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Se respondeu SIM a 5 ou mais questões, então o Kakebo é mesmo para si.

Inquérito: Será que preciso do Kakebo?

Responda a este inquérito e descubra se o Kakebo  

é a solução para os problemas da sua carteira:

1 Quero poupar, mas chego sempre ao fim do 
mês com a «corda ao pescoço»?

Quero poupar, mas não sei como?

A meio do mês já começo a ficar ansioso?

Tenho dificuldades em estabeler prioridades,  
no que toca a compras e gastos?

Não tenho uma noção exata sobre quais os 
produtos e serviços em que gasto os meus 
rendimentos?

Às vezes, gasto dinheiro em coisas 
completamente desnecessárias?

Levanto dinheiro de manhã e, muitas vezes, 
chego ao final do dia e vejo que gastei tudo 
sem que me tenha apercebido?

Sinto alguma inveja dos meus amigos que 
conseguem poupar?

Tenho consciência de que alguns dos meus 
hábitos são dispensáveis?

Utilizo o cartão de crédito com muita 
frequência e sem planear a sua utilização?

2
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SIM NÃO
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AS MINHAS RECEITAS

AS MINHAS DESPESAS

TOTAL (A)

TOTAL (B)

A

B

€

€

Descrição das 
receitas Valor Descrição das 

receitas Valor

€ €

€ €

€ €

Descrição das 
despesas Valor Descrição das 

despesas Valor

Renda/Hipoteca € Educação €

Luz € Ginásio €

Água € Combustível €

Gás € Creche/Colégio €

Telefone fixo € Segurança Social €

Internet € €

Televisão € €

Telemóvel € €

Transportes públicos € €

Janeiro

O bê‑á‑bá do Kakebo

Registe as suas 
receitas e as suas 
despesas fixas nas 
tabelas A e B.

(A) AS MINHAS 
RECEITAS
Anote a descrição e o 
valor de cada uma das 
receitas e calcule o to-
tal. Entende‑se por «re-
ceita» todo o dinheiro 
que entra na sua cartei-
ra. O salário, um rendi-
mento extra, um abono, 
uma oferta monetária 
que recebe de algum 
familiar, etc. Não se es-
queça do total.

(B) AS MINHAS 
DESPESAS
Anote os valores de to-
das as despesas fixas que 
terá nesse mês: a renda, 
a água, a luz, o ginásio e 
por aí fora. Para lhe dar 
uma ajuda, incluímos na 
tabela alguns dos custos 
fixos mais comuns. Mas 
tem espaço para adicio-
nar outros. Não se es-
queça de anotar o total.

(A) – (B) = (C)

Ao valor total das receitas, sub-
traia o valor total das despesas. 
Daí resultará um terceiro valor, 
o dinheiro que terá efetivamente 
disponível para esse mês.

COM QUANTO FICO NA CARTEIRA ESTE MÊS? 

A   ‑  B = €690

Solário

Pilates

Bolsa mestrado
Prenda avó Tita

1100

300 150

35

1300

610

150

30

50

15

25

15

40



• 15 •

... não sabe o que fazer a uma receita 
inesperada.

Escolha uma destas três opções. 
1. Registe‑a na tabela de receitas do mês em 
que se encontra e recalcule os totais com base 
nesse novo valor;
2. Guarde‑a e registe‑a na tabela de receitas 
do mês seguinte;
3. Guarde‑a no mealheiro e faça (mesmo) de 
conta que não existe! Eis um bom truque:  
esquecer e amealhar!

... tem despesas anuais ou semestrais. 

Escolha uma destas duas opções.  
1. Registe essas despesas integralmente no 
mês em que recebe as faturas;
2. Faça uma estimativa do valor e divida‑o pe-
los 12 meses. Dessa forma, quando chegar a 
altura de pagar, custará menos a desembolsar 
o dinheiro. 

... não gosta de fazer contas. 

Não se preocupe. Será muito fácil calcular os 
totais, se arredondar todos os valores para 
números inteiros. Lembre-se: arredonde sem-
pre para cima!

... trabalha por conta própria.

Opte por uma das seguintes soluções, sabendo 
que deve ser fiel à sua escolha durante todo o 
ano e manter sempre o mesmo critério.
1. Registe na tabela das receitas os valores das 
suas faturas que vencerão nesse mês, isto é, 
aquelas que prevê que lhe serão pagas até ao 
final do mês corrente;
2. Pode também optar por registar os valores 
das faturas que lhe foram pagas no mês an-
terior.
Qualquer que seja a modalidade escolhida, 
não se esqueça de anotar o valor do IVA na ta-
bela dos gastos do mês em que este deve ser 
liquidado. 

Respostas para quem...

Desejos e objetivos de poupança

Agora, chegou o mo-
mento de refletir. Tome 
nota dos seus desejos 
(que podem ser a curto, 
médio ou longo prazo) 
e dos seus objetivos de 
poupança. Não se es-
queça de registar o valor 
que se propõe poupar.

1 4 7 10

2 5 8 11

3 6 9 12

LISTA DE DESEJOS E OBJETIVOS DE POUPANÇA

Quanto me proponho a poupar este mês? €

Beber apenas  
um café por dia

Poupar 25€ por 
mês para  

o computador novo

Levar almoço  
para o trabalho  

todos os dias

100
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A sua semana, dia após dia...

TABELA DE GASTOS SEMANAIS

Depois de previstos e anotados todos os custos fi xos (exemplifi cados no qua-
dro B da página 14), encontrará tabelas semanais para registar as suas compras/
/despesas do dia a dia. Terá uma tabela como esta para cada semana do ano.

No seu Kakebo, os 
dias da semana es-
tão pré-preenchi-
dos e adaptados ao 
calendário de 2020. 
Os dias a cinzento 
pertencem ao mês 
anterior ou poste-
rior, e não devem 
ser preenchidos.

Junto do porta-moedas, registe o valor que tem dis-
ponível a cada semana que passa. Na semana 1, esse 
valor será igual ao que tinha no início do mês. Na 
semana 2, terá de subtrair a esse valor aquilo que 
gastou na semana 1, e assim sucessivamente. Por 
exemplo, se no início do mês fi cou com 690 €, terá de 
voltar a colocar os 690 € junto do porta-moedas da 
semana 1. Se, no fi nal da semana 1, tiver gasto 100 €, 
subtraia esse valor aos 690 €. Junto do porta-moedas 
da semana 2, colocará [690 € – 100 €] 590 €.

SEG 31 TER 1 QUA 2 QUI 3

BÁ
SI

C
O

S
LA

ZE
R

C
U

LT
U

RA
EX

TR
A

S
TO

TA
L

Semana 1 €

SEX 4 SÁB 5 DOM 6

Diariamente, de-
verá ir registan-
do as compras 
que faz. Se prefe-
rir, guarde todos 
os talões e, no 
fi nal do dia, faça 
o registo de tu-
do. Serão apenas 
cerca de 15 minu-
tos diários. No fi -
nal da semana, 
não se esqueça 
de preencher os 
totais.

Supermercado
45€

Livro 4€
Cinema 6 €

Sapatos 25 €

Presente Rui 
20 €

100€

690






