poupança que este comportamento 
aporta para o ambiente e para as finanças pessoais. 

Esta tendência de partilhar carro, também denominada como carpooling, tem vindo a crescer ao 
longo dos anos no nosso país e deixou de existir apenas entre amigos e conhecidos. Hoje em dia, 
existem já sites e páginas nas redes sociais especificamente concebidas para facilitar estas 
“boleias”. 

De um modo geral, quem tem carro, indica o ponto de partida e de chegada, define os horários e o custo da viagem. Quem está 
decidido a ir à boleia, apenas tem de procurar os destinos e ver se as condições propostas agradam e compensam financeiramente. Para 
garantir a privacidade dos utilizadores, o contato é geralmente efetuado através de mensagens privadas.

Para uma viagem sem percalços, tanto para condutores como para passageiros, é fundamental o condutor confirmar que a apólice do 
seu seguro automóvel tem a cobertura de ocupantes incluída.

Se ainda não é adepto desta modalidade, deixamos aqui algumas sugestões de sites para que possa ver como funcionam:  
www.boleia.net; www.deboleia.com; www.boleias.com; www.blablacar.pt. 

Carnaval low-cost

O Carnaval está à porta! Com ou sem máscara, deixamos algumas dicas para gozar a época festiva 
sem grandes custos. 

• Troque ou reutilize disfarces antigos. A opção de aluguer também pode ser viável, tudo depende 
das máscaras selecionadas.

• Crie disfarces próprios com materiais reciclados ou que já tenha em casa.

• Procure eventos de entrada gratuita. Para se divertir não precisa de gastar muito dinheiro, mas sim de entrar no espírito. 

• Em vez de levar o carro para os desfiles, o que nalgumas zonas do país se torna difícil dada a quantidade de pessoas, opte por andar a 
pé. Fazer exercício físico, evita congestionamentos de trânsito e poupa no combustível.

• Se não gosta de grandes folias mas aprecia a época festiva, convide os amigos para um jantar em casa e defina um tema, levando a 



que todos compareçam disfarçados. Esta opção pode ser válida para crianças e adultos ou só para os mais pequenos.

• Especificamente para os mais pequenos, que gozam de alguns dias de férias escolares, organize um lanche ou jantar de máscaras. Os 
super-heróis e as princesas vão adorar!
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