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Como posso tirar o melhor 
partido do meu dinheiro?

Na sua conta bancária, o André tem 130 €, 
que foi poupando ao longo do último ano 
com o objetivo de fazer uma viagem de 
Interrail Global Pass pela Europa no pró-
ximo verão, na companhia dos seus dois 
melhores amigos. 

Recentemente, pelo seu aniversário, re-
cebeu de presente dos pais e dos tios o 
valor de 85 €. O André hesita entre depo-
sitar os 85 € integralmente na sua conta 
bancária, para mais tarde comprar o passe 
de Interrail, e usar o valor para comprar 
uma calculadora gráfica de que precisa 
para as disciplinas de Matemática e Física 
e Química. 

Claro que se optar por comprar uma cal-
culadora em segunda mão poderá poupar 
parte do valor que recebeu pelos seus 
anos. Mas uma calculadora gráfica já usa-
da pode avariar e nesse caso não terá di-
reito a troca ou devolução…

Diariamente, todos fazemos escolhas 
quando usamos o nosso dinheiro: 

• se o devemos gastar ou não;
• no que o devemos gastar;
• quais as melhores opções de compra.

NESTE CAPÍTULO VAMOS VER COMO 
FAZER ESTAS ESCOLHAS DA MELHOR 
MANEIRA E TAMBÉM COMO ELABO-
RAR E GERIR UM ORÇAMENTO.
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