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Electricidade, gás e água 140,00€ 
Supermercado 190,00€ 
Tv, Internet e telemóvel/ telefone 80.00€ 
Renda/ Habitação 250.00€ 
Transportes/ Automóvel 150,00€ 
Despesas escolares  20.00€ 
Vestuário e calçado 40.00€ 
Saúde/ Medicação 60,00€ 
Total: 930.00€ 
 

 Este período sanitário crítico que estamos a viver veio agudizar a gestão dos orçamentos 
familiares e as dificuldades sentidas pelas mesmas.
 Para o ultrapassar da melhor forma possível é fundamental assegurar que conseguirá 
fazer face às despesas mensais. Para isso torna-se essencial que toda a família se envolva 
de forma ativa na gestão do orçamento familiar, criando desta forma um elo coeso e saudável 
entre todos. 
 Envolva também os mais novos neste processo, contribuindo para a aquisição de 
conhecimentos e compreensão de conceitos financeiros essenciais para o futuro deles. 
Desta forma, desde cedo os ensina a serem mais responsáveis financeiramente, dando 
aso a uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro. Esta responsabilização será 
transversal as todas as responsabilidades sociais que já assumem.

o Faça uma lista das suas despesas mensais, sendo mais fácil 
dividi-las por categorias.
Existem vários exemplos que pode descarregar online, senão 
pode fazer à mão,utilizando uma folha para cada mês.



• Poupe na conta da água, feche a torneira enquanto lava as mãos e os dentes. 
Opte por duches rápidos e esqueça banhos e imersão.

• Ponha a máquina da roupa a lavar apenas quando estiver cheia, opte por programas 
económicos. Utilize o mesmo critério para máquinas de lavar loiça.

• Aproveite a água da lavagem de frutas e legumes para regar as suas plantas.

• Não use a sanita como caixote do lixo, cada descarga desperdiça 10 a 15 litros de 
água.

• Manter uma alimentação saudável e equilibrada é imprescindível para manter as funções 
cognitivas (por exemplo: a memória) e desta forma ajudar no sucesso escolar do(s) 
seu(s) filho(s).

• Faça um planeamento semanal das refeições, assim quando for ao supermercado 
compra o que é de facto necessário,
evitando desperdícios.

• Leve sempre a lista dos produtos a
comprar.

• Privilegie o consumo diário de sopas
e saladas.

• Compre frutas e legumes da época.

• Dê preferência ao consumo de água em detrimento de sumos e refrigerantes.



• Na cozinha,
faça refeições que durem vários dias

e que possa congelar.

• Aproveite toda a comida que sobra e faça ou massa ou 
uma omeleta.

• Para poupar nas despesas com carne e peixe, faça 
uma refeição vegetariana, uma a duas vezes por 

semana.

• Tenha sempre sopa feita, para além de ser uma refeição 
económica, é saudável e saciante.

• Confecione o seu próprio pão.

• Perante um período de perda de rendimentos e num cenário de maiores gastos é essencial 
rever o seu contrato de fornecimento de energia. 

• Ao utilizar as máquinas no período noturno (dependendo 
do contrato que tem) poderá poupar 20 euros/ano (máquina
de lavar roupa)  e 30 euros/ano (máquina de lavar loiça).

• Evite usar máquina de secar roupa, aproveite o sol e o
vento.

• Use lâmpadas LED.

• Os aparelhos eletrónicos em stand-by continuam a gastarenergia, desligue-os totalmente.

DICA: Procure novas fontes de rendimento
Pode ter algum dom que ainda não tenha explorado, cozinhar para fora, sobremesas, 
trabalhos manuais, venda de cosméticos, fotografia. Pense no seu passatempo preferido 
e ponha-o a render!



 O Município de Chaves lançou medidas com vista a mitigar os efeitos decorrentes 
da Pandemia Covid 19, nas famílias flavienses:

• Até 30 de junho de 2020, é suspenso o pagamento das rendas em todos os fogos 
municipais, com a possibilidade de pagamento do valor correspondente a essas 
rendas, até ao final do ano de 2021, sem qualquer juro de mora ou penalização.

• O programa municipal de apoio financeiro à aquisição de medicamentos é ampliado 
pelo período de 90 dias, prorrogável em caso de necessidade, de modo a abranger a 
população que tenha rendimento per capita igual ou inferior ao Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS).
  
• Desconto de 10% na fatura da água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, nos 
meses de abril, maio e junho de 2020, aos consumidores domésticos e não domésticos 
que comprovadamente tenham visto os seus rendimentos diminuídos em valor superior 
a 30%.

• O pagamento dessas faturas foi prorrogado para 90 dias, podendo o pagamento em prestações 
ser distribuído por nove meses sem juros de mora, para clientes com comprovada baixa 
de rendimentos.

• Sempre que puder, deixe o carro na garagem e aproveite para andar a pé.

• Se achar pertinente, tente encontrar uma casa mais próxima do seu local de trabalho e/ou
mais funcional para a dimensão da sua família.

• Aproveite para rever e renegociar o seu pacote de telecomunicações.

• Reveja e renegoceie sempre que possível despesas, seguros, créditos e prestações para 
perceber onde se pode cortar e verificar formas de conseguir uma maior poupança.

• Reveja subscrições de serviços.


