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Administrar Bem é Viver Melhor é um seminário sobre administração de finanças pessoais e familiares, organizado, promovido e apresentado pelo Departamento de Mordomia
da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia.
Nas páginas seguintes encontrará toda a informação necessária sobre a forma e o conteúdo deste seminário. Esperamos contar com a sua disponibilidade para o apresentar na sua
empresa ou instituição. Estamos certos de que ele terá um impacto positivo na administração financeira de todos os que nele participarem, e, logo, no seu equilíbrio pessoal e
desempenho profissional.
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OBJETIVOS
Administrar Bem é Viver Melhor é um material que procura levar todos os que nele participarem a uma reflexão sobre a administração pessoal e familiar das finanças, e provocar
a vontade de promover as mudanças necessárias para atingir o equilíbrio nessa vertente
fundamental da vida humana.
Assim, este seminário não se destina a um uso específico em tempos de crise. Bem pelo
contrário, a sua utilidade pode verificar-se em todas as situações económicas e financeiras
que rodeiem o indivíduo. Os momentos de incerteza e crise que vivemos só exponenciam
a sua relevância. E isso por não se tratar apenas de um conjunto de “ideias práticas” para
superar esta ou aquela situação, mas sim de um restabelecimento de princípios básicos e
fundamentais para a governação pessoal e familiar, aplicada a todo e qualquer indivíduo
ou família.
A compreensão da razão de ser dos fundamentos que se pretende realçar com este trabalho vai, por isso, ser determinante para a sua efetiva implementação. Afirmar que “o
dinheiro não é tudo na vida” é bem mais fácil do que viver efetivamente livre do jugo que
tradicional, social e culturalmente esse “bem essencial” representa para o homem do nosso
tempo.
Cremos, no entanto, que o Ser Humano é capaz de se libertar da tirania do “sentido de
propriedade e posse”, tão eufemística e simplificadamente assente na tendência para tudo
quantificar monetariamente.
Assim, se algo há de novo no desenvolvimento deste plano de trabalho, mais não é do
que uma confiança plena em princípios largamente experimentados e evidenciados, mas
ainda mais esquecidos e abandonados, face à subtil e imparável disseminação do valor do
dinheiro.
De reflexão em reflexão, entremeando o exercício do pensamento com trabalhos práticos
que nos exporão a mais e mais profunda redescoberta do que somos capazes de reconhecer
e querer para a nossa própria vida, propomo-nos usar conceitos milenares, mas ao mesmo
tempo intemporais, aplicando-os à realidade dos desafios atuais com que todos nos confrontamos no dia-a-dia.
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DESTINATÁRIOS
• Indivíduos aliciados pelo crédito
• Indivíduos sem problemas com crédito ou de gestão, mas que desejam prevenir o futuro
• Indivíduos com problemas de controlo financeiro
• Indivíduos com problemas de planificação e estruturação

DURAÇÃO
• 5 sessões de 1h30m a 2h
(preferencialmente dias seguidos, segunda-feira a sexta-feira)

MATERIAL DE APOIO PARA OS PARTICIPANTES
• Manual do Participante
• CD com tipos de Orçamento
• Apresentação de suporte a cada sessão
CD de Apresentação
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TEMAS DAS SESSÕES
1ª Sessão: Os valores da vida
RESUMO:
•P
 orque é que, tradicionalmente, valorizamos tanto os bens e serviços de que nos rodeamos?
• Nem tudo o que tem valor pode ser reduzido a dinheiro.
• É importante saber valorizar o que não é pago.

2ª Sessão: Que tipo de administrador sou eu?
RESUMO:
• Bons ou maus, todos nós somos administradores.
•E
 xemplos concretos de diferentes áreas nas quais exercemos a nossa “administração”,
para além da gestão do nosso dinheiro: o tempo, a saúde, as capacidades, etc..
•R
 eflexão sobre os principais conceitos de valorização, relacionando-os com práticas
administrativas que lhes são inerentes.
•O
 conceito de “equilíbrio” é um fator de procura profissional e apreço pessoal de todos
os que por ele se pautam.

3ª Sessão: Preparar e usar um orçamento
RESUMO:
• Planos, estratégias, métodos, orçamentos, controlos... Para que serve tudo isto?
• Princípios de “navegação estratégica”.
• Princípios de construção e de utilização produtiva de um orçamento.
• Generalização do método orçamental a todos os âmbitos do viver.
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4ª Sessão: Orçamentos para toda a vida
RESUMO:
• Princípios de poupança como forma de garantir segurança na reforma.
• Como evitar o consumismo.
•A
 confiança na providência divina não substitui a adoção dos mais elementares e racionais princípios de estratégia e de controlo sistemático da nossa vida.
• Cuidados a ter com o assumir um compromisso de fiança ou aval.

5ª Sessão: Estratégias de vida
RESUMO:
•É
 necessária uma mudança do paradigma da nossa sociedade, no sentido de uma atitude
de generosidade, benéfica em si, e conducente a uma melhoria da qualidade de vida.
•A
 generosidade é um antídoto para o consumismo e para a valorização indevida do
dinheiro.
•A
 generosidade é uma meta a atingir, num percurso de progressão nos afetos, o que
contribui para uma melhoria da autoestima e dos relacionamentos.
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CONTACTOS
União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia
Departamento de Mordomia
Daniel Vicente, Diretor
Ausenda Martins, Secretária
Morada: R
 ua Acácio Paiva, 35
1700-004 Lisboa
Telefone fixo: 21 351 09 10
Telefone móvel: 96 857 76 42
Endereço eletrónico: mordomia@adventistas.org.pt
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