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Avisos legais
Este manual pode conter alterações relativamente ao produto final.
Em caso algum, a VIBISinfor assume a obrigação de actualizar o manual para todos os
seus utilizadores. As versões mais actualizadas dos manuais e das aplicações podem ser
obtidas no nosso site www.vibis.pt
É expressamente proibida a reprodução parcial ou total deste manual ou de qualquer
outra informação integrada no produto sem autorização escrita por parte da VIBISinfor
A distribuição desta aplicação é gratuita e pode ser copiada a partir do Portfólio
disponível em https://www.appsheet.com/portfolio/595430. A sua utilização continua
gratuita enquanto estiver no modo protótipo.
Quanto às regras e custos de utilização consulte a plataforma AppSheet
(https://www.appsheet.com) sobre a qual esta aplicação foi construída.
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Introdução
Aplicação on-line otimizada para Google Chrome.
Esta App funciona em qualquer smartphone (apple ou android), tablet ou computador e
permite criar um orçamento e efetuar o registo de receitas e despesas para gestão das
finanças pessoais agrupadas ou não por membros da família (marido, esposa, filhos). A
partir desses dados a aplicação gera vários relatórios e gráficos necessários a essa
gestão.

Instalação
Para instalar esta App precisa ter uma conta de email na Google e depois aceder ao
portfólio disponível em https://www.appsheet.com/portfolio/595430 para copiá-la para a
sua conta.
A cópia da App vai gerar vários ficheiros na Drive da sua conta Google incluindo uma
folha de cálculo (Google Sheet) que servirá de base de dados para a sua App. No
processo de cópia da aplicação a folha de cálculo (google sheet) poderá restringir o
número de linhas de algumas fórmulas. Use o procedimento indicado a seguir para
resolver o problema:
Aceda ao "Drive" na sua conta Google. A folha de cálculo chama-se "Perfil" e deverá
estar no seguinte caminho: O meu disco > appsheet >data > TesourariaPessoal-nnnnnn
em que "n" representará um número (6 dígitos). Abra essa folha de cálculo e,
Na tabela "Movimentos":
Modificar as arrays da fórmula na célula A2 retirando o número de linha a seguir às letra
AB. Deverá ficar assim: {ReceitasMov!A2:AB;DespesasMov!A2:AB}”
Na tabela "MovimentosAnoTrab":
Modificar as arrays da fórmula na célula A2 retirando o número de linha a seguir às letras
AB. Deverá ficar assim: {ReceitasMov!A2:AB;DespesasMov!A2:AB}”
Na tabela "OrcamentoAnoTrab":
Modificar as arrays da fórmula na célula A2 retirando o número de linha a seguir à letra
P. Deverá ficar assim: (Orcamentos!A2:P;
Na tabela "TodasCateg":
Modificar as arrays da fórmula na célula A2 retirando o número de linha a seguir às letra
AR. Deverá ficar assim: {ReceitasCateg!A2:AR;DespesasCateg!A2:AR}
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Elementos comuns
A seguir descrevem-se alguns elementos comuns a diversas funcionalidades da Gestão
de Serviços Prestados.
AMBIENTE DE TRABALHO
BARRA DE FERRAMENTAS
MENUS/BOTÕES COMUNS

Ambiente de trabalho
A figura abaixo mostra a janela inicial da aplicação.
1

2

3

4

1
Barra de Título e Menu.
Esta barra apresenta o título da janela que está a utilizar e os botões Menu
e Sincronizar
2

.

5

, Pesquisa

Menu Hambúrguer
Este é o botão que lhe dá acesso a todas as opções que não estão disponíveis no ecrã
principal.

3
Área da Janelas da Aplicação.
O conteúdo da Janela ativa aparece nesta área. Pode ser uma tabela, um gráfico ou um
formulário para introdução de dados
4
Barra de Ferramentas (Atalhos).
Os atalhos dão acesso direto às tarefas mais comuns que o utilizador vai precisar no dia
a dia.
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Barra de ferramentas
Na barra de ferramentas o ícone ativo (referente ao conteúdo disponível na área
principal) aparece realçado a negrito. Os atalho disponíveis são os seguintes:
1

2

3

4
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1
Receitas
Este atalho dá acesso à lista de receitas já inseridas. A lista aparecerá vazia se ainda não
tiver registado nenhuma Receita. Quando copia a app ela já vem com algumas receitas
de exemplo. Poderá mantê-las ou eliminá-las. Elas são fáceis de distinguir porque estão
registadas com datas antigas.
2
Despesas
Este atalho dá acesso à lista de despesas já inseridas. A lista aparecerá vazia se ainda
não tiver registado nenhuma Despesa. Quando copia a app ela já vem com algumas
despesas de exemplo. Poderá mantê-las ou eliminá-las. Elas são fáceis de distinguir
porque estão registadas com datas antigas.
3
Orçamento
Atalho de acesso ao registo do orçamento para o ano em curso.
4
Gráficos
Acesso a vários tipos de gráficos de receitas, despesas, e comparativos com orçamentos.
5
Relatórios
Este atalho dá acesso todos os tipos de relatórios disponíveis na aplicação.
Ver tópico FILTROS E ORDENAÇÃO
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Menus/Botões comuns
Botões que podem ser normalmente encontradas no cabeçalho da aplicação:
Menu Hambúrguer. Disponibiliza as opções não
disponíveis no ecrã principal.
Botão de pesquisa. Permite localizar qualquer palavra
ou termo na janela atual.
Botão de sincronização. Força a sincronização da
aplicação com os dados na nuvem.
Botão de sincronização com ações a aguardar a
sincronização automática.
Botão para seleção múltipla em listas.
Retroceder (voltar à janela/passo anterior).
Eliminar o registo selecionado.
Editar o registo em linha (sem abrir o editor).
Fechar (fechar caixa de pesquiza por exemplo).

Caixa de pesquisa em listas acessível pelo botão
Botão de filtro (dentro da caixa de pesquisa). Permite
restringir a pesquisa a uma determinada coluna da
tabela.
Botão (dentro da caixa de pesquisa) para limpar o
texto da caixa de pesquisa.

Botões que podem ser normalmente encontradas nas diversas tabelas da aplicação:
Abre o editor que permite inserir registos na tabela
atual.
Permite editar o registo selecionado.
Quando está em linha acede à tabela relacionada com
essa linha.
Limpa todos os campos do filtro permitindo ver a
listagem completa (com todos os registos).
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Tabelas (Listas)
As tabelas principais utilizadas pela aplicação são:





Lista
Lista
Lista
Lista

de
de
de
de

CATEGORIAS
FORNECEDORES
DESPESAS
RECEITAS

Os registos visíveis nas listas Receitas e Despesas são apenas aqueles que
correspondem ao ano de trabalho (opção disponível no menu, botão
no cabeçalho da
aplicação). Sempre que altere o ano de trabalho com umas destas listas abertas deverá
clicar no botão
trabalho.

para que os registos visíveis passem a corresponder ao novo ano de

Tópicos relacionados:
FILTROS E ORDENAÇÃO
ERRO! A ORIGEM DA REFERÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADA.
ERRO! A ORIGEM DA REFERÊNCIA NÃO FOI ENCONTRADA.

Filtros e Ordenação
Utilizando o botão
é possível restringir a informação que está visível na tabela a um
subconjunto da informação total. No exemplo abaixo são filtrados todos os registos que
contenham a palavra "Vestuário" em qualquer um dos campos.

Usando o botão de filtro
que está dentro da caixa de pesquisa é possível usar outros
tipos de filtragem mais específicos por campo.

Se o campo for um campo de texto (por exemplo o campo "Descrição" na imagem acima)
abre uma caixa para digitar texto livre:
9

Se o campo for uma lista de opções será disponibilizado uma janela de seleção de itens
com o seguinte aspeto:

Se for uma data será disponibilizado um controlo calendário:

Além do filtro, pode ainda ordenar os registos por ordem ascendente ou descendente de
um determinado campo (coluna), bastando para isso clicar um no cabeçalho dessa
10

coluna; uma vez para ordem ascendente, segunda vez para ordem descendente ou viceversa:

Procurar registos
Para procurar registos utilize o mesmo procedimento descrito no tópico anterior. Ao
escrever uma palavra, frase ou número na caixa de pesquisa os registos vão sendo
restringidos até mostrar apenas aqueles que contêm os caracteres que digitou.

Manutenções
Se um dos objetivos das listas é a consulta e procura da informação, outro objectivo não
menos importante será a possibilidade de manipular a informação, quer seja através da
inserção de registos novos, quer seja através da edição dos registos actuais ou a
remoção dos mesmos.
O acesso à manutenção pode ser feito de duas formas:


Tocando em qualquer campo do registo pretendido e depois no botão



Utilizando o botão

e neste caso estaremos a criar um registo novo.
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.

Tabelas
Todas as tabelas aqui descritas já contêm alguns dados que lhe permitem começar a
trabalhar com a aplicação de imediato. Poderá mantê-los, alterá-los ou eliminá-los e criar
novos. As tabelas principais são as tabelas de movimentos de Receitas e de Despesas.
Estas tabelas estão acessíveis através da Barra de Ferramentas da aplicação:

As tabelas acessórias são as tabelas de Fornecedores, Categorias e Centros de Custo.
As Categorias estão divididas em Categorias de Receitas e Categorias de Despesas.
Por sua vez, as categorias estão agrupadas em categorias integradoras denominadas
Receitas Integradoras e Despesas Integradoras
Os Centros de Custo também estão agrupados em Grupos de Centros de Custo.
O acesso a estas tabelas encontra-se no botão Menu

no item Tabelas

Tópicos relacionados:
FORNECEDORES
CATEGORIAS
CENTROS DE CUSTO
DESPESAS
RECEITAS

Fornecedores
Esta tabela, acessível através do botão Menu
no item "Tabelas", não é essencial à
aplicação uma vez que o seu preenchimento não é obrigatório. Contudo pode ser útil
saber em que estabelecimento efetuou determinada despesa até para conferir se a
classificação de categoria que lhe atribuiu faz sentido.
Por outro lado se utilizar a introdução de despesas através do QRcode e tiver esta tabela
preenchida, o campo "Fornecedor" ficará automaticamente preenchido. Para que isso
aconteça basta que tenha os seguintes campos preenchidos:
Campos do ecrã
Código

Nome
Nº Contribuinte

Pode usar letras ou números e terá que ser um código único (não
pode ser repetido). Para facilidade de utilização sugerimos que use
uma única palavra que identifique esse fornecedor (como esta tabela
já vem com alguns dados preenchidos veja o exemplo dos
Fornecedores de exemplo já inseridos. Este campo e o seguinte são
de preenchimento obrigatório, por isso estão marcados com um
asterisco.
Nome da empresa.
Indicar o número de contribuinte do fornecedor. Embora este campo
não seja de preenchimento obrigatório, para que o fornecedor seja
identificado automaticamente na introdução pelo QRcode é
necessário que este campo esteja preenchido.
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Os restante campos são facultativos e não são necessários ao normal funcionamento da
aplicação. São apenas informativos.
Pode aceder a esta tabela diretamente a partir da introdução de uma despesa, bastando
usar a opção novo na lista que obtém quando acede ao campo "Entidade":
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Categorias
São quatro as tabelas das categorias uma vez que estão separadas entre Receitas e
Despesas e são de dois níveis, isto é, estão agrupadas por contas integradoras.
Estas tabelas já vêm preenchidas com um plano pré-definido mas podem ser modificadas
pelo utilizador para se adaptarem às suas necessidades de classificação. Tenha apenas
em atenção que ao criar uma nova categoria precisa sempre atribuir uma conta
integradora que funciona como um grupo que agrega várias categorias. Caso pretenda
criar um novo grupo de categorias, crie primeiro a conta integradora.
As Tabelas das Categorias estão acessíveis através do botão Menu
subitem "Categorias e C. Custo"

no item "Tabelas",

Categorias de Despesas
Para uma melhor classificação das suas despesas a aplicação agrupa as despesas em
contas integradoras o que facilita também a procura da categoria mais adequada.
Quando inserir uma despesa, ao aceder ao campo da categoria, a aplicação apresenta
uma lista das categorias já agrupadas pelas contas integradoras como nos exemplo
abaixo:
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A criação de novas categorias terá que estar sempre associada a contas integradoras. Por
isso se pretender adicionar uma categoria a uma nova conta integradora terá que editar
duas tabelas. A tabela das Contas Integradoras e a tabela das Categorias.

Na criação de novas categorias ou contas integradoras deverá ter em conta o seguinte.
No plano predefinido todas as categorias e contas integradoras têm um código
15

alfanumérico associado. Convém que ao criar novas categoria e contas utilize o mesmo
critério na codificação das mesmas. Não é obrigatório seguir a mesma nomenclatura.
Pode até usar nomes em vez de números no código das categorias e nas contas. No
entanto se quiser seguir o critério do plano pré-definido note que o código das categorias
usa os primeiros quatro dígitos para referir a conta integradora a que está associada.
Para adicionar novas categorias ou contas use o botão
. Na tabela das Contas
Integradoras tem dois campos para preencher. Na tabela das Categorias são tês porque
terá que indicar a conta integradora a que essa categoria vai pertencer como pode ver
nos exemplos abaixo:

Campos do ecrã
Código/Conta

Descrição
Conta
Integradora

Código único que identifica a categoria (ou conta integradora). Não
pode ser exclusivamente numérico, mas pode ser só alfabético. Tem
que conter pelo menos uma letra. No plano predefinido é utilizado um
código alfanumérico.
Nome identificativo da Categoria (ou da Conta Integradora).
No caso das categorias este campo corresponderá à conta
integradora a que a categoria deve pertencer.

Categorias de Receitas
A forma de adicionar novas categorias de receitas é exatamente a mesma que foi
descrita para as categorias de despesas. Consulte o TÓPICO ANTERIOR para saber como
fazer. As categorias já agrupadas pelas contas integradoras que vêm pré-definidas com a
aplicação são as seguintes:
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Para adicionar ou editar categorias de receitas e contas integradoras das mesmas
consulte o TÓPICO ANTERIOR uma vez que os procedimentos são exatamente os mesmos
indicados para as categorias das despesas.
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Centros de Custo
Os Centros de Custo seguem a mesma lógica das Categorias e são mais um nível de
classificação adicional tanto das Receitas como das Despesas, com a diferença que a sua
utilização não é obrigatória como no caso das Categorias.
A aplicação vem configurada com centros de custo para cada membro da família
agrupados por casal e filhos. Podem ser acrescentados novos centros de custo bem como
novos grupos de centros de custo de forma semelhante ao que é indicado nas categorias
ou editados os que já vêm predefinidos, por exemplo para substituir pelos nomes dos
membros da família.
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Despesas
Esta é a tabela onde o utilizador irá passar mais tempo. É aqui que o utilizador irá inserir,
apagar ou editar o registo das suas despesas.

As principais operações são:




Inserção;
Edição;
Remoção.
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Para inserir uma despesas use o botão
despesas:

Para inserção por código QR utilize a
câmara do telemóvel pressionando o
botão

no campo QRcode.

para ter acesso ao ecrã de introdução de

A sua câmara irá abrir o leitor de códigos
QR e terá um aspeto semelhante ao da
imagem abaixo:

Ao registar despesas através do QRcode disponível nos documentos de venda em
Portugal, os campos "Data", "Valor Total" e "Entidade" ficam automaticamente
preenchidos. No caso da Entidade esse preenchimento só é automático se a entidade já
estiver registada na tabela Fornecedores (veja o tópico FORNECEDORES).
O único campo obrigatório que terá que preencher é o campo "Categoria" para classificar
a despesa inserida. Ao pressionar este campo terá disponível uma lista com todas as
categorias agrupadas pelas contas integradoras de onde deverá selecionar aquela que se
adequa à despesa registada.
A qualquer momento poderá adicionar novas categorias seguindo as indicações do tópico
CATEGORIAS DE DESPESAS.
Para preenchimento manual da despesa preencha os campos seguindo as indicações da
tabela abaixo:
20

Campos do ecrã
QRcode

Data

Valor Total
Categoria
Centro de Custo
Entidade

Notas
QRcodeNIF

Este campo existe para introdução automática de despesas através
da câmara do seu telemóvel para leitura do código QR obrigatório
em todos os documentos de vendas em Portugal.
Colocar a data em que a despesa foi efetuada. Por predefinição a
aplicação coloca a data do dia (se utilizar a introdução da despesa
por QRcode este campo é preenchido automaticamente com a data
do documento).
Preencher com o valor da despesa.
Selecione uma categoria para classificar a despesa.
Os Centros de Custo são de utilização facultativa. Utilize se
pretender separar as despesas por membros da família.
Selecione a loja (Fornecedor) onde efetuou a despesa. Este campo
é facultativo, mas pode ser útil para ajudar a classificar as
despesas. Veja o tópico FORNECEDOR para saber como acrescentar
novas entidades.
Utilize este campo para adicionar quaisquer notas relevantes para
a despesa registada.
Não precisa preencher este campo. Ele é utilizado pela introdução
automática através do QRcode para identificar a entidade caso esta
já faça parte da tabela de Fornecedores.

Depois de preenchido o registo pressione o botão "Guardar".
Para editar ou remover uma despesa já inserida, selecione a despesa pretendida na
tabela das despesas, e no ecrã seguinte pressione o botão
remover a despesa ou o botão flutuante

para editá-la.
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na barra de título para

Os campos ficam disponíveis para edição. No fim é só pressionar o botão "Guardar":
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Receitas
Aceda a esta tabela pela ícone respetivo na barra de ferramentas no rodapé da aplicação.
Para inserir uma receita use o botão
receitas:

Campos do ecrã
Data
Valor Total
Categoria
Centro de Custo
Centro de Custo
Notas

para ter acesso ao ecrã de introdução de

Colocar a data em que a receita foi obtida. Por predefinição a
aplicação coloca a data do dia.
Preencher com o valor da receita.
Selecione uma categoria para classificar a receita.
Os Centros de Custo são de utilização facultativa. Utilize se
pretender separar as receitas por membros da família.
Os Centros de Custo são de utilização facultativa. Utilize se
pretender separar as despesas por membros da família.
Utilize este campo para adicionar quaisquer notas relevantes para
a receita obtida.

Depois de preenchido o registo pressione o botão "Guardar".
Para editar ou remover uma receita já inserida, selecione a receita pretendida na tabela
das receitas, e no ecrã seguinte pressione o botão
receita ou o botão flutuante

para editá-la.
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na barra de título para remover a

Orçamento
O orçamento pode ser criado em qualquer altura e será sempre relativo ao ano de
trabalho. Para aceder ao orçamento pressione o botão "Orçamento" na barra de
ferramentas no rodapé da aplicação.

O orçamento é construído adicionando categoria a categoria a ser orçamentada. À
medida que as categorias forem sendo adicionadas elas deixarão de estar disponíveis
para adicionar na lista de categorias. No entanto poderão ser editadas posteriormente
para correção.

Para adicionar uma categoria ao orçamento pressione o botão
de orçamentação de categoria:
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para aceder ao ecrã

Campos do ecrã
Categoria
Anual
JAN
FEV
MAR…

Selecione uma categoria para orçamentar. A lista apresentará
apenas as categorias ainda não orçamentadas.
Campo não editável. Este campo calcula a soma dos valores
inseridos nos meses abaixo.
Campo para inserir o orçamento da categoria para o mês de
Janeiro.
Campo para inserir o orçamento da categoria para o mês de
Fevereiro.
E assim sucessivamente para os meses seguintes até Dezembro.
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Exploração
Nessa secção iremos descrever os vários relatórios e gráficos disponibilizados pela
aplicação.



RELATÓRIOS
GRÁFICOS

Relatórios
Para aceder aos relatórios da aplicação pressione o botão "Relatórios" na barra de
ferramentas no rodapé da aplicação.

Os relatórios disponibilizados pela aplicação são os seguintes:









MOVIMENTOS POR CATEGORIA
MOVIMENTOS POR CENTRO DE CUSTO CATEGORIA
MOVIMENTOS POR ENTIDADE
BALANCETE DETALHADO POR MÊS
BALANCETE ANUAL
BALANCETES MENSAIS
DISPONÍVEL PARA POUPANÇA

Movimentos por Categoria
Lista todos os movimentos do ano agrupados por categorias apresentando ovalor total de
cada categoria.

Movimentos por Centro de Custo Categoria
No primeiro nível apresenta o total geral e o total por cada Centro de Custo (caso tenha
movimentos atribuídos a centos de custos). Num segundo nível apresenta os
movimentos agrupados por categoria para o total geral ou cada um dos centros de custo
utilizados.
26

Movimentos por Entidade
Caso esteja a usar a Entidade nas Despesas, este relatório listará os movimentos
agrupados por cada uma das entidades. Os movimentos que não tiverem Entidade
atribuída aparecem agrupados em primeiro lugar sob o título "blank".

Balancete Detalhado por Mês
Este relatório lista todas as categorias quer de Receitas quer de Despesas com os
acumulados por mês e o acumulado anual. Através deste relatório terá uma visão dos
valores gastos ou recebidos em cada categoria a cada mês.

Balancete Anual
O Balancete Anual permite saber a cada momento quanto já foi gasto em cada categoria
e ainda comparar com o orçamento anual para saber quanto ainda pode gastar ou se já
ultrapassou o orçamentado em alguma categoria observando o resultado da coluna
"Desvio".

Balancetes Mensais
Este relatório dá acesso aos Balancetes Mensais (de Janeiro a Dezembro) permitindo o
mesmo tipo de análise do Balancete Anual, mas mês a mês o que permite uma gestão
mais fina e perceber mês a mês se as nossas despesas e receitas estão ou não dentro do
orçamentado.

Disponível para Poupança
Este relatório mostra em cada mês o saldo da diferença entre as receitas e as despesas.
Serve para determinar o valor disponível que pode ser aplicado em poupanças no mês
pretendido. Idealmente este valor tenderá a zero depois de registado o valor poupado na
categoria "Poupanças".
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Gráficos
Os gráficos permitem uma visão mais imediata da relação entre as várias categorias e do
peso que as mesmas têm quer nas receitas e sobretudo nas despesas. Os gráficos estão
divididos em dois grupos: Gráficos "donuts" e Gráficos de barras.






GRÁFICOS DE ACUMULADOS DE RECEITAS
GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE ACUMULADO E
ORÇAMENTADO DE RECEITAS
GRÁFICOS DE ACUMULADOS DE DESPESAS
GRÁFICOS COMPARATIVOS ENTRE ACUMULADO E
ORÇAMENTADO DE DESPESAS

O primeiro grupo de gráficos ("donuts") dá-nos uma visão do peso que cada categoria
tem nas nossas finanças permitindo-nos ver em percentagem o peso de cada uma, ou o
valor absoluto se pressionarmos em cada cor (ou passarmos o cursor por cima se
estivermos no computador).
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O segundo grupo de gráficos (barras) compara-nos graficamente a relação entre as
despesas (ou receitas) e o orçamentado, apresentando duas barras por cada categoria
ou conta integradora. A barra verde mostra o orçamentado e a barra laranja mostra o
efetivamente gasto (ou recebido).
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Gráficos de Acumulados de Receitas
Estes gráficos permitem perceber visualmente o peso de cada categoria de receitas no
valor global
Estão disponíveis gráficos com os acumulados anuais e gráficos com os acumulados por
cada mês do ano.
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Gráficos comparativos entre acumulado e orçamentado de Receitas
Estão disponíveis um gráfico com os comparativos anuais e um gráfico por cada mês do
ano. Estes gráficos permitem perceber visualmente se os acumulados por categoria
ficaram ou não dentro dos valores orçamentados.
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Gráficos de Acumulados de Despesas
Estes gráficos permitem perceber visualmente o peso de cada categoria de despesas no
valor global
Estão disponíveis gráficos com os acumulados anuais e gráficos com os acumulados por
cada mês do ano por categorias e por contas integradoras.
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Gráficos comparativos entre acumulado e orçamentado de Despesas
Estes gráficos permitem perceber visualmente se os acumulados por categoria ficaram ou
não dentro dos valores orçamentados.
Estão disponíveis um gráfico com os comparativos anuais e um gráfico por cada mês do
ano, tanto por categorias como por contas integradoras.
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Anexos
Planos de Categorias

Plano de Categorias de Despesas Predefinido
Plano que vem predefinido com a aplicação, com sugestão de percentagens ideais para
rendimentos entre um e dois salários mínimos.

Casa e Roupa
S622001
S622002
S622003
S622004
S622005
S622006
S622007
S622008
S622009
S622010
S622011
Alimentação
S624001
S624002
S624003
S624005
S624006
Saúde e Beleza
S631001
S631002
S631003
S631004
S631005
Lazer Educação
S626001
S626002
S626003
S626004
S626005
S626006
S626007
S626008
S626009
S626010
Transportes
S625001

30%
Renda
Hipoteca e juros
TV, net, telefone fixo
Contas da casa (água, luz, gás...)
Seguros e taxas
Serviços
Outros - Lar e serviços
Renovação e reparações
Jardim
Outros - Melhorias em casa
Roupas e acessórios

60%
20%

Supermercado
Restaurantes
Café e pastelaria
Bares
Outros - Alimentação e Bebidas
10%
Cuidados de saúde
Farmácia
Ótica
Beleza
Outros - Beleza
10%
Cultura e eventos
Atividades de lazer
Desporto e fitness
Férias
Outros - Lazer
Eletrónica
Cursos
Livros e Jogos
Presentes
Outros - Compras

20%

10%
Carro e combustível
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S625002
S625003
S625004
S625005

Transportes públicos
Voos
Táxi
Outros - Transportes

Doações
S632001
S632002
Outros Gastos
S688001
S688002
S688004
S688005
S688006
S688007

10%
Donativos Religiosos
Donativos Sociais
10%
Poupanças
Despesas profissionais
Animais de estimação
Educação Privada
Outros
Fundo da Generosidade

20%

Plano de Categorias de Receitas Predefinido

Vencimentos
E711000
E712000
Investimentos
E721000
Subsídios
E751000
Reembolsos
E752100
E752200
Outros rendimentos
E781810
Vendas de Bens
E787100
Juros obtidos
E791100

Salário
Pensão
Financeiro
Abonos
Reembolso IRS
Reembolso de Despesas
Outros Rendimentos
Venda de Bens
Juros de Depósitos Bancários
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Sugestão de Plano de Categorias Simplificado
Para um plano de categorias mais simplificado pode optar por alterar o plano predefinido,
antes de começar a introduzir dados, para um mais simples só com as categorias
sugeridas abaixo:

Casa e Roupa
S622001 Aluguer ou Prestação
S622003 TV Telem. Internet
S622004 Agua Luz Gás
S622006 Seguros e Taxas
S622006 Recheio
S622008 Reparações
S622011 Vestuário
Alimentação
S624001 Mantimentos
S624002 Restauração
Saúde e Beleza
S631001 Consultas
S631002 Medicamentos
S631003 Ótica
S631004 Beleza

30%

Lazer Educação
S626001 Cultura e eventos
S626003 Desporto e fitness
S626004 Férias
S627007 Cursos
S627008 Livros e Jogos
Transportes
S625001 Carro
S625002 Públicos
S625003 Combustível

10%

Doações
S632001
S632002
Poupanças
S688001
S688006
S688007

10%

60%
20%

10%

20%

10%

Donativos Religiosos
Donativos Sociais

20%
10%

Depósitos a Prazo
Fundos e Investim.
Fundo da Generosidade
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