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AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  JJOOSSÉÉ  BBEELLCCHHIIOORR  VVIIEEGGAASS  

OO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  SSIILLVVAA  

 

A família Silva, uma família igual a muitas outras, é constituída por quatro membros. O pai, 

Francisco Silva, é motorista de pesados de mercadorias e tem 37 anos. A mãe, Maria Silva é 

auxiliar de ação educativa e tem 35 anos. Vivem em São Brás de Alportel com os seus 

filhos. A Manuela tem 16 anos e é estudante. O Joaquim tem apenas 7 meses. 

A família vive num pequeno apartamento arrendado, perto das piscinas municipais, que 

custa 300€ mensais.  

A Maria trabalha na Escola Básica 2,3 Poeta Bernardo Passos e tem um ordenado de 485€ por mês. O Francisco 

assegura diariamente o transporte de produtos alimentares à cadeia de supermercados “Frescura”. Tem um rendimento mensal 

de 679€. 

A Manuela tem 16 anos, frequenta o 10º ano e quer estudar Ciências da Comunicação.  

Este ano a família Silva perdeu o abono de família. A Manuela ficou sem a sua mesada.  

O Joaquim é o mais pequenino. É ainda um bebé com 7 meses. A família não conseguiu vaga no infantário e o Joaquim está 

aos cuidados de uma ama que cobra à família 150€ por mês. O preço inclui apenas a alimentação do rapaz. As fraldas e as 

toalhitas ficam a cargo da família o que representa um gasto de 30€ por mês. 

Têm um pequeno carro mas estão a pensar vendê-lo. Diariamente deslocam-se de transportes públicos pois a gasolina está 

muito cara. Só usam o carro ao fim-de-semana para passear e ir ao supermercado. Ainda assim gastam 25€ por mês. O seguro 

também é caro: 263€ por ano, 22€ por mês.  
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AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  JJOOSSÉÉ  BBEELLCCHHIIOORR  VVIIEEGGAASS  

EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

Tendo em conta o que terminaste de ler regista, no quadro seguinte, as receitas e as despesas da família Silva.  

Não te esqueças que existem muitas despesas que não foram referidas. Algumas correspondem às nossas 

necessidades básicas. Por exemplo, alimentação, água, gás, eletricidade, saúde, vestuário e calçado. Para te facilitar 

a tarefa pensa nas despesas da tua família. 

Existem outras que não são tão necessárias mas contribuem certamente para a nossa qualidade de vida, como por 

exemplo, o telefone/telemóvel, combustível e despesas de lazer como jantar fora, ir ao cinema, sair à noite com os 

amigos, fazer férias, etc. Infelizmente o orçamento da família Silva, assim como o de muitas famílias portuguesas, não 

é suficiente para tudo.  

Seleciona as despesas que te parecem fundamentais e regista o seu valor mensal no quadro. 

Mas não te esqueças da questão da poupança! Achas que a Família Silva consegue suportar todas as despesas e 

ainda poupar algum dinheiro no final de cada mês? 
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AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  JJOOSSÉÉ  BBEELLCCHHIIOORR  VVIIEEGGAASS  

QQUUAADDRROO11::  OO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  DDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA  SSIILLVVAA  ((RREECCEEIITTAASS,,  DDEESSPPEESSAASS  EE  PPOOUUPPAANNÇÇAA))  

  

  RREECCEEIITTAASS  ((DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  EE  VVAALLOORR))  DDEESSPPEESSAASS  ((DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  EE  VVAALLOORR))  PPOOUUPPAANNÇÇAA  

  Casa -    

  Ama -    

  Fraldas e Toalhitas -    

  Água -        

  Eletricidade -    

  Gás -    

  Telefone/ Telemóveis -    

  Internet -    

  Combustível -    

  Alimentação -    

  Saúde -    

  Seguro carro -    (mês)  (263€/ano)   

  Vestuário -   

     

     

     

     

     

TTOOTTAALL::  TTOOTTAALL:: TTOOTTAALL::  

 

 



 

 

4 

 

AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  JJOOSSÉÉ  BBEELLCCHHIIOORR  VVIIEEGGAASS  

 

Podemos ainda ver as nossas despesas de uma outra forma… 

As despesas que as famílias têm podem ser consideradas de investimento ou de funcionamento. As de investimento são aquelas 

que não são imprescindíveis mas que contribuem para uma maior qualidade de vida. São exemplos, o investimento para adquirir 

casa própria, para a educação e saúde. As de funcionamento são aquelas indispensáveis para a nossa vida, como a 

alimentação, água, luz, gás, vestuário e ainda o lazer, entre muitas outras…. Porém, as nossas receitas não chegam para tudo! 

Quando entramos numa situação em que as despesas são maiores que as receitas, podemos dizer que estamos numa situação de 

“falência”! Temos prejuízo e temos que recorrer a receitas extras, como os créditos. E temos que fazer opções, temos que definir 

prioridades! 

 

Agora, que já pensámos no orçamento familiar vamos pensar no orçamento da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. 

O Orçamento Municipal é o conjunto de receitas e despesas de que o município dispõe e é realizado anualmente.  

 

  

            

RREECCEEIITTAASS    DDEESSPPEESSAASS  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEESSPPEESSAASS  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  

Transferências de orçamento 

de estado, taxas e impostos, 

vendas de património, etc. 

Salários dos funcionários, 

eletricidade, águas, recolha 

de lixo, limpeza de ruas, 

manutenção dos jardins, dos 

equipamentos desportivos, 

etc. 

Escolas, piscinas municipais, 

construção de parques 

verdes, pavilhões desportivos, 

estradas, etc.  


