
Orçamento Familiar – 10ºB 

Tendo em conta que o rendimento mensal do Manuel é inferior ao da sua esposa, Maria, 

decidimos que este é que iria ser despedido. 

Com a situação de despedimento do Manuel, o casal irá passar por alguns cortes 

mensais para que possa sobreviver. Ao ser despedido o Manuel deixará de usufruir do 

seu rendimento mensal, deixará de descontar para a Segurança Social, para o IRS e 

deixará de receber o Subsídio de Almoço, então para efeito final o casal irá ter 1560,00 

euros líquidos. 

Alguns dos cortes a que o casal esteve sujeito foram: 

-Combustíveis – 50€ 

-Alimentação- 150€ 

-Vestuário -137.5€ 

-Calçado- 100€ 

-Na TV Cabo e na Internet o casal chegou a um acordo com a operadora e ficou 

estipulado que iriam pagar 30€ mensalmente por um pacote que incluísse a TV Cabo e 

a Internet 

-Limpeza Doméstica-0€ 

-Hobbies-0€ 

-Desporto-0€ 

-Quotizações-17.5€ 

-Ferias-150€ 

-Bens de Investimento-100€ 

-Imprevistos-80€ 

-Etc-100€ 

O grupo decidiu fazer todos estes cortes no orçamento desta família pensando 

inteiramente na sustentabilidade do casal. Decidimos cortar nos combustíveis uma vez 

que o Manuel não terá de sair todos os dias de casa, nem irá gastar a mesma quantidade 

de combustível que gastava quando estava a trabalhar; Cortámos na alimentação 



porque , efetivamente achamos que o valor era um pouco elevado, então vimos essa 

necessidade; o vestuário e o calçado continham valores exorbitantes, por isso o corte 

foi imediato, o casal gastava mensalmente muito dinheiro em roupa e calçado; na 

Internet e na TV Cabo, o casal, chegou a um acordo com a operadora pagando apenas 

30€ mensais pelos dois serviços, sendo possível também para os filhos dos casais 

usufruírem desses serviços; na limpeza foi preciso um corte total porque como o Manuel 

se encontra em casa não deve ter problemas de realizar o serviço doméstico. 

Assim como nos Hobbies e no desporto fizemos cortes totais, com vista na segurança 

financeira do casal, até porque ambos os membros do casal podem praticar exercício 

físico em casa, sem terem de gastar dinheiro; decidimos passar as quotizações para 

17.5€ para que eventualmente , e se for esse o caso, o casal possa vender as cotas 

ganhando algum dinheiro extra; nas férias achámos que o casal tinha de entrar em 

contenção de custos e tentar poupar nas suas férias; foi necessário também uma 

modificação nos Bens de Investimento , uma vez que o grupo não achou uma 

necessidade de o casal gastar mensalmente 350.00€, era um valor um pouco exagerado 

e com o despedimento do Manuel foi necessário este corte. 

Para finalizar, reduzimos o valor dos Imprevistos tendo em conta que agora com um dos 

membros do casal desempregado, o casal não se pode dar ao luxo de ter tantos 

Imprevistos; e reduzimos o valores de todas as coisas acrescidas (Etc.) para 100€, em 

contenção de custos tudo o que não seja uma despesa direta e importante tem de ser 

reduzida. 

No fim destes cortes todos no orçamento mensal do casal, houve na totalidade 2090€ 

gastos em despesas para uma família inteira, sendo que houve, mensalmente, uma 

poupança de 10€. 

Esperemos que o Manuel arranje rapidamente um trabalho e que até lá o casal não 

gaste dinheiro em materiais supérfluos, para que assim possa, dentro da situação em 

que se encontram, viver uma vida normal e dar aos seus filhos toda a estabilidade 

económica que precisam. 

Trabalho realizado por: Inês Ferraz; Nº3; Leonor Gonçalves, Nº16; Maria 

João Alves, Nº17; Maria João Tralhão, Nº18 



 

 

 


