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Multiplicamse as iniciativas tanto no meio académico, como no setor financeiro e, inclusivamente, na
sociedade civil sobre o tema da educação financeira. Hoje destaco a participação da ASFAC na 5.ª
Conferência Internacional de Educação Financeira, organizada pela Universidade de Aveiro, com o tema
"Perspetivas e reflexões: por uma cidadania ativa". Entre os especialistas nacionais e internacionais que
apresentaram perspetivas e experiências resultantes da implementação de diversos programas, a ASFAC
partilhou os resultados da implementação do programa de educação social e financeira da AFLATOUN –
organização de que é parceira no nosso país. Este programa chega já a mais de 3 milhões de crianças em
mais de 100 países. Mais informações poderão ser consultadas em www.aflatoun.org.
Por: Susana Albuquerque  Coordenadora de Educação Financeira

Férias inesquecíveis a preços reduzidos
As férias são, regra geral, o período mais aguardado do ano. Mas para serem inesquecíveis, não têm de
significar gastos avultados. Hoje em dia há opções de alojamento para todos os gostos e todas as bolsas.
A troca de casa é uma modalidade que vai ganhando cada vez mais adeptos, já que permite poupar no
alojamento e viver como um local. Mas não pense que tem de conhecer alguém que esteja disponível para
trocar de casa. Há sites, nomeadamente o www.troquedecasa.com ou o www.trocacasa.com, que permitem
que troque de casa gratuitamente.
Se não está disposto a ceder a sua casa a estranhos, tem a opção de alugar uma casa para as férias.
Também aqui a internet lhe pode dar uma grande ajuda. Vá a www.homeaway.com ou
www.pt.rentalia.com e pesquise entre os milhares de casas disponíveis em todo o mundo qual se adequa às
suas necessidades e preferências.
O campismo é, regra geral, uma alternativa mais económica. Se gosta do contacto com a natureza, mas procura uma alternativa aos
parques de campismo convencionais, o glamping, definido como campismo com glamour, pode ser uma opção. Este novo conceito
permite experiências inesquecíveis a preços mais reduzidos. Vá a www.glamping.com e analise a oferta, em Portugal ou em qualquer
parte do mundo.
Mas, se gosta de aventura, visite www.campinmygarden.com. Tratase de um site que disponibiliza vários espaços para acampar, quer
seja num jardim ou num terreno. Em Portugal existem já alguns locais onde pode acampar.
E, se optar pelo estrangeiro, os sites www.momondo.pt e www.skyscanner.pt apresentamlhe os voos mais baratos disponíveis no
mercado.
Defina as suas férias em função do seu orçamento e descanse tranquilamente.

Os saldos chegaram e, com eles, boas oportunidades para poupar uns euros. Mas será que é
sempre assim? Para não tornar uma oportunidade de poupança num momento de despesismo,
aqui ficam algumas dicas:
• Antes de ir às compras, faça uma lista do que precisa e defina o montante máximo a gastar.
• Veja o preço antes e depois do desconto. Às vezes a redução não é tão significativa como
pensa.
• Mesmo em época de saldos, compare preços.

• Vá às compras com tempo e, se possível, ao início do dia – altura em que há menos confusão.
• Se está indeciso, peça para reservar. Assim, terá tempo de refletir se é ou não uma boa compra e se o artigo é mesmo necessário. A
reserva também lhe dá tempo para fazer comparação de preços.
• Não compre apenas porque o preço é apetecível, mas apenas se for mesmo necessário.
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