
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento elaborado pelo Gabinete de Literacia Financeira da Comissão do Mercado de Capitais 

 

ELABORE O SEU ORÇAMENTO PESSOAL  

Para isso basta obter respostas para perguntas 

como estas: 

• Quanto ganho realmente? 

• Quanto gasto por mês? 

• Como fazer para sobrar dinheiro? 

 
 
Quanto ganho por mês? 

A resposta adequada é a seguinte: a sua 

remuneração líquida resulta dos descontos de 

impostos e contribuições que são feitos sobre o 

seu salário.  

 
Salário Bruto (Valor Total da Remuneração) 

SS (Segurança Social) 

IRT (Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho) 

Salário Líquido = Salário Bruto – SS - IRT  

 
Quanto gasto por mês?   

Descreva todos os seus gastos mensais: renda de 

casa, alimentação, refrigerantes e bebidas, luz, 

água, gás, transportes, telemóvel, seguros, 

diversão e lazer, vestuário e calçado, pagamento 

de dívidas e empréstimos, prendas, etc.  

 
 

Mais um ano se aproxima. Aproveite e organize as suas 
finanças.  

Como fazer para sobrar dinheiro? 

Na maioria dos casos, falta dinheiro ao invés de 

sobrar. E mesmo quando sobra dinheiro, poderia 

sobrar mais se fôssemos cuidadosos com os 

gastos.  

 

Isto resulta do facto de não haver hábitos de 

organização das finanças, acabando por se gastar 

mais do que seria necessário. 

 

Mas não desespere: comece hoje mesmo a 

organizar as suas finanças pessoais.  

 



 

Elabore o seu Orçamento Pessoal 

O próximo passo é controlar os seus rendimentos e as suas despesas todos os meses, anotando – num 

caderno ou numa folha de cálculo, caso isso seja possível – o que ganha e tudo o que gasta.  

Numa coluna, liste todos os seus rendimentos mensais, ou seja, todo o dinheiro que vai receber num 

determinado mês – salário líquido, reembolso de algum empréstimo que tenha feito a um amigo ou 

familiar, etc. Faca a soma. Noutra coluna, coloque todas as despesas desse mesmo mês. Faça a soma. 

Ao subtrair o valor das despesas ao valor dos rendimentos, obtém a sua liquidez. Esse dinheiro poderá 

ser aplicado em poupanças.   

 

Faça um seguimento destas rubricas, controle tudo o que recebe e gasta desde o primeiro ao último dia 

do mês.  

 

Se está a gastar muito em coisas supérfluas, é altura de corrigir.  
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