Faço um ORÇAMENTO para o seu futuro!
Um orçamento
é um plano
para sí e para
o seu negócio.
Um orçamento
é um mapa que
nos guia com
segurança na
vida.
O que é um orçamento?

Um orçamento
dá segurança e
prepara o
futuro.

Por onde deve começar para preparar o
seu orçamento?
Não é difícil, pode fazer-se em cinco
passos.

Um orçamento ajuda a entender os
movimentos do seu dinheiro.

Passo 1.
junte todo o rendimento (dinheiro) que
entra na sua casa;

Passo 3.
Calcule o dinheiro
que gasta. - As suas
despesas.

Todo o dinheiro acumulado = seu
rendimento total.

Passo 2.
Determine a frequência do seu
rendimento: quando entra o
dinheiro? Semanalmente?
Mensalmente ou anualmente?

As despesas fixas são as mais importantes. Corresponde as
coisas que pagamos regularmente e quase sempre o mesmo
montante para cada uma dessas despesas.
As despesas fixam podem incluir:
• Renda de casa,
• Reebolso de empréstimos;
• Água & Luz;
• Mensalidades escolares;
• Alimentação;
• Transporte

Use o seu rendimento para pagar as despesas fixas.

Passo 4.
O dinheiro que sobra é para as despesas variáveis – as que não
são sempre o mesmo montante e nem sempre necessarias. As
despesas variáveis podem incluir:
• Telefone;
• Despesas médicas;
• Vestuário;
• Lazer, etc…

O que acontece quando
não há dinheiro
suficiente para pagar
as despesas de um
certo mês?

ATENÇÃO:
tenha cuidado com as despesas
clandestinas!

Neste caso você precisa
de fazer mudanças.
Passo 5.
o dinheiro que sobra é para
POUPAR!

Use o seu rendimento a pagar estas
despesas fixas.

Despesas como
bebidas alcóolicas,
jogos de azar,
podem consumer o
seu rendimento e
causar problemas
para a sua
família.

ATENÇÃO: A Poupança é IMPORTANTE!
Poupança não é apenas para o dinheiro
que sobra. A poupança deve começar a
ser uma despesa fixa – pois, protege das
despesas inesperadas e ajuda a construir
o seu futuro.

A bíblia recomenda-nos a planejar sabiamente para
garantir que teremos o suficiente para os momentos
de escassez.

RENDA

PERÍODO DE TEMPO

TOTAL DOS RENDIMENTOS

FAÇA
O SEU
ORÇAMENTO...

Janeiro

DESPESAS FIXAS

REEMBOLSO DOS
CRÉDITOS

DESPESAS VARIÁVEIS

POUPANÇA

Maio

Fevereiro

Junho

Março

Abril

Julho

Agosto

Novembro

Dezembro

25

Setembro

TOTAL

TOTAL

Outubro

