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Objectivo do Seminário 

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 ser humano. E isso por não se tratar apenas de um 

conjunto de “ideias práticas” para superar esta ou aquela crise, mas sim de um 

restabelecimento de princípios básicos e fundamentais para a governação pessoal e 

familiar de toda a gente. 

A compreensão da razão de ser dos fundamentos que se pretende realçar com este 

trabalho vai, por isso, ser determinante para a sua efectiva implementação. Afirmar 

que “o dinheiro não é tudo na vida”, é bem mais fácil do que viver efectivamente 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, assim, usar 

conceitos milenares, aplicando-os à realidade dos desafios actuais com que todos nos 

confrontamos no dia-a-dia. 
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Os Valores da Vida 

 

RESUMO: Pôr em evidência as formas como, tradicionalmente, valorizamos os 

bens e serviços de que nos rodeamos 

 Enfatizar que nem tudo o que tem valor pode ser reduzido a dinheiro 

 Realçar a importância de se saber valorizar o que não é pago 

 

Saudações adequadas ao momento da apresentação. 

Quebra-gelo: apresentação pessoal do orador, realçando, sobretudo, o seu papel de 

dinamizador e suscitador de desenvolvimento pessoal de cada um dos participantes. 

(exemplo...) 

Convite à apresentação de cada participante, apenas pela menção do nome próprio 

pelo qual deseja ser tratado, a idade, o estado civil e composição sumária do 

agregado familiar, assim como a área profissional de que vem. Deve criar-se um 

ambiente para que todos estes dados pessoais sejam dados em toda a liberdade e 

descontracção. 

Explicar as bases de trabalho do seminário: 

 Em cada sessão serão evocados temas atinentes à gestão financeira familiar e 

pessoal, procurando promover reflexão e reacção aos mesmos. 

 As intervenções dos participantes, espontâneas e voluntárias, serão muito 

apreciadas, pois constituem um enriquecimento em todos os sentidos. 

 Como incentivo à reflexão, serão sugeridas acções de aplicação prática dos 

conceitos partilhados. Pese embora a simplicidade de alguns dos exercícios 

propostos, estimula-se decididamente a participação de todos, pois cada questão, por 

simples que seja, pode esconder um alicerce imprescindível à construção do todo a 

que nos propomos. 
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Arrancar a sessão com uma pergunta para reflexão pessoal, colocada de forma tão 

atractiva quanto possível... 

O que foi que, nas últimas 24 horas, mais teve consciência de ter valorizado 

(apreciado, gostado, etc.)? 

 Alguém fez um negócio memorável? 

 Alguém foi promovido em termos laborais? 

 Alguém recebeu uma prova de apreço ou estímulo animadores? 

 Alguém adquiriu algo que considerava ser uma meta na sua vida? 

 Alguém descobriu resposta para algo que há muito o/a preocupava? 

 Alguém se deu conta de que durante essas 24 horas conseguiu respirar sem 

problemas? 

 ... 

Ora é mesmo para esta última pergunta, que pode parecer descabida no meio das 

outras, que quero chamar toda a vossa atenção. 

Quantos se deram sequer ao esforço de reparar que, durante todo o dia, inspiraram, 

expiraram, e sem fim repetiram essa sequência, de forma a administrarem a 

quantidade necessária de oxigénio a todas as células do vosso organismo? 

Provavelmente NINGUÉM ! 

Quer isso dizer que, por ter sido tão gratuita e despercebida, essa possibilidade de 

respirar normalmente não teve valor para vós? Mas é claro que não. 

Basta imaginar-se a passar pelas alas dum serviço hospitalar de pneumologia para, 

sem muito esforço, nos darmos conta do valor inumerável do poder respirar e 

aproveitar o ar que tão descontraidamente inoculamos... 

Da mesma forma, poderíamos referir-nos à possibilidade de nos deslocarmos pelo 

nosso próprio pé, ou mesmo a de podermos estar aqui a falar uns com os outros, que 

atestam o valor de bens tão discretos como o vigor e a saúde físicos, as capacidades 

de que dispomos de ouvir, pensar e falar, e mesmo da liberdade e das oportunidades 

de que vivemos rodeados... 

E se o negligenciamos, provavelmente desaproveitamo-lo também! 
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Com tudo isto, procuramos lançar o vosso olhar para a enorme quantidade de BENS 

que diariamente usamos e dos quais desfrutamos sem quase lhes atribuirmos 

qualquer valor. Resultado: negligenciamos involuntariamente o seu verdadeiro valor. 

E se não, reparem: quem é que daria... (exemplos de casos absurdos de valorização 

de coisas...) 

1. 1.000€ por um bilhete para um desafio de futebol ou um concerto de rock? 

2. 8.500€ por uma participação individual num jantar de gala? 

3. 2.000.000€ por uma viagem espacial através da órbita terrestre? 

Na verdade, tanto quanto mais nos custar um bem que queiramos adquirir – e aqui 

estamos a falar não só de esforço, mas sobretudo de dinheiro –, tanto mais a noção 

do seu “valor” cresce para nós. Quer isto dizer que a nossa capacidade de valorizar as 

coisas pode estar influenciada pelo nosso conceito de valor? Será que, sem nos 

darmos conta, tendemos a valorizar mais aquilo a que é atribuído um maior valor 

monetário? E de onde vem, ou quem é que estabelece o valor monetário das coisas? 

Queremos claramente chamar a vossa atenção para o facto de que o valor que 

atribuímos às coisas (valor especulativo) é muito independente do valor das coisas 

em si (valor intrínseco). 

E isto acontece tanto no âmbito da valorização moral como quando se trata de uma 

valorização bem mais contável, económica ou monetária... 

Conta-se a história do responsável pela mudança das agulhas de um importante nó 

ferroviário, dando acesso a uma ponte sobre um enorme desfiladeiro. No preciso 

momento de accionar um gigantesco mecanismo para dar livre acesso a um comboio 

expresso, carregado de centenas de passageiros, apercebe-se de que, inadvertida, 

mas muito tranquilamente o seu filhito de 5 ou 6 anos brincava em pleno raio de 

articulação das engrenagens. Sem tempo para agir de outra forma, este homem vê-se 

perante o dilema de se decidir qual dos dois valores (neste caso, ambos claramente 

de ordem moral) deve ou pode optar: salva o filho, por quem estaria disposto a dar a 

própria vida se necessário fosse, ou salva as centenas de passageiros que, alheios a 

todo este drama, e por isso mesmo, completamente inocentes se acercam velozmente 

de uma morte certa e dramática? 
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Provavelmente, para além de arrepiados só de imaginar a “sorte” deste homem, fiel e 

responsável funcionário da companhia ferroviária, mas, ao mesmo tempo, pai exímio 

e amante dos seus filhos, de entre nós haverá quem se penderá para um e para o 

outro lado. Mas, mais do que contar-vos o desfecho desta história verídica, queremos 

é realçar o peso que diferentes conceitos de valorização acabam por ter sobre as 

nossas decisões. 

Exemplo de famílias que desperdiçaram anos de bom convívio por causa de 

desavenças onde estava em causa a titularidade de meia dúzia de palmos de terreno! 

Depois do falecimento de familiares, é comum ouvir-se desabafos magoados do tipo: 

se eu tivesse visto as coisas de outra forma, teria aproveitado melhor as 

oportunidades de lhe dizer quanto gostava dele/a... 

Como ensina um antigo provérbio hebraico: “Vale mais ter um simples caldo para 

almoçar, na companhia daqueles que amamos, do que ter o melhor que há para 

comer, num ambiente de discórdia” (A Bíblia, versão “O Livro”, Provérbios, 15:17). 

Quero convidar-vos, neste momento, para um exercício prático. Como vos disse no 

início, pode parecer-vos que a participação que vos proponho seja simples demais. 

Talvez essa simplicidade vos faça hesitar em participar. Quero por isso insistir que, 

independentemente do grau de dificuldade do que vos seja proposto, estamos a 

tentar construir convosco uma reflexão que vai crescer e aprofundar-se ao longo de 

todo o seminário. O aparentemente simples demais pode servir mais tarde de 

alicerce básico para constatações que devem ser feitas por cada um de vós. Na 

realidade, tal como as minhas constatações só serão plenamente proveitosas para 

mim próprio, também só poderão tirar pleno proveito do desenvolvimento do 

seminário aqueles que tiverem chegado por si próprios às constatações que para ele 

fazem sentido. 

É importante estar sensível à mudança. Durante este seminário devem ter 

sempre presente a seguinte questão: “O que é que eu preciso mudar?”. 

Para que possam tirar o máximo partido deste seminário é vital estarem com espírito 

aberto e receptivos, se necessário for, a mudanças de hábitos e estilos de vida.  

(distribuir e apresentar a ficha de trabalho n.1) 
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Avaliação do Teste Introdutório – Ficha de Trabalho nº1 

Contabilizar 5 pontos por cada resposta Sim 

Quanto mais perto de 100, maior a necessidade de ajuda necessita na gestão das 

finanças familiares 

 (abrir um pequeno debate, incitando a participação dos presentes) 

É neste contexto que, creio, poder ser interessante fazermos agora uma breve síntese 

de como o dinheiro chegou a ser a bitola para tudo o que valorizamos. Com efeito, 

estamos dispostos a “pagar bem caro” por aquilo que consideramos “ter valor”, 

independentemente do que isso possa ser. 

Como é que surgiu então a ideia de tabelar as coisas pelo “dinheiro” ou, se quisermos, 

de atribuirmos um valor monetário (de moeda) a cada coisa? É que, como sabem, 

nem sempre os bens de que carecemos, mesmo os mais essenciais, foram adquiridos 

a troco de dinheiro... 

Tal como o conhecemos hoje, o dinheiro é, em vez disso, o resultado de uma longa 

evolução de conceitos e costumes. 

Inicialmente, os bens necessários à sobrevivência eram apenas trocados entre quem 

os tinha e quem deles precisava. Chamava-se a essa permuta o “escambo”: 

Por exemplo, quem pescasse mais peixe do que o necessário para si e para o seu 

grupo, trocava este excesso com o de outra pessoa que, eventualmente, tivesse 

plantado e colhido mais milho do que fosse precisar. Esta elementar forma de 

comércio foi dominante no início da civilização, podendo, no entanto, ser encontrada 

ainda hoje entre povos de economia primitiva, em regiões muito recônditas, com 

grande dificuldade de acesso, ou em situações especiais, em que as pessoas 

envolvidas efectuam a permuta de objectos sem a preocupação da sua equivalência 

de valor. Este é o caso, por exemplo, das crianças que trocam com os colegas 

brinquedos caros por outros de menor valor, que desejam muito. 

Os bens intercambiados no “escambo” apresentavam-se geralmente no seu estado 

natural, variando conforme as condições do meio ambiente e as actividades 

desenvolvidas pelo grupo, correspondendo às necessidades fundamentais dos seus 
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membros. Esta forma de intercâmbio tinha, no entanto, a desvantagem da 

inexistência duma medida comum de valor entre os elementos a serem permutados. 

Acontece que, pela sua maior utilidade, alguns bens passaram, entretanto, a ser mais 

procurados do que outros. Tais bens assumiram assim um papel de “comparativo de 

troca”, ao serem aceites por todos, e começaram a circular como elemento trocado 

por outros produtos. Este “comparativo de troca” adquiriu a função de avaliar o valor 

dos demais produtos e bens. A estes produtos de referência veio a chamar-se a 

“moeda–mercadoria”. 

O gado, principalmente o bovino, foi dos mais utilizados neste sentido; tratava-se de 

um tipo de “bem” que possuía locomoção própria, que se reproduzia naturalmente e 

era capaz de prestar toda uma série de serviços enquanto na posse do seu detentor. 

Por outro lado, era também passível de riscos como os de doenças e de morte. 

O sal foi outra “moeda–mercadoria” bem conhecida. Era de difícil obtenção, 

principalmente no interior dos continentes, e era muito apreciado pela sua 

capacidade de preservar alimentos. 

Ambas “moedas-mercadoria” deixaram marca da sua função como instrumento de 

troca no nosso vocabulário, pois, ainda hoje empregamos palavras como pecúnia 

(dinheiro) e pecúlio (dinheiro acumulado) derivadas da palavra latina pecus (gado). 

A palavra capital (património) vem do latim capita (cabeça). Da mesma forma, a 

palavra salário (remuneração, normalmente em dinheiro, devida pelo empregador 

pelo serviço dum seu empregado) tem como origem a utilização do sal, em Roma, 

para o pagamento de serviços prestados. 

Com o passar do tempo, as mercadorias tornaram-se inconvenientes para as 

transacções comerciais, devido à sua oscilação de valor, pelo facto de não serem 

fraccionáveis e por serem facilmente perecíveis, tornando difícil o acumular de 

riqueza. 

Por outro lado, é sabido que desde a descoberta dos metais, o homem passou a 

utilizá-los para fabricar muitos dos utensílios e armas que, anteriormente, preparava 

a partir da pedra. 
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As vantagens do uso do metal eram, principalmente, a facilidade de transporte e de 

acumulação, a sua divisibilidade, sendo que a sua raridade e beleza os tornavam mais 

apetecíveis. O metal foi assim, rapidamente, eleito como o principal padrão de valor. 

Era trocado sob as formas mais diversas. A princípio, no seu estado natural, mais 

tarde sob a forma de barras e outros objectos, como anéis, braceletes etc. 

O metal comercializado dessa forma exigia que, a cada troca, fosse aferido o seu peso 

e avaliado o seu grau de pureza. Mais tarde, ganhou forma definida e peso 

determinado, recebendo marcas indicativas do respectivo valor e do responsável 

pela sua emissão. Essa medida agilizou as transacções, dispensando a pesagem e 

permitindo a imediata identificação da quantidade de metal oferecida para troca. A 

valorização, cada vez maior, destes padrões de troca conduziu à sua utilização como 

“moeda” e à sua padronização como elemento de valorização de todo o tipo de bens. 

Foi no século VII a.C. que surgiram as primeiras moedas com as características das 

actuais: pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a impressão do 

cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu, símbolo que lhes confere e garante o 

seu valor. 

A cunhagem de moedas em ouro e prata manteve-se durante muitos séculos, sendo 

as peças garantidas pelo seu valor intrínseco, isto é, pelo valor comercial do metal 

utilizado na sua confecção. Assim, uma moeda, na qual tivessem sido utilizados vinte 

gramas de ouro, era trocada por mercadorias desse mesmo valor. 

Durante muitos séculos, os países cunharam em ouro as suas moedas de maior valor, 

reservando a prata e o cobre para os valores menores. Estes sistemas mantiveram-se 

até ao final do século passado, quando várias ligas metálicas passaram a ser muito 

empregadas, passando a moeda a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor 

gravado na sua face, que não depende do metal nela contido. 

Na sequência desta perda de valor intrínseco, veio a surgir o “papel-moeda”, ficando 

a cunhagem de moedas metálicas restrita a valores inferiores, necessários para troco. 

Actualmente, quase todos os países, ou zonas económicas, como a União Europeia, 

possuem os seus bancos centrais, encarregados das emissões de notas e moedas. O 

conjunto de notas e moedas utilizadas por um país, ou zona económica (a do Euro), 

forma o seu sistema monetário. Este sistema, regulado através de legislação própria, 
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é organizado a partir de um valor que lhe serve de base e que é a sua unidade 

monetária. 

Com a supressão da conversibilidade das notas e moedas em metal precioso, o 

dinheiro cada vez mais se desmaterializa, assumindo formas abstractas. Os “cheques” 

e os meios de “pagamento electrónico”, pela simplicidade do seu uso e pela 

segurança que oferecem, estão a ser progressivamente adoptados por um número 

sempre crescente de pessoas nas actividades diárias. 

O dinheiro, em qualquer forma em que se apresente, não vale por si, mas pelas 

mercadorias, bens e serviços que pode comprar. É uma espécie de título que dá ao 

seu portador a faculdade de se considerar credor da sociedade e de usufruir, através 

do seu poder de compra, de todas as conquistas do homem moderno. 

Para adquirir honestamente dinheiro, cada pessoa troca o seu trabalho por 

montantes que aceita como adequados. Analisando bem e, sendo que o trabalho 

humano se faz utilizando o tempo de vida de cada pessoa, pode concluir-se que a 

aquisição de dinheiro – tão imaterializado como deduzimos hoje ele estar – se faz 

pela permuta da própria vida de cada um de nós. Daí que as próprias companhias de 

seguros, quando se trata de indemnizar os herdeiros de uma vítima, atribuem 

determinados valores de indemnização, de acordo com a vida expectável da vítima. 

Esta valorização do tempo de vida em função do “padrão-dinheiro” representa um 

dos aspectos que mais nos propomos enfatizar neste seminário.  

Na realidade, quando constatamos que o mesmo tipo de trabalho pode hoje ser 

remunerado por montantes significativamente desiguais, consoante as envolventes 

culturais, a utilidade e especificidade das funções, o nível das necessidades quer do 

comprador do serviço, quer do vendedor do trabalho, etc., apercebemo-nos da razão 

pela qual a redução da noção de serviço prestado a valores monetários 

convencionados tem sido fonte de intensa polémica social ao longo das últimas 

décadas. 

Exemplo do corretor que sobrevalorizou acções para benefício próprio. Quantos 

acreditaram cegamente? Ou, melhor, quantos amavam tanto o dinheiro que se 

deixaram cair presa inofensiva nas mãos de um egoísta? 

Que relação tenho eu com o dinheiro? 
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Por que razão desejo eu acumulá-lo? 

De que “bens” realmente dependo eu? 

Como tenho eu tomado consciência da formação de tal noção de dependência? 

Quão importante é para mim o dinheiro? 

Será que tudo deve passar pelo “dinheiro”? 

Um texto muito antigo da cultura hebraica sintetiza todas estas questões numa 

sentença muito simples e sugestiva: 

“Aquele que ama o dinheiro, nunca tem bastante. É uma loucura pensar que a riqueza 

traz felicidade!” (A Bíblia, versão “O Livro”, Eclesiastes, 5:10). 

O que nos leva a dizer, aproveitando uma expressão conhecida de todos nós, que há 

vida para além do financeiro. 

Se, por experiência própria já chegaram a esta mesma conclusão, coisa que acredito 

ser o caso para muitos dentre vós, sei que podem, no entanto, estar a pensar na frase 

com que habitualmente se reage a esta afirmação: 

“Sim, é verdade que o dinheiro não é a felicidade, mas ajuda muito a lá chegar!” 

Pois muito bem, meus amigos, como vos disse antes, aquilo a que nos propomos fazer 

convosco nestas cinco sessões de construção de ideias é precisamente reflectir sobre 

a importância do dinheiro na vida de cada um e, se possível, apoiar cada participante 

a colocar ordem na relação que mantém com o mesmo. 

O apóstolo Paulo, sumidade da cultura judaico-cristã, expressava assim a 

necessidade imperiosa de restabelecermos uma correcta relação com o dinheiro: 

“Por isso, estejamos satisfeitos se tivermos alimento e roupa para nos vestirmos, 

porque aqueles que querem a todo o custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do 

pecado e às solicitações para o mal; tornando-se vítimas de paixões tão loucas como 

prejudiciais, e que sempre precipitam as pessoas na ruína e na perdição. O amor ao 

dinheiro é a raiz de todos os males; e por causa disso já muitos se desviaram do 

caminho da fé, criando assim nas suas vidas muitas aflições e sofrimentos” (A Bíblia, 

versão “O Livro”, 1.ª carta de Paulo a Timóteo, 6:8-10). 
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É interessante constatar que a problemática, que hoje ante vós suscito, não é, de 

forma nenhuma, um problema moderno que terá surgido, ou se terá agudizado, com 

a globalização e a crescente tendência consumista! A História demonstra que há já 

muitos séculos, em contextos bem diferentes, mas protagonizados por pessoas de 

“carne e osso” como vocês e eu, este mesmo tipo de “dependência” era fortemente 

sentido. 

Da afirmação de Paulo, podemos extrair, pelo menos, cinco grandes lições: 

1. O que me traz satisfação não é o dinheiro, mas o suprimento das minhas 

necessidades reais; 

2. A procura da riqueza, como um fim em si mesmo, predispõe quem a procura a 

“inclinações” para o que é errado. Não posso deixar aqui de pensar na verdadeira e 

poderosíssima “indústria de criação de pseudo-necessidades”, absolutamente 

desnecessárias e supérfluas (Já alguma vez tinham pensado na indústria da 

publicidade como tal?); 

3. Essa exposição consentida conduz, invariavelmente, a uma diminuição do 

auto-controlo, do domínio próprio, levando-nos a dependências capciosas; 

4. Tais dependências acabam, na esmagadora maioria dos casos, por trazer 

sofrimento, desgosto, insatisfação, e algo bem diferente do que se pensava poder 

adquirir com o dinheiro; 

5. Por fim, fica ainda bem enfatizado que o que é prejudicial é o “amor ao 

dinheiro”, não o dinheiro em si, como elemento de intercâmbio comercial. Todos 

concordamos que deste mal tanto pobres como ricos podem padecer. 

Lembram-se por onde começámos esta sessão? 

Sugeri-vos algumas coisas muito importantes das quais verdadeiramente 

dependemos e de cujo valor estamos bastante desapercebidos. Ainda se lembram do 

ar que respiram? Ou da capacidade de estarem aqui, tendo vindo pelo vosso próprio 

pé? O facto de estarmos a conversar, eu a falar e cada um de vós a ouvir e a perceber 

o que estou a comunicar, prova que dispomos de entendimento e discernimento. 

Quanto vale isso? 
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Que tipo de administrador sou eu ? 

 

RESUMO Tornar claro que, bons ou maus, todos nós somos administradores. 

 Dar exemplos concretos de diferentes áreas nas quais exercemos a 

nossa “administração”, para além da gestão do nosso dinheiro: o tempo, a saúde, as 

capacidades, etc. ... 

 Confrontar os principais conceitos de valorização, relacionando-os 

com práticas administrativas que lhes são inerentes: “Quem vem primeiro: a galinha 

ou o ovo?”. 

 Defender o conceito de “equilíbrio” como um dos que torna mais 

procuradas e apreciadas as pessoas que por ele se pautam. 

 Promover o debate em torno da afirmação: “Há maior prazer em dar 

do que em receber?”, introduzindo o conceito de “generosidade” no campo das 

dimensões de um verdadeiro administrador. 

 

INTRODUÇÃO 

Saudações adequadas ao momento da apresentação. 

 

Quem decidiu a vossa presença aqui e agora? Porque é que sentiram o desejo e/ou a 

necessidade de estar aqui. Certamente que estranharão esta pergunta, mas 

permitam-me que insista nela. Se aqui estão é porque planearam assistir a esta 

sessão do seminário, e tomaram um conjunto de decisões de forma a adequarem o 

vosso programa deste dia para poderem estar aqui. Prepararam-se atempadamente, 

deixaram de fazer algumas coisas que seriam, ou necessárias ou habituais para este 

momento do dia, saíram de casa e encaminharam-se para este local, etc., etc., etc. 

Provavelmente, se se tivessem sentido engripados ou com uma indisposição 

digestiva, a vossa decisão de virem ao seminário teria sido alterada, assim como 
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também poderiam ter visto condicionada a vossa disposição de participar se alguma 

razão imprevista vos forçasse a terem de começar amanhã a vossa actividade às 4 ou 

5 da madrugada... 

 

O que é administrar? 

Com esta introdução algo estranha, o que estamos a fazer é tentar pôr em evidência o 

facto de cada um de nós estar constantemente a agir como administrador de bens tão 

diversos como o são o TEMPO, a SAÚDE, as próprias CAPACIDADES, e 

evidentemente, os ASPECTOS FINANCEIROS com eles relacionados. 

Expliquemo-nos: em função da quantidade de tempo de que disponho posso ter 

preferido deslocar-me para aqui a pé; ou, no caso de a previsão meteorológica 

representar uma ameaça para a minha saúde, ou se tiver de madrugar amanhã, posso 

ter conjugado a minha vontade de vir, utilizando o meu automóvel, considerando, 

embora, o custo adicional que isso representa... 

Na realidade, quer consciente, quer inconscientemente, cada um de nós actua 

constantemente como administrador daquilo que é e tem à sua disposição. 

Agora, a pergunta base a que pretendemos responder hoje é: “Sobre que bases”, “com 

que tipo de preparação”, “segundo que linhas de eficácia anteriormente 

experimentadas” é que essa administração é levada a cabo? 

Ou, noutros termos, que tipo de administradores somos nós? Globalmente, gerimos a 

nossa vida de forma produtiva e enriquecedora, ou por qualquer razão ou conjunto 

de razões, estaremos desaproveitando o enorme potencial que todos nós recebemos 

como seres humanos? 

Reparemos bem: 

Da aflição vivida em vésperas de exame, por um aluno que não soube cadenciar no 

tempo a necessária preparação para essa avaliação, ao remorso sentido pela pessoa 

que descobre, na viragem dos seus 40 anos, os efeitos terríveis que sobre os seus 

pulmões terá tido o seu gosto despreocupado pelo fumo de tabaco, assistimos 

constantemente aos resultados desastrosos que uma gestão menos pensada, 
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insuficientemente programada e, consequentemente, executada de forma 

desadequada, podem levar pessoas como vocês e eu. E é bem claro que, 

conscientemente, nenhum de nós deseja esse tipo de “gestão desastrosa” para si nem 

para os seus. 

Mas atenção: alguém, muito acertadamente, disse que “falhar no planeamento é 

planear para falhar”. Ou seja, se por qualquer motivo não entendermos a razão das 

nossas escolhas quanto ao tipo de gestão que pretendemos desempenhar, podemos 

estar, inadvertidamente, a entrar numa autêntica espiral de “má gestão => análise 

desajustada da realidade => ainda pior gestão => fixação em ideias que se tornam 

convicções erradas => etc. etc. etc.”. 

Na sessão de ontem, pudemos realçar a existência de diferentes conceitos de 

valorização dos bens de que usufruímos. Falámos então de: 

 Valorização intrínseca – baseada na satisfação funcional e no sentido que o 

usufruto de cada bem e serviço realmente tem em si. 

 Valorização especulativa – relacionada com a noção de necessidade atribuída aos 

bens e serviços de que nos rodeamos, independentemente de tais necessidades 

serem reais ou supérfluas. 

Hoje, iremos realçar a maneira como esses conceitos condicionam o tipo de gestão 

que acabamos por fazer da nossa vida, assim como da relação circular que, pela 

prática de qualquer dos dois conceitos, se estabelece entre os conceitos em si e a 

assimilação de novas noções de valor. 

Na verdade, a bem conhecida questão “quem existiu primeiro: a galinha ou o ovo?” 

bem se poderia aqui reformular no âmbito das noções de valorização: o que vem 

primeiro: os conceitos ou a sua aplicação? 

 

Um dilema exemplar: qualidade ou consumismo?  

Bom exemplo deste dilema é o que se evidenciou no decorrer do século XX. Nos 

alvores do século passado, era preocupação de qualquer fabricante dotar cada um 

dos seus produtos de uma característica fundamental: a durabilidade e a qualidade. 

Grandes esforços e meios eram, então, consagrados à pesquisa e obtenção de 
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produtos cada vez melhores, mais resistentes e duradouros. O crescimento da 

economia estava, assim, condicionado ao nível de qualidade de produção, à duração 

dos produtos e respectivas garantias de utilização no tempo. 

No final dos anos 60, porém, com o desenvolvimento do conceito de sociedade de 

consumo, em que este, o consumo, se tornou por si mesmo, um objectivo mais 

importante do que a qualidade ou a durabilidade, os fabricantes tiveram de se 

“converter” a teorias como a da “limitação necessária do ciclo útil de vida” de um 

produto, a fim de garantir os níveis de consumo desejados. Em poucos anos passou-

se assim da primazia da durabilidade para a primazia da obsolescência, o que está 

bem patente nos produtos electrónicos e informáticos. Não admira pois que, 

consequentemente, o valor dos bens tenha decrescido, pois no final desse século as 

pesquisas eram orientadas para a limitação voluntária da durabilidade dos produtos, 

a fim de manter ritmos de produção que assegurassem níveis de consumo sempre 

crescentes. 

Finalmente, o conceito do consumismo sobrepôs-se ao da qualidade e, neste 

contexto, é mais valorizada uma política de inovação constante, a qual tem como sub-

produto a obsolescência precoce dos produtos que são substituídos, desincentivando 

a procura de qualidade, e como tal, a real satisfação dos consumidores. 

Assim postas as coisas, até parece claro de que lado nos devemos posicionar, não é? 

Se bem se recordam, ao terminar a sessão de ontem, identificámos que o 

consumismo reinventou alguns instrumentos como a “publicidade” e a “facilidade de 

crédito”, mas que, na realidade, e de acordo com a nossa perspectiva, mais não são do 

que tentáculos de uma autêntica “indústria de criação de necessidades”. Para manter 

os tais níveis de consumo sempre em crescimento, hoje vende-se qualquer tipo de 

artigos sem minimamente lhes anunciar as suas próprias características. A 

publicidade e a facilitação ao acesso ao crédito (leia-se: endividamento) encarregam-

se de criar todo um contexto de circunstâncias de forma que produtos absolutamente 

supérfluos acabam sendo considerados como respostas específicas a necessidades 

“imperiosas”, “inadiáveis” e “vitais” para a felicidade dos consumidores... 

 Da primazia da qualidade, de uma economia traçada de forma bem mais sustentável, 

a sociedade depara-se subitamente mergulhada numa primazia de um consumismo 

imparável, e, pior ainda, quase se acaba acreditando que há que continuar 
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infinitamente a incrementar o consumo, pois este é um ciclo imparável sem o qual a 

sociedade entraria em colapso!  

Colocando-se, ainda, um problema a nível ecológico, que é o de não sabermos onde 

colocar todo esse excesso de obsoletos e descartáveis.  

 

Alternativas sustentáveis 

Mas, e se parássemos para pensar e analisar objectivamente a raiz desta alteração de 

padrão? 

Não será tempo de voltarmos a princípios de vida muito mais ecológicos, 

responsáveis e sustentáveis? Não será ainda tempo de colocarmos em causa a espiral 

desenfreada em que o consumismo nos tem vindo a encerrar, fazendo-nos crer que a 

valorização especulativa, aquela que reduz tudo ao crivo do dinheiro, é a mais 

adequada ao desenvolvimento e sustentabilidade da nossa sociedade? 

Em vez disso, um retorno a uma concepção realmente sustentável dos recursos, 

conduz-nos a uma séria reflexão sobre o valor intrínseco das coisas, e a um 

consequente posicionamento de valorização dos bens e serviços de que carecemos e 

temos ao nosso dispor. A par disso, os hábitos de economia, de aforro e poupança, 

são pilares fundamentais na construção de uma estrutura mental responsável e 

estável. 

E é curioso que, talvez sem nos apercebermos disso e até mesmo sem o querermos 

explicitamente, este processo de reflexão restabelece em cada um de nós o sentido 

do senso de administrador de que cada um está dotado. Ao reflectirmos e ao 

decidirmos qualquer reorientação das nossas escolhas e decisões, reafirmamo-nos 

como administradores do nosso próprio destino. 

Um exemplo interessante desta responsabilidade equilibrada e geradora de 

estabilidade é a frase sucinta mas profunda de um sul-americano já idoso que dizia: 

“ouve rapaz, nunca te esqueças de que tu tens uma dívida certa perante o homem 

velho que vais chegar a ser”! Quando a ouvi pela primeira vez, confesso que não a 

entendi imediatamente, e muito menos cabalmente. Mas uma reflexão posterior e 

continuada levaram-me a perceber que ele me alertava sabiamente para o perigo de 
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não adoptar, desde muito cedo, medidas concretas para assegurar uma reforma mais 

tranquila... 

Restabelecida a noção de quem é quem, em matéria da administração das nossas 

vidas, sublinhamos apenas que a restauração de conceitos de valorização intrínseca 

acabam por, de certa maneira também numa espiral, nos conduzir a sucessivos níveis 

de aplicação desses conceitos, o que equivalerá, em última instância, a uma 

libertação do círculo vicioso do consumismo e da obsolescência precoce das coisas. 

Por isso, é muito importante que não nos deixemos levar, e até enganar, por tudo 

aquilo que encontramos de enganoso e falacioso na indústria da publicidade e 

propaganda. 

Recebemos sabiamente da sabedoria de Salomão a seguinte advertência: 

“Há muita gente que até se sente feliz a mentir e a enganar os outros” (Provérbios 

20:17). 

 

Equilíbrio – um bem superior a alcançar! 

Tratando porém de nos mantermos “bons administradores”, é imperioso que mesmo 

que nos demos conta de estar intrinsecamente envoltos na “espiral do consumismo”, 

que não saltemos de forma repentina e drástica para uma outra espiral, a “espiral da 

ecologia”. 

Ao nos confrontarmos com a necessidade de reencontrarmos o nosso papel como 

administradores, devemos fazer uso da perspicácia, da capacidade de análise e, 

sobretudo, da liberdade de escolha e de decisão que possuímos. No fundo, isso é o 

que mais queremos realçar. Tomar consciência de que somos nós quem decide, quem 

desenha e se envereda pelas vias do amanhã que, sem excepção, todos desejamos 

feliz. 

Então, e se nos expusermos a princípios de vida ancestrais, carregados que estão de 

irrefutáveis exemplos, que nos afirmam a adopção e a prática de uma “generosidade 

desinteressada” como um dos maiores valores na procura da felicidade? Admitamos 

que para aí chegarmos, há que, muito conscientemente, nos desenvencilharmos de 
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muitos “hábitos de consumismo” (eu diria mesmo, das entrelinhas do egoísmo que 

lhe estão subjacentes)... 

Esse princípio foi claramente expresso por Jesus Cristo ao afirmar que: 

“Bem mais bem-aventurada coisa é dar do que receber” ou, se o preferirmos, numa 

linguagem mais contextual, “é-se bem mais feliz por dar do que por receber!” (Actos 

20:35). 

Isaías, um profeta judeu, que viveu cerca de seis séculos antes de Jesus, havia já 

questionado de forma directa: “por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o 

produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?” (Isaías 55:2). 

Quando afirmamos que este princípio é acompanhado por uma “irrefutável 

imensidão de exemplos” refiro-me àqueles exemplos de que cada um de vós é uma 

testemunha presencial. 

 

Um exercício de... bom administrador 

Como exercício prático desta sessão, desafio-vos a, como bons administradores, 

reverem o vosso passado recente e a porem em evidência um caso em que sentiram 

um nível superior de prazer! Não sei em que circunstâncias, não faço ideia de quem 

terá estado envolvido, mas desafio-vos a pesquisarem se esse elevado nível de 

satisfação não esteve relacionado com o facto de terem abdicado de algo que vos era 

próprio ou devido, em favor de outros, sobretudo se estes outros não o esperavam 

nem o mereciam...  

(MOTE: contar neste momento um exemplo pessoal de um acto de generosidade 

vivido na primeira pessoa. Fazê-lo expressivamente, mostrando como a satisfação 

sentida foi de facto inesperada e abundante. Incentivar seguidamente os 

participantes a verbalizarem para si próprios, experiências em que tiveram de se 

render a esta mesma evidência...)  
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Da teoria à prática (princípio fundamentais para construir um orçamento) 

Uma vez que falamos de equilíbrio, é importante que tenhamos bem claras na nossa 

mente algumas noções que os financeiros e os economistas utilizam e que são 

igualmente úteis. Apesar do vocabulário muito próprio, que nos faz, por vezes, ficar 

com a ideia de não termos entendido o que querem eles dizer quando o empregam, é 

importante que nos mantenhamos informados e o mais esclarecidos possível. 

Gostava, por isso, de referir aqui duas das principais figuras utilizadas quando se 

precisa de construir um orçamento: o balanço e o resultado do exercício. 

Comecemos pois pela noção de Balanço. Em duas palavras, este utensílio de gestão 

apresenta o EQUILÍBRIO entre tudo o que se tem (HAVER) e tudo o que se deve 

(DEVER). 

Imagine-se uma grande folha de papel em branco onde se traça uma linha vertical ao 

meio. Do lado esquerdo referenciam-se geralmente as disponibilidades de qualquer 

tipo com que efectivamente se pode contar. Do lado direito, por sua vez, todas as 

dívidas ou encargos que devemos honrar. 

Que se poderia colocar do lado esquerdo, numa economia familiar? A casa onde 

vivemos, se ela nos pertence, o seu recheio, assim como o automóvel ou bens 

específicos cujo valor seja individualmente significativo, e, claro está, todos os 

montantes de que disponhamos em aplicações financeiras e bancárias, um fundo de 

poupança para a reforma ou para imprevistos de saúde (ainda se lembram do 

conselho do velhinho sul-americano de que vos falei?), independentemente da sua 

duração. Entrarão por fim ainda aqui, as dívidas que eventualmente outras pessoas 

tenham perante nós, admitindo tratar-se de dívidas expectavelmente cobráveis. 

Do lado direito, e no mesmo âmbito, deveríamos colocar todas as dívidas 

constituídas e ainda não liquidadas, como, por exemplo, um empréstimo para a casa 

ou para o carro, etc.  

Outro bom exemplo de equilíbrio é o que se deve conseguir ao comparar a totalidade 

do que se auferiu durante um certo período de tempo, geralmente um ano, com a 

totalidade do que se gastou no mesmo período. Desta comparação surge evidenciado 
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o “resultado do exercício”, ou seja o ganho caso se tenha recebido mais do que se 

gastou, ou a perda, no caso inverso. A isto se chama “Balanço”. 

Apesar de serem, sobretudo, as empresas que se devem à obrigação de determinar 

este tipo de utensílios de gestão com minúcia e rigor, a prática mostra que, qualquer 

pessoa que queira ter as suas finanças equilibradas acaba, de uma forma ou de outra, 

por se dotar a si própria de cada um destes “instrumentos de navegação”, por mais 

simplificado que seja a sua forma de o fazer. 

O que nos interessa hoje aqui para o nosso propósito é, relativamente ao balanço, 

realçar a noção de que os nossos haveres são compostos por bens de que podemos 

dispor de imediato (por exemplo, o dinheiro na nossa conta bancária) e de outros 

cuja utilização está mais condicionada (por exemplo, o salário que nos chega às mãos 

à cadência de um catorze avos mensais ao longo de todo um ano). Da mesma forma, 

há dívidas que são imediatas, ou seja, que devem ser pagas no ano que estamos a 

orçamentar e outras que serão pagas mais tarde, nos anos subsequentes. Ou seja, 

quer as disponibilidades quer as responsabilidades devem ser consideradas no 

período de tempo em que ocorre o seu vencimento. 

Esta forma de organizar, planificar e gerir as nossas finanças, é um método muito 

eficaz e válido noutras dimensões da vida. Pensemos em como nos pode ser útil na 

gestão e planificação de qualquer outra actividade ou empreendimento. Em qualquer 

destes é importante agir debaixo da noção de equilíbrio, analisando os pressupostos 

anteriores, tendo em conta tudo o que sabemos e vamos apreendendo ao longo do 

tempo sobre esse mesmo assunto, ou de outros com ele relacionados. 

A título de exemplo: 

Vamos supor que decidimos fazer uma viagem de lazer a um determinado lugar. 

Antes de tomarmos a decisão final, será sempre importante fazermos algumas 

perguntas a nós mesmos e analisarmos alguns elementos que podemos ter à nossa 

disposição. 

Se já fizemos esse tipo de viagem anteriormente, devemos ter em conta algumas das 

dificuldades que encontrámos e procurar preveni-las para que não voltem a 

acontecer. Se algum aspecto dessa viagem foi francamente bom, devemos procurar 

que continue a sê-lo na viagem que agora estamos a programar. Se alguma 
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emergência não foi tida em conta no projecto anterior, então a experiência passada 

deve levar-nos a tomar as devidas precauções quanto a possíveis imprevistos ou 

emergências. 

Podemos igualmente chegar à conclusão de que a nossa última viagem teve muito 

mais de um aspecto que de outro. Então poderemos ainda introduzir a noção de 

equilíbrio no nosso projecto actual. 

O exemplo anterior serve para que possamos compreender em que medida é que a 

noção de orçamentação pode ser aplicada aos mais diversos aspectos da nossa vida, 

ajudando-nos a geri-la com maior proveito e menos sobressaltos. 

Na sessão de amanhã iremos aprender a utilizar essas ferramentas de forma prática 

na construção do nosso orçamento familiar. Vamos colocar nas vossas mãos um 

ficheiro que vos permitirá gerir adequadamente as vossas finanças, e, através dos 

recursos e métodos que serão apresentados, aprender, planificar e estruturar melhor 

cada uma das diferentes áreas do vosso dia-a-dia. 

 

Na próxima sessão vamos analisar como organizar o orçamento familiar! 
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Preparar e usar um Orçamento 

 

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 
 
 
Saudações adequadas ao momento da apresentação. 
 
 
 
Breve resumo da sessão anterior, frisando o facto de que, em cada área da vida, 

identificada como tendo o seu próprio valor, finalmente depende de cada um o nível 

de reconhecimento que tem desse mesmo valor. 

Lembrar que o papel aglutinador que o conceito “dinheiro” tomou na vida do cidadão 

dos nossos dias nos faz correr o perigo de “desvalorizarmos” tudo o que não possa 

ser “reduzido a simples metal”, com a consequente perda de capacidade de avaliação 

das inúmeras “coisas” que compõem a vida e que, efectivamente, não se podem 

comprar nem vender.  

 

A terceira sessão pode começar por uma pergunta desafiadora incitando os 

participantes a tomarem uma posição, do tipo: “Quem é que, em sua casa, decide 

sobre o que se come, onde fazer férias, que tipo de investimentos se devem 

empreender visando a reforma, quais as escolas onde os filhos podem preparar-se 

para a vida, etc., etc., etc? 

(Introduzir a dinâmica dos balões) 

Sem dúvida que a tomada de decisões é um dos actos que mais caracteriza um 

administrador. Administrar uma casa e uma família não é nem mais nem menos do 

que gerir o conjunto de recursos disponíveis (existentes ou a angariar) de forma a 

RESUMO 

INTROD. 
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satisfazer cada necessidade (real ou criada) de cada um dos membros do respectivo 

agregado familiar. Daí a importância, tal como sugerimos na sessão de ontem, que 

estes assuntos sejam partilhados e falados com todos os elementos da família. 

Hoje propomo-nos, pois, de forma muito prática e frontal, questionarmo-nos sobre a 

importância de dispormos de “tempo” - um bem essencial e insubstituível - para 

anotar, agrupar, adicionar, comparar e analisar dados e elementos financeiros, com o 

objectivo de obtermos um orçamento familiar realmente útil, apesar de muitas vezes 

nos parecer um processo pouco produtivo e, por vezes, até enfadonho. 

 

Noção de Planeamento estratégico 

A questão está precisamente aí, e embora pareça que vamos começar pelo fim, é 

precisamente pela questão da sua utilidade como “instrumento de orientação à 

navegação”, que queremos partir na avaliação do uso de um orçamento. 

Hoje em dia é impensável que um avião, pequeno ou grande, descole do chão sem 

que os seus navegadores estejam munidos de um plano preciso e detalhado, com 

todos os pormenores inerentes ao voo, às condições climatéricas e aos consumos 

esperados e, sobretudo, à viabilidade para efectivamente aterrar no ponto a que 

pretende dirigir-se. Ou seja, bem antes de fazer arrancar os motores do avião, o 

piloto deve preparar um PLANO ESTRATÉGICO, considerando TUDO o que possa 

efectiva ou eventualmente afectar o seu voo. Não se munir de tal instrumento seria 

considerado uma completa falta de responsabilidade. 

É precisamente no âmbito da responsabilidade que gostaríamos de enquadrar a 

noção de utilidade da preparação de um orçamento. Tratando-se do “voo” da vida da 

nossa família, é imperioso que nos munamos e utilizemos todos os instrumentos 

disponíveis à boa navegação, aquela em que melhor possamos assegurar uma segura 

e tranquila “aterragem” na pista dos objectivos que nos propomos para nós e os que 

nos são queridos. 

Sendo que todas as opções de vida têm, inevitavelmente, as suas implicações 

financeiras, vale bem a pena consagrarmos tempo ao planeamento de tudo quanto 
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esteja envolvido nessas escolhas que, dia-a-dia, decidimos e fazemos em função dos 

objectivos, das metas ou, na mesma metáfora, da “pista” onde queremos aterrar. 

Antes ainda de avançar, relembro um pormenor da história de vida de Ricardo 

Espírito Santo, revelado numa entrevista à revista “Sábado”, em 20/05/2005. Ali, o 

agora PDG do Grupo Financeiro associado ao Banco Espírito Santo, afirmava que, 

desde a sua infância se lembrava de ver o seu pai anotar todas as despesas que fazia 

diariamente, guardando até os registar, todos os comprovativos de despesas, tão 

ínfimas, por vezes, como um simples bilhete do carro-eléctrico... 

Na verdade, tal como todas as outras lições de vida que ensinamos aos nossos filhos, 

também os hábitos e métodos que usamos para controlarmos as nossas finanças 

constituem uma fonte de ensinamentos para os nossos descendentes. Razão 

suplementar que vem corroborar a importância da necessidade de agirmos 

responsavelmente nesta matéria. 

Agora que avistamos a pista onde queremos “aterrar” esta noite, ou seja, que 

definimos estrategicamente o nosso objectivo, passemos a analisar os detalhes de 

que dispomos para transformar este grande objectivo em algo exequível: 

Instrumentos de navegação orçamental 

É relativamente fácil, a partir de uma série de dados, proceder a análises que nos 

permitam tirar conclusões e estabelecer propósitos. Mas pensemos no que acabamos 

de dizer: se a “série de dados” de que dispomos para a nossa análise não 

corresponder à realidade, ou se ela estiver incompleta, as análises feitas a partir dela 

serão, consequentemente, irreais, ou imprecisas, ou, finalmente, erradas, para nada 

nos servindo na prática. 

Queremos com isto realçar que a preparação dos nossos elementos de base é de 

primordial importância. Deixem-me exemplificar: se ao tentar sintetizar, grosso 

modo, o conjunto de despesas médias mensais da minha casa eu me limitar às 

despesas correntes com renda, água, luz, alimentação, e algum vestuário, poderei 

precipitadamente deduzir que posso contrair mais um pequeno empréstimo para 

aquisição de um qualquer bem que me pareça necessário no momento. Porém, ao ser 

confrontado com a chegada de um seguro a pagar no mês seguinte, ou ainda com 

uma necessidade de reparação de um problema no carro, ou qualquer outro 
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imprevisto, acabo dando-me conta das lacunas que a minha previsão de necessidades 

apresentava face à realidade. 

 

Hábitos de registo 

Comecemos pelas despesas. 

Ou seja, um primeiro ponto, fundamental para a preparação de um orçamento é 

constituir uma verdadeira base de informação que inclua TODAS as necessidades do 

meu agregado familiar. E isso, como dizíamos ontem, devidamente referenciadas aos 

momentos em que, durante o ano, essas necessidades se tornarão actuais. 

Como obter essa listagem exaustiva e real de necessidades? Pois aí entra o tal hábito 

que o Ricardo, o mesmo que hoje gere um enorme grupo financeiro, aprendeu do seu 

pai: REGISTAR, REGISTAR, REGISTAR. Tudo deve ser regularmente anotado, a fim de 

chegarmos a poder ter elementos sérios para construirmos um bom e útil orçamento. 

Isto significa que, quando não se dispõe de dados anteriores, ou seja se não se 

tinham, em absoluto, o hábito de registo das nossas despesas, há que estarmos 

conscientes de que os primeiros resultados que obteremos serão, muito 

provavelmente incompletos. Isto não significa, porém, que sejam inúteis, desde que a 

vontade seja a de continuarmos a melhorar mês a mês. 

Provavelmente, se começarmos do zero, só depois de um ano de registos é que 

começaremos a ter um primeiro elemento de comparação realmente fiável. Mas a 

essa altura, já teremos ganho muito pela aquisição do tal hábito básico de registar 

tudo. Por isso, mesmo se partimos dessa base, não há que desanimar à partida. 

Tanto mais que, pensando bem, há muita coisa que “alguém” vai registando por nós. 

Esse alguém pode ser o banco, ou os diferentes fornecedores de serviços, como a 

água, a energia, ou até entidades a quem temos de prestar contas, como por exemplo 

o fisco. Quem é que não tem actualmente uma ideia bastante real de quanto gasta o 

seu agregado familiar em saúde? Para efeitos de dedução em sede de IRS, somos 

convidados a fazê-lo de forma exaustiva, não é verdade? 
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Mãos à obra 

Pois muito bem, então partamos dessa recolha de dados e passemos a um primeiro 

ponto essencial para a sua utilização: há que organizar toda essa panóplia de 

registos, de forma a obtermos somatórios globais por tipos de despesa. Um total para 

os bens básicos como a energia, a água, o aquecimento da casa, um outro total para 

os custos com deslocações, que abrangerá desde os passes sociais até às revisões e o 

seguro do automóvel, um outro ainda para a prestação ou renda da casa e despesas 

de manutenção da mesma em bom estado de uso, outro para tudo o que se refere aos 

custos de alimentação, eventualmente separados entre o que é consumido em casa e 

fora dela, e por aí fora... 

 

Estabelecer prioridades e cadências 

A melhor forma para obtermos um instrumento facilitador da análise que 

pretendemos é usar um mapa (não necessariamente informatizado, se bem que este 

recurso pode facilitar muito as operações) em que se possa ver claramente a 

distribuição das despesas quer pela sua importância (prioridade), quer no tempo 

(cadência) de todo esse conjunto de anotações. Explico: 

Estabelecer prioridades entre as diferentes alíneas de despesa consiste em ponderar 

sobre quais são as despesas que queremos ou temos de assumir em primeiro, 

segundo, terceiro lugares, e por aí adiante. Ou seja, estaremos a definir o que 

consideramos ser mais importante “pagar”, “liquidar” ou “comprar”, deixando para 

posições mais secundárias o que só será pago, liquidado ou comprado se para tal os 

meios forem suficientes. Tomemos, por exemplo, o caso da energia eléctrica e o da 

aquisição de CDs ou livros de lazer: é óbvio que a despesa de energia passará à frente 

da do entretenimento. 

Então, numa grande folha de papel vamos anotar no cabeçalho horizontal, e por 

ordem de importância, todas as rubricas em que pretendemos agrupar as nossas 

despesas, formando colunas a partir de cada uma delas. No cabeçalho vertical, vamos 

anotar sequencialmente os meses do ano ou de um trimestre, e separamo-los por 

grandes linhas. 
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No quadro daí resultante, só teremos, agora, de registar todas as despesas ocorridas 

de forma a obtermos, em baixo, uma linha de totais anuais ou trimestrais por tipo de 

despesa. 

Se adoptarmos este procedimento para cada mês ou trimestre do ano, recolhendo de 

todas as fontes possíveis as informações sobre tudo o que, regular ou 

esporadicamente despendemos, chegaremos finalmente ao nosso primeiro elemento 

de comparação: a totalidade das despesas de um ano completo, onde estarão 

incluídas tanto aquelas de que nunca nos esquecemos, pois são quase diárias, como 

também aquelas que muito mais facilmente nos escapariam, pois acontecem apenas 

uma ou duas vezes por ano. O importante é que esta base seja o mais completa 

possível. 

 

Da análise para a previsão 

Um orçamento não é mais do que uma previsão, ou uma antecipação. Podemos 

sempre fazer previsões aleatórias assentes em “premonições”, “intuições” ou outros 

tipos de adivinhação! Mas não me parece que seja essa a base pela qual nos 

queremos pautar, nós que nos queremos ver como administradores responsáveis das 

nossas famílias! Não prevemos olhando para uma qualquer bola de cristal ou 

cardápio de astrologia. Prevemos com os pés bem assentes no chão, ou melhor, com 

cálculos bem baseados na realidade da nossa vida. 

Foi Jesus Cristo que, num contexto algo particular, questionou os seus discípulos, 

dirigindo-lhes esta pergunta directa: “Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, 

não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar?” 

(Lucas 14:28). 

Sentemo-nos, pois, e calculemos... 

Para tal vamos usar um mapa muito parecido com o que usamos para o registo das 

despesas passadas. Uma vez que se tratam de despesas, e tendo em conta os 

inevitáveis aumentos do custo de bens e serviços, convém que nesta fase de previsão 

todas as despesas sejam incrementadas, de forma a cobrir, pelo menos, os 

indicadores de inflação. Qualquer alteração introduzida a este nível deverá sempre 
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sê-lo pelo aumento, em nome da prudência e da tranquilidade. Posteriormente, será 

sempre melhor concluir que se gastou menos do que o previsto do que o contrário. 

Obtemos, assim, um verdadeiro mapa de previsão de despesas, ordenado por 

prioridades e distribuído ao longo do ano pelas datas previsíveis da ocorrência de 

cada uma das necessidades de meios. 

 

As receitas 

Há agora que passar a um segundo acto de antecipação. Trata-se da previsão de 

receitas, ou seja, dos meios de que, com alguma certeza, poderemos dispor ao longo 

do mesmo período de tempo. Para aí chegarmos, procederemos da mesma maneira 

que com as despesas: registaremos todas as receitas do ano anterior, por ordem 

cronológica, sendo que aqui, um critério muito importante é separar as receitas 

obtidas de forma regular (salários, pensões, subsídios legais, etc.) daquelas que 

ocorreram esporadicamente e que não se repetem automaticamente (por exemplo: 

heranças, prémios, donativos…). 

Agora note-se bem: se, por razões de segurança, no tocante às despesas 

aconselhámos que se fizesse uma previsão acrescida, pela mesma ordem de razões 

aconselhamos também que a previsão das receitas seja feita com uma boa margem 

de cautela, ou seja, razoavelmente minorada. O que se pretende com estes dois 

gestos de segurança, diminuir a previsão de receitas e aumentar a das despesas, é 

garantir que qualquer surpresa que venha a acorrer esteja sempre respaldada, não 

representando assim um obstáculo intransponível. 

 

Correcções e ajustes 

Pela comparação directa dos dois valores obtidos como totais previsíveis de receita e 

de despesa, poderemos encontrar o primeiro resultado do nosso orçamento, ou seja, 

o resultado previsível. 



3.ª sessão NAVEGAR EM SEGURANÇA   

 

 29 

Uma vez que o que se pretende é equilibrar o nosso orçamento, ou seja, fazer 

corresponder a totalidade das receitas à totalidade das despesas, o que se deve então 

fazer a partir deste primeiro resultado obtido? 

Se ele for positivo, é tempo de reanalisar as despesas e “diminuir a tensão” naqueles 

pontos onde tivermos aplicado maior severidade. Outra hipótese a considerar é a de 

criar ou incrementar as alíneas de poupança ou de reserva para futuros projectos. 

Mas, desta hipótese, falaremos mais na próxima sessão. 

Se, porventura, o resultado previsível for negativo, devem então tomar-se medidas 

que podem passar pela consideração de procura de eventuais fontes suplementares 

de receita ou, e principalmente, pela reponderação criteriosa de cada alínea de 

despesa. Posso ser ajudado, procurando responder a perguntas do tipo: 

 Em que alíneas poderemos ainda emagrecer o nosso orçamento total? 

 Que coisas são imprescindíveis e que outras são apenas desejáveis? 

 Que economia posso fazer alterando alguns dos meus hábitos de consumo? 

O objectivo, como compreendemos, é então chegarmos a um ponto em que o que 

prevemos ganhar cubra completamente o que se prevê despender. E certamente já 

compreenderam que este exercício nos terá obrigado a tomar muitas decisões. 

Algumas afectarão mesmo os nossos estilos de vida! Mas acima de tudo, por este 

exercício teremos obtido uma visão bem mais clara do que estamos a fazer ao 

actuarmos como administradores assumidos da vida da nossa família. É por essa 

força de razão que devemos procurar que todo este processo seja discutido e 

partilhado por todos os elementos que compõem a nosso agregado familiar. 

 

Endividamento versus Investimento 

Ao procurarmos o equilíbrio entre as despesas e as receitas que contamos ter em 

determinado período, e face a necessidades por vezes tão básicas como a de um meio 

de deslocação familiar e/ou profissional, ou o alojamento adequado para o nosso 

agregado familiar, somos, cada vez mais, confrontados com inúmeros incentivos de 

recurso ao crédito. 
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Embora possa constituir uma alternativa interessante, todo o uso de meios 

financeiros alheios deve constituir um tema de profunda consideração por parte de 

um administrador que se preze. Na verdade, ao utilizar tal fonte de financiamento, 

estaremos simultaneamente a ter de dar em garantia (o mesmo que “hipotecar”) 

algum tipo de meios de que disponhamos presentemente ou mesmo receitas que 

apenas podemos esperar vir a realizar no futuro. 

Por não atentar para esta realidade, muitas famílias passam por experiências 

profundamente difíceis e traumáticas, ao virem a encontrar-se em situação de 

insolvência e insuficiência grave de meios de subsistência. 

Em que casos, então, é que o recurso ao crédito pode – ou mesmo, DEVE – ser 

considerado como “via a seguir”? 

Vejamos o caso da necessidade de alojamento do agregado familiar. Um dos deveres 

básicos de um chefe de família é o providenciar aos seus uma habitação adequada às 

suas necessidades. De uma forma ou de outra, quero dizer, adquirindo ou tomando 

por aluguer, o administrador familiar vai então ter de fazer face às despesas com 

qualquer uma dessas opções. Pois bem, a questão reside precisamente em saber 

como e o porquê de optar por uma das vertentes possíveis. 

Neste caso a opção aluguer vai representar um custo fixo mensal de renda, enquanto 

que a opção endividamento vai obrigar a família ao pagamento mensal de uma 

prestação ao banco financiador. 

Ou seja, de uma forma ou de outra, o alojamento do agregado familiar vai ter um 

custo. É provável que o montante mensal das prestações do empréstimo sejam 

superiores aos de uma renda de aluguer, sobretudo quando acrescidas de taxas e 

serviços inerentes à condição de proprietário (taxas de condomínio, seguros, etc.), o 

que poderia, à partida, levar-nos a concluir que esta não é a melhor hipótese. No 

entanto, há que ter também em conta que, numa situação de aluguer, no final de cada 

período contratual, a casa volta integralmente à propriedade do seu dono, ao passo 

que numa compra financiada o imóvel estará a passar gradualmente para o 

património do adquirente. 

Suponhamos ainda a hipótese de que, bem antes do fim previsto para a necessidade 

de utilização de um imóvel, por qualquer razão imprevista, a família tem de deixar ou 
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alienar o bem. No caso do aluguer, depois de paga a renda desse último mês de 

utilização, a família deixa a casa sem qualquer tipo de retorno sobre o que pagou de 

renda; no caso da compra financiada, uma vez que o banco já foi indemnizado de 

parte do seu financiamento, no momento da venda do bem a família já só é devedora 

do restante emprestado, ficando por isso com a diferença entre o preço total da 

venda e o valor da liquidação restante do empréstimo. Ou seja, a família, terá gerado 

um benefício que lhe permitirá, por exemplo, usá-lo como entrada numa nova 

aquisição, ou ainda arrendar o mesmo e ter, assim, mais uma fonte de rendimento 

mensal. 

Repare-se então que, apesar de até poderem ser idênticos os montantes de uma 

renda ou de uma prestação de empréstimo, a sua natureza é tão diversa que 

podemos olhar para esta solução não como um endividamento, mas antes como um 

investimento. 

Um outro caso, o da necessidade de aquisição de um bem móvel, como, por exemplo, 

um carro destinado a uso familiar ou profissional. Tenhamos, desde já, presente que 

enquanto no exemplo anterior o pagamento das prestações ao banco financiador 

eram garantidas pela casa em que a família vivia, o que representa um bem 

geralmente sempre em valorização, no caso da compra de um automóvel o bem em 

causa perde valor a cada dia que passa. 

Assim sendo, há que ter em conta com que meios vamos nós liquidar ao banco as 

prestações que, mensalmente, este nos apresentará. É importante não esquecer  que 

uma eventual venda antecipada do veículo vai ser fortemente prejudicada pela 

desvalorização que lhe é inerente. Ou seja, finalmente, ao contrairmos este tipo de 

empréstimo, teremos de ter presente que, se algo vier a alterar o prazo de utilização 

estimado à partida, teremos de “sacrificar” alguma outra fonte de receita, 

consagrando-a à liquidação da dívida contraída. E o que deve ser muito bem 

identificado é, precisamente, qual das nossas fontes de receita tem a necessária 

abrangência para, em caso de necessidade, poder cobrir esta utilização não prevista 

desde o início. Mas podemos, desde logo, constituir um Fundo de Reserva para 

aquele fim, para que não sejamos apanhados desprevenidos quando se venha a 

alterar o prazo estimado de utilização. 
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Como podem compreender, estamos aqui a advogar o princípio de que o bom 

administrador deve ter uma só atitude perante as dívidas: fugir delas com toda a sua 

energia. Mas, entenda-se bem: deve fugir delas antes de as constituir... e não na hora 

de as liquidar! 

O apóstolo Paulo, pensador e dinamizador dos alvores do Cristianismo, dizia isto 

mesmo à sua maneira rebuscada e profunda: “a cada um o que lhe é devido... a 

ninguém devais coisa alguma, se não o amor recíproco” (Romanos 13:7,8). 

 

Como lidar com as dívidas? 

Como já dissemos, antes de nos comprometermos com qualquer tipo de 

financiamento há que analisar com rigor e prudência a natureza do endividamento, 

quer no que respeita ao peso real da necessidade de se dar tal passo, quer no que 

respeita à nossa capacidade de restituição efectiva e atempada dos montantes 

tomados de empréstimo. 

No entanto, a resposta que me proponho marcar claramente convosco ao concluir a 

sessão desta noite é a que se relaciona com as dívidas já contraídas e com as quais 

tenhamos já vindo a debater-nos com maior ou menor capacidade de as honrar 

perante os nossos financiadores. 

Que fazer pois com as dívidas que temos no nosso “passivo” e para as quais o nosso 

“activo” parece sempre insuficiente? 

Tal como explicamos, relativamente aos preparativos para a realização de um 

orçamento familiar, toda a dívida que contraímos deve ser previamente 

acompanhada de um plano específico de restituição. Tal plano tem de estar, 

compreensivelmente, inserido no orçamento familiar, pelo que, muitas vezes, 

constitui uma das suas linhas mais importantes e prioritárias. 

Na verdade, uma dívida constituída deve constar sempre entre as necessidades mais 

básicas e fundamentais. Preteri-la é, no mínimo, uma falta de respeito perante quem, 

em tempo de necessidade, nos valeu, e um abuso da confiança em nós depositada. 

Assim, quando parâmetros imprevisíveis ameaçam as nossas melhores expectativas 

e vontade de correcção e rigor, há que (1) assumir a situação; (2) comunicar a 



3.ª sessão NAVEGAR EM SEGURANÇA   

 

 33 

dificuldade ao financiador, dentro dos termos e prazos do empréstimo, e (3) chegar 

com ele a um acordo quanto à liquidação, tão em breve quanto possível, da totalidade 

da dívida. Esta renegociação deve ocorrer sempre no âmbito de um devedor que 

reconhece a sua dívida e a deseja pagar. 

Muitas vezes, a única hipótese de ultrapassar revezes e surpresas que limitam a 

nossa capacidade de honrarmos quem nos ajudou passa por fazer ascender essa 

nossa dívida à primeiríssima posição no nosso instrumento de navegação, o 

orçamento familiar. 

Enquanto houver dívidas e respectivos encargos a decorrer, pode assim acontecer 

que nos tenhamos de privar de alguns bens considerados realmente necessários. Mas 

a restituição do que não nos pertence não pode, de forma alguma, ser deixada para 

segundo plano. É a nossa própria honestidade e seriedade que estão em causa. 

Gosto de citar, a este propósito, um velho texto hebraico que enfatiza o facto de que 

“o ímpio toma emprestado e não devolve, mas o justo compadece-se e dá!” (Salmo 

37:21). O que faz do homem um “ímpio” não são as dívidas, mas, antes, o 

incumprimento do seu compromisso de restituição. Da mesma forma, não é só pela 

sensibilidade e empatia que se chega a classificar alguém de “justo, correcto ou bom”. 

Para chegar a ser visto dessa forma por quem connosco convive, é necessário passar 

para lá do perdão, chegando a exercer acções compassivas perante quem está em 

maiores dificuldades do que nós. 

Talvez seja este, precisamente, o aspecto que, no âmbito deste seminário, mais 

queira enfatizar, a forma de encarar as dívidas: num tempo em que nos facilitam, por 

todos os meios, o acesso a créditos de que, na realidade, não precisamos, a nossa 

posição deveria ser: DÍVIDAS, NÃO, OBRIGADO!  

 

Neste momento, o monitor pode lançar a pergunta: 

Será que há alguém que gostaria de saber mais acerca de como lidar com uma 

situação de dificuldade em cumprir uma obrigação para com um terceiro, e que 

gostaria de receber informação complementar sobre o assunto? 

 (Ver anexos) 
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Orçamentos para toda a Vida 

 

A dívida do jovem que somos (ou fomos) ao idoso que vamos ser (ou somos) 

Perspectivas abrangentes da extensão da existência humana 

E se esta vida não fosse tão curta? 

Saudações adequadas ao momento da apresentação. 

(Apresentar o teste “Como Administra o Dinheiro da Sua Família?) 

Conta-se a história de alguém que … 

Sentado ao lado de um idoso sul-americano, com quem partilhava um autocarro do 

aeroporto até ao hotel, aquele jovem começava a tomar contacto com a realidade 

nova do norte de África. Era o início de uma semana de férias planeada desde há 

algum tempo. A conversa que se desenvolveu começou por ser de ocasião, mas 

depressa se transformou numa base de reflexão que, ainda hoje, continuaria a dar os 

seus frutos. Do seu ar de pessoa muito experiente, o velho senhor indagava o jovem, 

deixando-o aparentemente sem palavras, mas intimamente cheio de necessidade de 

dar respostas. A pergunta poderia parecer banal, mas no fundo era muito mais do 

que isso. Foi toda uma lição de vida, sob a autoridade que se percebia nos olhos 

serenos e sábios do “professor”. Dizia ele: “Jovem, tu tens uma dívida perante o velho 

homem que vais ser”. 

Naquele contexto estival e descontraído o jovem não se apercebeu imediatamente da 

profundidade daquelas palavras, e menos ainda de como elas haveriam de, desde 

então, fazer discorrer a sua mente. 

O que ele acabara de lhe dizer introduz na perfeição o tema que pretendemos 

abordar nesta sessão. Por isso comecei por partilhá-lo convosco.  

Como seres humanos, cuja trajectória de vida passa por um processo natural de 

envelhecimento, sabemos que o nosso desenvolvimento conhece fases de 

crescimento, de pujança e de enfraquecimento. Ora, o “homem velho”, de que falava o 
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idoso senhor, é nem mais nem menos do que o homem jovem, só que em fases 

diferentes do seu percurso de vida. Dizer que o homem jovem tem uma dívida 

perante o homem que ele próprio virá a ser quando os anos passarem, é como que 

avisar-nos de que o idoso que seremos tratará com severidade o jovem que tiver 

sido, se este se tiver pautado por uma inconsciência face ao enfraquecimento de si 

próprio, que era, a todos os níveis, expectável. 

Pois muito bem, até que ponto é que, como administradores das nossas vidas, nos 

temos mostrado conscientes de que o futuro, ou o presente, nos vai tornar muito 

exigentes perante a dívida contraída pelos jovens que hoje somos ou fomos? Ou, por 

outras palavras, até que ponto é que procuramos, desde já, assegurar tanto quanto 

possível o nosso futuro, para que o velho homem que seremos, não se venha a 

“zangar” com o jovem que fomos? 

Já pensaram que não é uma atitude muito sábia a de confiarmos o financiamento da 

nossa terceira idade apenas aos esquemas oficiais de apoio social? E isso, não só 

porque o contexto vigente aponta para uma crescente incapacidade desses serviços 

para o garantir, mas também, e sobretudo, porque um bom administrador faz por si 

só a administração da sua própria vida, de forma integrada, completa e eficaz. 

Eu sei que é difícil pedir a um jovem estagiário no seu primeiro emprego ou 

actividade para pensar em constituir o seu “plano de reforma”. Tanto mais se a esse 

jovem não tiverem sido ensinados verdadeiros hábitos de gestão equilibrada e de 

poupança por princípio, os tais pilares fundamentais para uma boa administração de 

que falámos na 2ª Sessão. 

E, com isto, já estamos em pleno no tema desta sessão: 

 

Perspectivas abrangentes da extensão da existência humana 

É comum deixarmo-nos enternecer pela ternura e graciosidade que caracterizam a 

infância. Lá dizia o poeta que “o melhor do mundo são as crianças”! No entanto, uma 

análise mais séria de cada fase da existência acaba por nos revelar que cada uma 

delas tem a sua beleza, a sua peculiaridade e o seu próprio esplendor. Que dizer da 
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honestidade e aventura da adolescência, da pujança da juventude, da realização e 

conquista da idade adulta e da serena sabedoria da velhice? 

E, uma vez que o ser humano é capaz de ver para além do palpável, atrever-nos-emos 

mesmo a afirmar que, para todos aqueles que nutrem a convicção de existência para 

além da curta passagem a que comummente chamamos “vida”, só tem sentido falar-

se de gestão global da nossa vida se tivermos em conta cada uma dessas fases. 

Finalmente, elas estão todas tão interligadas que tentar gerir alguma delas de forma 

estanque representa uma enorme falta de senso. 

É por isso que defendemos que uma administração pessoal e familiar da nossa vida 

tem de abarcar inevitavelmente o factor “tempo”, particularmente na sua vertente a 

que chamamos “futuro”. Como se percebe, isso acarreta noções de incerteza, de 

indefinição e de expectativa, na hora de “se sentar primeiro para fazer contas” (Lucas 

14:28). Esta expressão foi usada um dia por Jesus Cristo, no contexto de uma história 

com que tratou de ilustrar aos seus ouvintes a importância que Ele próprio dava a 

uma gestão integrada e global de todas as fases da vida. Para Ele, que também 

acreditava e ensinava a dimensão eterna da vida humana, um gestor sábio 

caracteriza-se por ter o cuidado de enquadrar cada decisão que toma na perspectiva 

globalizante da sua existência. 

Mas, vamos por partes. 

A primeira ideia decorrente desta visão global é aquela de que me falava o amigo sul 

americano de que vos falei no início desta sessão. Convenhamos que esta ideia está 

bastante em desuso, como se poderia esperar num âmbito cultural que privilegia o 

consumismo e incentiva desmesuradamente o endividamento pelo recurso a um 

crédito cada vez mais fácil. Com efeito, falar hoje de “aforro” é coisa estranha, tendo 

inclusivamente este vocábulo desaparecido da nossa linguagem corrente! 

 

Poupar por princípio 

Ainda não vai longe o tempo em que as crianças eram ensinadas a “alimentar com 

regularidade” uns porquinhos rechonchudos que viviam nos seus quartos e davam 

pelo nome de mealheiros. Era um hábito ensinado com laivos de ternura por avós e 
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padrinhos aos seus netos e afilhados. E o curioso é que a ênfase era quase toda posta 

no amealhar e não no servir-se do produto recolhido! É verdade que o dia em que se 

quebrava o pobre animal, era sempre um dia de festa. Mas, quantas vezes, o que se 

lhes ensinava não era apenas isso, mas também a transferir o conteúdo desse “cofre 

caseiro” para a conta juvenil, que deveriam abrir e a nutrir. 

Era toda uma lição e um exemplo que acabava por marcar uma postura de vida, um 

hábito de poupança para um futuro que, não se sabendo de que cor se apresentaria, 

todos desejávamos poder, por esses gestos previdentes, tornar tão suave quanto 

possível. 

Mas no poupar, ou aforrar, há mais do que isso. De cada vez que, por princípio, 

reservo uma parte daquilo que aufiro ou conquisto, sem saber ainda nem como, nem 

quando essa reserva poderá vir a ser útil, acabo por estar a deixar para o “futuro” a 

decisão de a utilizar, à luz do que por ora desconheço, mas que então considerarei 

mais adequado. Uma vez que, no momento da decisão de utilizar essa reserva, 

poderei valorizar as necessidades de uma forma actualizada, podemos mesmo dizer, 

nesse sentido, que tal hábito funciona quase como um antídoto às ameaças do 

egoísmo e do consumismo centrado em si próprio. Dessa feita, terei ainda “precavido 

o imprevisível”! Amanhã falar-se-á disso com mais detalhe. 

Há quem pense que, sobretudo no que respeita a pessoas de profundas convicções 

religiosas, o hábito de poupar colide com a confiança em Deus que deve, por si só, ser 

todo o garante do futuro do crente. 

Tal antagonismo é, no entanto, fictício. Primeiro porque, pelo que afirmou o próprio 

Jesus Cristo, em todas as circunstâncias é digno de um bom administrador  sentar-se 

e calcular cada uma das necessidades que poderemos ter de enfrentar. Por outro 

lado, segundo nos dizia o rei judeu David: “fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi 

desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre 

generoso, e empresta, e a sua descendência é abençoada” (Salmo 37:25,26). 

No entanto, é importante ter em linha de conta que a confiança na providência divina 

não substitui a adopção dos mais elementares e racionais princípios de estratégia e 

de controlo sistemático da nossa vida. E é muito importante que isto fique bem 

compreendido e claro, especialmente para todos aqueles que têm profundas 

convicções religiosas. 
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Estabelecendo um equilíbrio entre estas duas posições que, à partida podem parecer 

extremas e contraditórias, mas, no fundo são complementares, o apóstolo Paulo, 

numa carta endereçada aos crentes cristãos hebreus afirmava: “seja a vossa vida 

isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes” e concluía depois, lembrando 

a promessa “Ele mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei” (Hebreus 13:5).  

 

Perspectivando as crises. 

É igualmente salutar poder perspectivar o futuro, vivendo no presente com os olhos 

postos um pouco mais à frente daquilo que estamos a ver no momento. Saber viver 

no presente é fundamental para que se possa ultrapassar melhor as possíveis crises 

no futuro. Para que assim suceda, deve procurar dar o melhor no seu posto de 

trabalho actual, pondo todo o seu empenho no que produz ou realiza. Crie 

igualmente boas relações com os seus colegas de trabalho, evitando a todo o custo 

querelas e todo o tipo de conflitos. A motivação deve ser, por um lado, contribuir 

para o bom desenvolvimento de determinada empresa, instituição ou sector de 

actividade, e garantir igualmente o seu posto de trabalho no futuro. Ainda que assim 

não suceda, que pelo menos não seja por sua negligência que venha a fazer parte de 

uma determinada lista de pessoal a dispensar. 

É evidente que nem sempre as coisas são assim tão lineares. Mas se optar por fazer o 

mínimo, sem empenho, só para garantir o pagamento do salário no final do mês, isto 

sem pensar no desenvolvimento da empresa ou instituição que o emprega, então 

poderá estar certo de que facilmente o seu empregador pensará em colocar o seu 

nome numa lista de pessoal a dispensar. 

E ainda que seja dispensado, mesmo dando o seu melhor, as boas referências que 

ficam do trabalho desenvolvido anteriormente poderão servir como cunha de 

entrada ou como meio facilitador no acesso a um novo emprego. 

 

Preparar o nosso “abrandamento” 

Em boa verdade, é difícil a um jovem de 20 anos conceber todas as implicações do 

que virá a ser a sua própria realidade 50 ou 60 anos mais tarde. Nessa fase da vida, 
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apesar de estarmos rodeados por pessoas mais idosas do que nós, é penoso 

imaginar-se a si próprio, em quem ainda corre tanta juventude nas veias, privado do 

vigor e das capacidades que, nessa altura, se crêem ainda inesgotáveis. Pensa-se, 

então, que o tempo que transcorrerá até lá é muito longo e tardará a chegar. 

Daí que uma das mais fortes razões para se aprender e aplicar o princípio da 

poupança, do aforro, seja o de reservar uma parte para esse período quase 

inimaginável das nossas vidas. 

Mais tarde, sendo esse princípio (o da poupança) já um hábito adquirido, e ao se 

começar a perceber que o termo “envelhecimento” não significa exclusivamente 

crescer, desenvolver ou amadurecer, mas que implica também a diminuição e a 

perda de capacidades, o retrocesso da autonomia, da iniciativa, da coragem e da 

vontade, torna-se mais fácil compreender a importância e a ubiquidade desse hábito 

apreendido e praticado. 

A preparação de um meio de sustentação complementar para o período de 

abrandamento das nossas vidas, mais do que uma necessidade evidente a partir dos 

50, deve então ser um princípio distribuído por todos os períodos de vida em que se 

auferiu um rendimento da nossa actividade laboral. 

Como dizíamos, mesmo que não cabalmente entendida tal necessidade, a simples 

adopção atempada de princípios de poupança e aforro abre portas para uma atitude 

de respeito próprio face aos anos mais difíceis da nossa existência. 

 

E depois de nós? 

Poderíamos ainda questionar-nos se este não é, também, um acto de gestão, 

característico de uma administração sábia e abrangente da nossa vida. 

Cremos, sem qualquer dúvida, que sim. Sabendo, como infelizmente se constata à 

nossa volta, quantas pessoas ligadas por estreitos laços de família enfrentam 

dissensões e profundas cisões na hora de repartir entre si uma herança ou um 

legado, acreditamos que tratar de evitar situações dessa natureza é um acto de 

gestão visionário e, moralmente, muito elevado. 
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Ou seja, ao quase supersticioso pudor em falar do fim da nossa própria existência, 

sobrepõe-se então a lucidez esclarecida de, com toda a serenidade e objectividade, 

tratar de decidir, em vida, como esperamos ver distribuído aquilo de que nos 

teremos servido e não utilizado até ao momento da nossa morte. 

Assim, preparar uma listagem das “disposições testamentárias” - que 

conscientemente achamos que devemos fazer - pode permanecer ainda como um 

legado moral, eminentemente pedagógico, quando nele deixamos transparecer toda 

a nossa postura perante os bens de que usufruímos em vida e que desejamos que 

continuem a ser, ainda, fonte de ajuda e apoio a outros depois de nós falecermos. 

Mais do que um simples documento financeiro, o nosso testamento constituirá, 

afinal, um marco memorial da relação com as nossas posses ou legado, atestando a 

sensatez de uma administração assente numa visão muito correcta da vida e dos seus 

valores.   

 

Responsabilidade nos compromissos 

Um aspecto que devo ainda mencionar neste contexto é o da necessidade imperiosa 

de sabermos distinguir entre Solidariedade e Responsabilidade, no momento 

concreto de sermos solicitados para ajudar alguém em necessidade. 

Com efeito, e como veremos particularmente na sessão de amanhã, a generosidade 

deve ser uma das características distintivas de um verdadeiro e sábio administrador. 

Mas, muitas vezes, misturam-se os conceitos da generosidade - que nos torna 

capazes de sentir e acompanhar alguém em momentos de dificuldade - com o da 

responsabilidade, que nem por nós nem pelos que de nós dependem podemos 

descurar. Passo a explicar. 

Imagine-se o caso, comum sobretudo quando os anos começam a pesar, de alguém 

que é abordado por outrem, seja ele conhecido, ou familiar, e que por ele é solicitado 

a dar o seu nome, ou mesmo parte dos seus recursos, como garante ou aval para um 

empreendimento de vida premente e efectivamente necessário. 

A vulnerabilidade do ser humano leva-o frequentemente a fazer pouco uso da sua 

capacidade de discernimento, e sentimentos de generosidade – vontade de ajudar – 
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entrelaçados com laços profundos de amizade ou familiaridade, induzem a pessoa 

solicitada a não pesar devidamente tudo o que está implicado no “empréstimo do seu 

nome”, ou no “penhor garantido” pelos bens de que, na realidade, não pode 

prescindir. 

Poucas situações são mais difíceis de aceitar do que aquela em que alguém se vê em 

profundas dificuldades por ter querido ajudar o seu semelhante. Um misto de 

injustiça, ingratidão e incompreensão apoderam-se de quem se investiu nessas 

situações e a amargura invade e preenche, muito frequentemente, toda a existência 

da pessoa... 

Talvez por isso a sabedoria milenar nos acautela com os seguintes provérbios: 

“Decerto sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador do estranho; mas o que aborrece 

a fiança estará seguro” (Provérbios 11:15). 

“Não estejas entre os que se comprometem, que ficam por fiadores de dívidas. Se não 

tens com que pagar, porque tirariam a tua cama de debaixo de ti?” (Provérbios 

22:26,27). 

Terminamos, pois, hoje com esta nota de prudência. Quando quisermos realmente 

ajudar alguém através do assumir um compromisso de fiança ou aval, façamo-lo 

exclusivamente com aquilo de que não dependemos para viver e compenetrando-nos 

de que esse compromisso se pode voltar completamente contar nós, se assim não 

procedermos. 
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Estratégias de Vida 

 

RESUMO Levar à compreensão de que, uma mudança do paradigma da nossa 

sociedade, consumista e voltada para o sentimento pessoal, para uma 

atitude de generosidade, é benéfica e conduz a uma melhoria da 

qualidade de vida. 

 Fazer entender que a generosidade é um antídoto ao consumismo e à 

valorização indevida do dinheiro. 

 Colocar a generosidade como meta a atingir, num percurso de 

progressão nos afectos, e que contribuí para uma melhoria da auto-

estima e dos relacionamentos.  

 

 

Introdução 

Saudações adequadas ao momento da apresentação. 

 

 

Todos nós temos assistido a um crescente aumento do número de empresas, que 

incluem na sua estratégia de mercado, a implementação do conceito de 

Responsabilidade Social. 

Quase todos os canais de televisão têm igualmente uma fundação ou uma associação 

ligada ao apoio social. 

Apesar de, como iremos ver daqui a pouco, o conceito de responsabilidade social, não 

é exactamente o mesmo que generosidade, existem, contudo, vertentes comuns, e um 

paralelismo muito interessante entre ambos os conceitos. 
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Algumas Questões Prévias 

- Se o apoio a outros agentes societários é importante para as empresas e grupos, 

será que o não deve ser igualmente para nós como indivíduos ou como pessoas? 

- Poderá acontecer que, por sermos tão bombardeados com apelos à nossa 

contribuição social, nos tornemos, de alguma forma, insensíveis às múltiplas 

solicitações? 

- Será que é assim tão importante, que não deixemos de parte, na administração da 

nossa vida, esta vertente da mesma? 

Porque acreditamos que há que responder sim a cada uma destas perguntas, iremos 

hoje concluir este nosso seminário, abordando o tema da generosidade. 

Ainda assim e neste contexto, podem perguntar o porquê deste tema para terminar 

este Seminário?  

É nosso entender, pelo que pesquisas e pesquisadores, bem como pensadores, têm 

falado e escrito sobre o assunto, que uma atitude de generosidade ajuda-nos a 

melhorar em todas as áreas básicas da administração que analisámos e partilhámos 

ao longo desta semana.  

Não é a generosidade pela generosidade, ou a generosidade que espera algo em troca 

(neste caso deixaria de o ser), mas é a generosidade, como antídoto contra algumas 

das correntes menos positivas da vida, para onde todos nós temos tendência a ser 

arrastados pela nossa sociedade consumista e egocêntrica. 

 

Nenhum de nós é uma ilha! 

No final do Século XX, as empresas e cooperações deram-se conta da importância de 

impor limites éticos ao crescimento e aos lucros. No seu enquadramento de 

crescimento, perceberam que não estão sozinhas e que esse crescimento não pode 

acontecer sem a colaboração e intervenção de muitos outros agentes.  

O crescimento económico e financeiro nunca seria possível, sem a cooperação de 

toda a sociedade em que as empresas se encontram envolvidas.  
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É igualmente muito importante ter em conta, que toda a decisão administrativa de 

gestão tem implicações sociais e ambientais. Não podemos esgotar 

indiscriminadamente os recursos que estão à nossa volta, sem que isso acabe por se 

voltar contra nós mesmos. 

Ao largo desta semana, temos vindo a ganhar consciência da importância de gerir 

bem, em todas as circunstâncias, os recursos que são colocados à nossa disposição. 

Gerir bem para viver melhor, é também pensar naqueles que estão à nossa volta aos 

quais podemos estender uma mão. Sempre que ajudamos alguém, estamos a ajudar-

nos também a nós. Ainda que não seja por outra razão, sê-lo-á pelo simples facto de 

descobrirmos o que é a generosidade e a sua importância para a nossa própria 

realização como pessoas e como administradores. 

No caso das empresas, a responsabilidade social tem por objectivo o reconhecimento 

de uma atitude de adaptação aos novos modelos de relações entre as instituições e 

mercados, organizações e sociedade.  

Ao se adaptarem às novas políticas e exigências dos mercados, as empresas e 

cooperações, esperam ver reconhecido o seu contributo para uma sociedade mais 

justa e para um ambiente mais limpo, promovendo assim uma imagem mais solidária 

de uma empresa que reconhece os seus deveres e obrigações para com a sociedade 

em geral. 

A generosidade vai um passo mais à frente. É sempre uma atitude que, embora 

voluntária como a da responsabilidade social, não tem de esperar nada em troca. 

Ao nos sentirmos motivados a dar a alguém que não se via como agraciado, e por isso 

não se sentia abençoado, contribuímos para que perceba uma bênção que nós já 

tínhamos experimentado anteriormente. 

Também é verdade que quem é generoso, acaba sempre por perceber quão 

abençoado é, pelo facto de poder, de alguma maneira, ajudar quem tem menos do 

que ele. 

Não admira que, há 2000 anos, o grande Mestre Jesus tenha afirmado: 

 “Mais felicidade há em dar, do que em receber”.  
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É o médico, cronista/redactor dos tempos de Jesus, autor do relato do evangelho que 

leva o seu nome Lucas, que cita estas palavras de Jesus no seu livro dos Actos (20: 

35). 

Quem dá é porque, melhor ou pior, tem para dar. Quem recebe é porque tem 

necessidade de receber. 

Conta-se que um rapaz que estava a viajar para a região Oeste dos Estados Unidos 

chegou a uma fazenda e pediu uma acomodação onde pudesse passar a noite. O 

proprietário recebeu-o com boa vontade. Pouco depois, outro viajante e a sua esposa 

pararam e perguntaram se poderiam pernoitar ali. O jovem marido, que sofria de 

tuberculose, explicou que só tinha quatro dólares para pagar o alojamento. O 

fazendeiro não dispondo de mais lugar onde pudesse alojá-los, convidou-os a ficar e 

a entrar para se alimentarem, oferecendo-lhes o celeiro para dormir, mas disse que 

não cobraria nada pela sua estadia.  

O primeiro rapaz, apercebendo-se da situação e sentindo pena do viajante enfermo, 

ofereceu-lhes a sua cama, prontificando-se a dormir ele no celeiro. Na manhã 

seguinte, quando o homem doente e sua esposa estavam de partida, o fazendeiro 

colocou 100 dólares na mão do homem e disse que os usasse, sem se preocupar caso 

não pudesse devolvê-los mais tarde.  

Passados vinte anos, o primeiro rapaz estava a viajar novamente perto da fazenda 

onde havia pernoitado há muitos anos. Decidiu certificar-se de que o proprietário 

ainda morava no mesmo lugar. Efectivamente morava. Enquanto recordavam aquele 

dia, um outro visitante bateu à porta. Por uma dessas coincidências únicas na vida, 

era o outro viajante! Felizmente tinha recuperado a saúde, e a fortuna sorriu-lhe. 

Recentemente tinham-lhe chegado informações de que o seu generoso anfitrião 

estava a sofrer sérios reveses financeiros. Tinha vindo até ali para demonstrar a sua 

generosidade. 

 

- Amigo - disse ele ao fazendeiro - você deu-me 100 dólares quando eu estava em 

grande necessidade. Agora quero pagar-lhe 100 dólares para cada dólar que me deu. 
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Apesar de não poder dizer com absoluta certeza que esta história se passou 

exactamente assim, quando a li, era contada na primeira pessoa, pelo rapaz que tinha 

cedido a sua cama ao homem doente. 

Mas é da própria natureza que podemos aprender as maiores lições de generosidade. 

Os rios dão, e voltam a receber das nuvens, que por sua vez recebem da evaporação 

das águas dos mares, que também recebem dos rios. 

Uma das máximas milenares da Bíblia, que o tempo tem feito quase desaparecer das 

nossas vidas, é a de que nos devemos prevenir contra a avareza: 

 “Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na 

abundância do que possui” (Jesus, citado por Lucas, em Lucas 12: 15). 

A generosidade é um bom antídoto contra a vontade de acumular riqueza, como se 

isso fosse a única coisa que nos pode garantir a felicidade. Jesus contou a história de 

um homem rico que pensava ter um problema com o armazenamento da sua 

colheita. A preocupação desse homem ficou expressa na sua ansiosa declaração: “que 

farei? Não tenho onde armazenar a minha colheita” (Lucas 12:17). Enquanto esse 

homem próspero tencionava edificar celeiros maiores para armazenar as suas 

colheitas abundantes, parecia completamente esquecido das necessidades dos 

pobres. Mas Jesus apontou para os verdadeiros problemas da sua vida: o egoísmo e a 

ganância. Ele poderia ter resolvido o seu problema com os excedentes simplesmente 

reconhecendo o seu dever para com os pobres, mas, precisava de aprender a lição 

que Jesus tão claramente ensinou: somos abençoados a fim de sermos uma bênção 

para os outros; somos privilegiados em servir os outros. Jesus chamou o homem de 

louco e ensinou-lhe, a ele e a nós, que há verdadeira felicidade quando somos 

generosos e altruístas. 

O acumular de riquezas não nos ajuda a sermos mais felizes, como ainda nos pode 

arrastar para situações de infelicidade, tais como o risco de certas decisões sem 

medirmos as consequências e a possibilidade de as assumirmos. 

Não estamos com isto a defender que não se deve buscar tirar a melhor rentabilidade 

dos recursos que são colocados à nossa disposição. Muito pelo contrário. Tal atitude 

não seria coerente com o que vos tentamos transmitir ao longo deste Seminário. 
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Estamos simplesmente a sublinhar que, tal como dizia Jesus há 2000 anos, devemos 

ter cautela de não nos perdermos, pensando que a vida consiste na quantidade de 

bens que temos, em lugar da qualidade do bem que temos. 

Bem diz o povo: 

“Cautelas e caldos de galinha, nunca fizeram mal a ninguém” 

 

Como é que vai a vossa generosidade? 
 
 (teste de avaliação da generosidade pessoal) 
 
 

A Generosidade e as Relações Interpessoais  

Descartes, célebre filósofo da antiguidade, dizia que a verdadeira generosidade, 

aquela que faz um homem estimar-se a si mesmo no mais alto grau em que pode 

legitimamente estimar-se, consiste somente, por uma parte, em que ele sabe que não 

há algo que realmente lhe pertença a não ser essa livre disposição das suas vontades, 

nem por que ele deva ser louvado ou censurado a não ser porque faz bom ou mau 

uso dela; e, por outra parte, em que ele sente em si mesmo uma firme e constante 

resolução de fazer bom uso dela, isto é, de nunca deixar de ter vontade para 

empreender e executar todas as coisas que julgar serem as melhores.  

É nesse sentido que os psicólogos afirmam, que uma pessoa generosa tem uma 

melhor auto-estima e, por isso mesmo, contribui para o bem-estar dele próprio, da 

sua própria família e daqueles que estão à sua volta. 

Quando uma pessoa é verdadeiramente generosa, e faz um bom uso dessa 

generosidade, mesmo não estando à espera de receber qualquer tipo de 

compensação, ela é verdadeiramente compensada, pela satisfação pessoal e por um 

estado anímico que irradia à sua volta 

Todos os que nos encontramos aqui hoje, já pudemos experimentar a satisfação 

pessoal que vivenciamos, quando um acto de generosidade da nossa parte fez alguém 

feliz ou contribuiu para uma melhoria das suas condições de vida.  
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E quando nos encontramos bem connosco mesmos, também fazemos com que os 

nossos familiares, amigos e colegas sintam satisfação em estar ao nosso lado. 

É nesse sentido que a generosidade pode ajudar em todas as nossas relações. Mas 

não o devemos fazer com o intuito de receber algo em troca. 

 Tal situação seria muito mais uma atitude societária que uma atitude generosa.  

A generosidade não busca nada em troca.  

Quando somos generosos, podemos chegar a dar daquilo que nos faz falta, mas que 

chegamos a compreender que ainda faz mais falta ao outro. 

A necessidade do outro acaba por nos ajudar a minimizar a nossa própria 

necessidade, ajudando-nos a ter uma visão menos pessimista e menos negativista da 

realidade que estejamos a experimentar. 

 Essa nova visão tem sempre repercussões nas nossas relações pessoais, pois o nosso 

estado anímico passa positivamente para aqueles com quem nos estamos a 

relacionar. 

 

A Generosidade e as situações de risco     

Um outro aspecto em que o sermos generosos pode ajudar-nos a viver melhor, é 

evitar que nos coloquemos em situações que nos sejam mais difíceis de ultrapassar.  

Nesse enquadramento, a generosidade resultaria, assim, numa protecção contra 

situações de risco. 

Regra geral, uma pessoa que tem uma atitude de generosidade para com os outros, 

pensa e mede muito bem a forma da gastar o seu dinheiro, bem como a utilidade da 

gestão que faz da sua vida. 

O generoso busca normalmente ser útil e efectivo em todas as coisas. Por essa força 

de razão, não se costuma colocar em posição de risco, seja para com ele mesmo, seja 

para com a sua família ou próximos. 
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Nesse sentido, se fizerem uso do que aprenderam nas sessões, sobre o como 

construir um orçamento, e como controlar o mesmo, vão ver que a generosidade 

também deve estar prevista no vosso planeamento e orçamentação. 

É nesse sentido que nos conduz o pensador francês, Comte-Sponville (2004), no seu 

tratado sobre as grandes virtudes, ao abordar o tema da Generosidade: 

“Sem querer reduzir tudo a uma questão de dinheiro, pois pode-se dar outra 

coisa, não omitamos, porém, que o dinheiro tem o mérito, e até serve para isso, de ser 

quantificável. Assim, ele autoriza, por exemplo, esta pergunta: que percentagem da 

sua renda consagra para ajudar os mais pobres ou mais infelizes que você? ...Eu só 

queria colocar a questão de dinheiro com a maior nitidez e, para isso, globalizar - é 

preciso - os orçamentos familiares. Eis que, portanto, voltamos ao ponto: que 

percentagem da sua renda familiar você consagra a despesas que se possam chamar 

de generosidade, em outras palavras, a uma felicidade diferente da sua ou dos seus 

íntimos?” 

 

Mas previsão não é calculismo. Não se dá para receber em troca alguma coisa. Como 

diz um provérbio de Salomão, bem antigo, mas tão real: 

 

“Há quem dê generosamente, e vê aumentar as suas rendas. Outros retêm o que 

deveriam dar, e caem na pobreza. – O generoso prosperará. Quem dá alívio aos 

outros, alívio receberá” (Provérbios 11: 24 e 25, Nova Versão Internacional). 

 

O que será mais verdade ainda, pelo facto de que o generoso e sábio administrador, 

também não se presta a jogos de azar, pois sabe que estes são feitos para que quem 

os promove ganhe, e para que quem joga perca. 

 

Se pensa em ajudar a alguém não usará o jogo como fonte para o fazer, ainda que a 

Santa Casa da Misericórdia diga que apoia a causa social. Quando temos uma atitude 

de generosidade, preferimos ajudar directamente uma causa, sem esperar ganhar 

nada em troca. 

 
Também não se irá pôr a investir em capitais de risco, onde o seu dinheiro só poderia 

eventualmente gerar alguma mais-valia, depois de muito tempo, e isso se não viesse 

a perder até o capital investido. 
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Permitam-me fazer ainda uma pergunta.  

- Se é verdade o que nos diz a psicologia sobre: a generosidade conduzir a uma 

melhor auto-estima, o que corroboramos, que factor ou factores inerentes a esta 

condição podem constituir um agente inibidor na aquisição de qualquer tipo de 

adição? 

Ser generosos para com os recursos ambientais, que são colocados à nossa 

disposição, também nos fará pensar melhor no “e depois de nós?”. 

O nosso pensar não se centrará no benefício imediato, mas estaremos a pensar em 

assegurar o bem-estar e a felicidade das gerações futuras, deixando-lhes um capital 

positivo. 

 E porque não contribuir mesmo para que esse capital ambiental seja melhor do que 

aquele que nós encontrámos. Também isto é generosidade. 

Todos estamos a pagar bem caro hoje, a factura de se terem desperdiçado muitos dos 

recursos naturais, matando a galinha dos ovos de ouro. 

As indústrias do século passado cresceram e foram potenciadoras de lucros, sem se 

pensar na promoção de uma filosofia de generosidade ou no mínimo de 

responsabilidade social. 

Responsabilidade social foi tudo o que não se viu.  

Como diz o grande psicólogo e educador Augusto Cury (2004): 

“Enriquecer por enriquecer não tem sentido. Ganhar dinheiro só tem sentido se 

for para promover muito mais do que o nosso conforto, se for usado para ajudar os 

outros, aumentar a oferta de emprego, contribuir socialmente.” 

 

Em Jeito de Conclusão 

O grande erro em que a sociedade ocidental tem caído nas últimas décadas, é o de 

deixar que tudo gire em torno do capitalismo, do consumismo e do dinheiro. Talvez a 

principal razão da crise que vivemos nos nossos dias resida no facto de se ter 
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idolatrado de tal forma o dinheiro, que o amor ao mesmo se tenha tornado “a raiz de 

todos os males”. 

Acabámos por nos desumanizar, o que torna a corrupção muito mais facilitada e 

menos consciente, ou não. Demos assim lugar a uma sociedade, cheia de frustrações, 

só porque não se tem o que se pensava que se deveria ter. 

Como referimos anteriormente, o dinheiro em si não é má coisa, mas este deve servir 

ao seu bom uso, e não para que o amemos de todo o nosso ser. Situação que só será 

possível se não nos deixarmos dominar por ele. Lembremo-nos das muitas pessoas 

que vivem com muito menos do que nós e não deixam de ser felizes por isso. 

Como dizíamos numa das nossas sessões, existem coisas bem mais importantes que o 

dinheiro. As pessoas são uma delas.  

É bem mais importante que amemos as pessoas, e usemos o dinheiro de forma 

equilibrada (balanço – das contas). Porque se amarmos mais o dinheiro que as 

pessoas, acabaremos por nos servir ou usar daqueles a quem deveríamos amar, 

perdendo o verdadeiro sentido da vida e do seu bem-estar.  

Tal como afirma Hugo Pinto, na sua obra Vencer a Crise (2010): “A realidade é que o 

dinheiro é um óptimo servo, mas um péssimo patrão.” 

Fomos arrastados para uma filosofia de vida, que não se sacia nunca. Essa filosofia de 

vida levou a um pressuposto errado de que se guardar mais, com toda a certeza que 

vou ter também mais.  

Infelizmente este pressuposto está errado, porque aquele que guarda só para si, sem 

uma atitude generosa, nem sempre sai a ganhar. 

Existe um princípio patente a todos aqueles que nos demoramos a observar a 

natureza: Todos sabemos que se uma planta guardasse dentro dela, de forma egoísta, 

a sua preciosa semente, ficaria vetada ao extermínio.  

Observando este precioso princípio na natureza, o lavrador sabe que não pode 

guardar, ou consumir toda a semente que recolheu na colheita. Deve guardar 

algumas sementes para as devolver à terra. Só assim poderá voltar a recolher e voltar 

a dar, para continuar a colher.  
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Uma vida de administração sã, onde a generosidade e o altruísmo têm lugar, é 

possível de empreender através dos princípios deixados pelo Criador na Natureza. É 

por essa mesma razão, uma bênção para os outros e para si mesma.  

Nesse sentido, damos não porque tenhamos, mas temos porque damos.  

Damos, porque consideramos as coisas importantes da vida, como pudemos analisar 

juntos, no primeiro dia deste seminário. 

Damos, porque sentimos a nossa responsabilidade ao administrar, porque somos 

todos administradores. Administrar o nosso tempo, as nossas afeições, enfim, todos 

os recursos ao nosso dispor, e reparti-los de forma generosa, é fruto de uma boa 

administração. Foi por aí que andámos na terceira sessão. 

Damos, porque temos uma administração cuidada, que passa pela previsão e 

orçamentação dos recursos que temos à nossa disposição, com base em objectivos e 

estratégias bem definidas, pois todos somos administradores. 

Damos, porque recebemos dos que aqui estiveram antes de nós e porque desejamos 

deixar um capital efectivo, a todos os níveis, aos que vierem depois de nós, 

projectando uma visão de esperança e confiança no futuro. Esse, se bem se lembram, 

foi o tema que tratámos ontem. 

E, finalmente, damos porque a generosidade é uma excelente terapia contra uma 

sociedade supérflua e superficial, que não traz de maneira alguma melhor qualidade 

de vida. 

Temos consciência de não termos esgotado o assunto. Mas acreditamos ter 

contribuído para que as suas perspectivas de vida sejam mais optimistas e positivas 

do que eram há uma semana. 

Esperamos, ainda, que este seminário tenha fornecido as ferramentas de que precisa, 

enquanto facilitadoras de uma melhor qualidade de vida em tempos de crise como os 

que estamos a viver. 

Administre bem para viver melhor!   
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Os trabalhos práticos, textos, minutas, tabelas e anexos que se encontram nas 
páginas seguintes podem ser usados nas sessões para as quais foram preparados ou 
noutras, se a sequência dos temas for ordenada de outra forma. 
 
Este conjunto de testes, trabalhos, gráficos e outros documentos pretendem ilustrar 
as matérias em apresentação, servindo para animar e promover a participação dos 
ouvintes. O objectivo é o de os fazer avançar do estádio de simples ouvintes para o de 
verdadeiros participantes. 
 
 
Índice 
 

1. A minha Relação com o Dinheiro (1ª.Sessão) 
2.  Texto de George Carlin (1ª.Sessão) 
3. Resolução de Dívidas (3ª.Sessão) 
4. Carta Credores 1 (3ª.Sessão) 
5. Orçamento Pag. Credores (3ª.Sessão) 
6. Pag. Pró-rácio Credores (3ª.Sessão) 
7. Carta Credores 2 (3ª.Sessão) 
8. Teste “Como Administra o Dinheiro da Sua família) (4ª.Sessão)  
9. Teste de Avaliação da Nossa Generosidade (5ª.Sessão) 
10.  Dinâmica de Grupo “Balões” (4ª Sessão) 
11.  Dinâmica de Grupo “A Mala” (5ª.Sessão) 

 



seminário 

administrar bem  

é...VIVER MELHOR 

 

 54 

 
1.ª SESSÃO – Os Valores da Vida EXERCÍCIO PRÁTICO 
 

 

 

Contar 5 pontos por cada resposta afirmativa (SIM). 
 

Quanto mais perto de 100, maior será a necessidade de ajuda na gestão das finanças 

familiares. 
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1.ª SESSÃO – Os Valores da Vida TEXTO 
 
O retrato que Bob Moorehead traça da nossa sociedade ocidental, no texto que se 
segue, é revelador da maneira pouco rigorosa como a maioria dos ocidentais gerem a 
sua vida. 
 

“Gastamos sem critérios, rimo-nos tão pouco, conduzimos muito rápido, ficamos irritados 

e acordados até muito tarde, acordamos cansados, lemos muito pouco, vemos demasiada 

televisão e muito raramente tiramos tempo para orar. Multiplicamos os nossos bens, mas 

reduzimos os nossos valores. Falamos demasiado, raramente amamos e odiamos com 

muita frequência. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa 

vida e não vida aos nossos anos. Fomos e voltámos à Lua, mas temos dificuldade em 

atravessar a rua para irmos ter com um novo vizinho. Conquistamos o espaço sideral, mas 

não o nosso espaço íntimo. Fizemos coisas grandes, mas pouquíssimas boas. Limpamos o 

ar, mas poluímos a alma; dominamos o átomo, mas não o nosso preconceito; escrevemos 

mais, mas aprendemos menos; planeamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a 

apressar-nos, mas não a esperar. Fabricamos mais computadores para armazenar mais 

informação e produzir mais cópias do que nunca, mas comunicamos cada vez menos. 

Estamos na era da ‘fast-food’ e da digestão lenta; do homem grande, de carácter pequeno; 

dos lucros exorbitantes e das relações superficiais. Esta é a época das viagens rápidas, da 

moral e das fraldas descartáveis, dos relacionamentos de uma só noite, dos corpos com 

excesso de peso e dos comprimidos de todo o tipo, uns que produzem sensações de boa 

disposição ou tranquilidade, outros mesmo que provocam a morte. Vivemos no tempo em 

que há dois rendimentos, mas mais divórcios; casas de luxo, mas lares despedaçados. Este 

é o tempo em se vê muita coisa na vitrina e nada no armazém; tempo em que a tecnologia 

leva esta reflexão até si, e que lhe permite partilhá-la ou simplesmente apagá-la. Lembre-

se de passar algum tempo com as pessoas que ama, pois elas não vão estar aqui para 

sempre. Lembre-se de dizer uma palavra amável a alguém que lhe ergue os seus olhos 

com respeito, porque essa pessoa pequena em breve vai crescer e deixar de estar ao seu 

lado. Lembre-se de dar um abraço caloroso àqueles que estão perto de si, pois isso não lhe 

custa um único cêntimo. Lembre-se de dizer ‘amo-te’ ao seu cônjuge e às pessoas a quem 

ama, mas diga-o, acima de tudo, com sinceridade. Um beijo e um abraço curam a dor 

quando vêm do seu íntimo […] E lembre-se sempre, a vida não se mede pelas vezes que 

respiramos, mas pelos momentos que nos cortam a respiração.” - Bob Moorehead (1995). 
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3.ª sessão - NAVEGAR EM SEGURANÇA                         Resolução de Dívidas 
 
1 –  Como Lidar Com o Seu  Banco 
 
Se tiver dívidas para com o seu banco, cujo prazo de pagamento expirou, e que 
estejam à cobrança na mesma conta onde lhe é pago o ordenado, deve 
imediatamente abrir uma nova conta num banco que não seja seu credor, e 
informar a sua entidade patronal de que deve transferir o seu rendimento mensal 
para essa nova conta. 
 
Deve proceder desta forma porque muitos bancos vão usar o direito de debitar a 
sua conta, mesmo sem a sua prévia autorização, a fim de se fazer pagar do 
montante que lhe é devido.  
 
Embora possa não parecer, isto é perfeitamente legal. Sendo mais gravoso, pelo 
facto de, frequentemente, os pagamentos em dívida, que se têm vindo a 
acumular, serem a totalidade, ou mesmo superiores, ao rendimento mensal. 
Desta forma pode ficar sem o rendimento com que contava para fazer face à sua 
subsistência, correndo ainda o risco de perder a totalidade do seu rendimento 
mensal. 
 
Quando as dívidas estão seguras num bem, como a prestação da casa ou do 
carro, e o incumprimento é em relação a esse bem, pode acontecer que o 
mesmo, ou o seu usufruto lhe seja retirado. São igualmente exemplos de dívidas 
seguras num bem, as dívidas para com fornecedores de bens ou serviços (água, 
gás, electricidade, comunicações…), nesse caso podemos ver-nos privados do 
serviço prestado e do bem dele decorrente. 
 
Como exemplo de dívidas não seguras ou não associadas a nenhum bem 
específico, temos a dívida referente ao uso de um cartão de crédito. Nesse caso 
o credor não poderá retirar nenhum bem específico, face a um incumprimento 
dos pagamentos contratualizados, mas pode fazer-se pagar através da conta em 
que lhe é depositado o seu ordenado. 
 
As dívidas seguras devem ter sempre prioridade na sua resolução sobre as 
dívidas não seguras, o que não significa a não resolução destas últimas. 
 
 
Passo 2 – Contactar os credores 
 
Muitos dos credores estarão dispostos a colaborar consigo numa situação 
financeira difícil, se estiverem cientes da sua situação. Consequentemente, a 
primeira coisa que deve ser feita é contactar TODOS os seus credores de dívidas 
não seguras e explicar a sua situação actual. Deverá também pedir-lhes os 
detalhes do montante total em dívida, da quantia total de pagamentos em atraso 
e o valor das taxas de incumprimento. 
 
Se já possui toda a informação descrita acima não precisa de a pedir outra vez, 
aliás dará prova de bom controlo orçamental, mesmo se uma ou outra situação 
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imprevista ou não o leva neste momento a se encontrar numa situação de 
incumprimento. 
 
Deverá escrever uma carta semelhante à que encontra nos anexos deste 
seminário (3ª Sessão - Carta Credores 1). 
 
 
Passo 3 - Rendimento e Despesa 
 
Depois de ter recebido todas as informações solicitadas pelos seus credores, ou 
pelo menos depois de ter passado um mês após a solicitação daquelas, é 
essencial completar a sua lista de valores de Rendimento e Despesas para que 
todas as partes possam saber o seu rendimento total mensal e a sua despesa 
total mensal. Isto irá mostrar, com a devida transparência e honestidade, o 
estado da sua situação financeira actual. Estes valores devem ser calculados 
numa base mensal. Os valores anuais poderão ser calculados, dividindo o valor 
anual por doze. Em relação a valores semanais, podem ser multiplicados por 52 
semanas ou X semanas e depois divididos por doze, obtendo-se assim o valor 
mensal.  
 
Ao fazer a lista é importante indicar primeiro as despesas prioritárias como a 
prestação da casa, os empréstimos seguros em bens, os serviços de água, a luz, 
o gás, a alimentação etc. 
 
Sempre que for viável deve evitar-se o incumprimento das dívidas prioritárias. Se 
houver incumprimento com pagamentos em atraso deve-se orçamentar um 
pagamento extra em relação ao pagamento contratual, até que se regularize a 
situação de incumprimento. O montante extra deve ser comunicado ao banco 
onde paga a prestação do carro ou da casa, à companhia da água, luz etc., 
perguntando se a entidade credora acha aceitável a proposta, de modo a não 
iniciar a denúncia do contracto e as consequências nefastas que daí advêm. 
 
Dever-se-á elaborar uma tabela semelhante ao exemplo que encontra nos 
anexos (3ª Sessão – Orçamento Pag.Credores). 
 
Após a elaboração da tabela acima referida, podemos chegar ao valor disponível 
para pagamento aos credores, através da fórmula: 
 
Fontes de Rendimento – Despesa = Excedente disponível para pagar aos credores. 

 
 
Quando calcula a despesa total em relação ao rendimento total, irá obter a 
quantidade de excedente de receita que terá disponível para distribuir pelos seus 
credores não prioritários numa base pró-rácio mensal. 
 
 
Passo 4 - Calcular as ofertas para os credores

 

 
Depois de se obter a diferença entre o rendimento total e a despesa total, é altura 
de se calcular o valor a distribuir a cada um dos credores. A maneira mais justa 
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de repartir esse valor é fazer o cálculo do valor da oferta, tendo em consideração 
o montante em divida a cada credor. A isto chama-se um cálculo de oferta pró-
rácio e pode ser calculado através da seguinte fórmula: 
 
Dívida a um credor ÷ Dívida Total x rendimento excedente = Pagamento ao credor 
 
 
Teremos que efectuar esse cálculo para cada um dos credores. Ver tabela em 
anexo (3ª Sessão – Pag. Pró-Rácio Credores). 
 
Se a sua despesa for maior do que o seu rendimento, então terá um défice. 
Nesse caso vai precisar fazer um pagamento simbólico, ou seja a oferta de um 
euro por mês a cada um dos seus credores não prioritários. Este é normalmente 
o pagamento mínimo que poderá fazer de qualquer dívida. Deverá continuar a 
fazer esse pagamento por cada uma das dívidas, mesmo que os credores 
considerem este valor demasiado baixo, e procurar nos próximos meses rever a 
situação financeira com vista a aumentar o montante dos pagamentos aos 
credores até total eliminação do défice. 
 

 
Passo 5 – Notificar os Credores 
 
Agora que já sabe o valor que pode oferecer a cada credor, terá de escrever-lhes 
para notificá-los do valor da oferta. Veja minuta em anexos (3ªSessão – Pag. Pró-
Rácio Credores). 
 
Deverá enviar uma cópia da carta com a relação do rendimento e despesa, e lista 
completa dos credores a serem pagos pró-racio. 
 
Ver carta tipo em anexos. 
 
Depois de ter informado os seus credores sobre o valor das suas ofertas, deve 
fazer o pagamento mensal de uma forma regular, atempada e sem falhas. 
 
Deverá também fornecer uma actualização da sua situação financeira de 3 em 3 
meses ou de 6 em 6 meses. Isso permitirá aos credores compreenderem que 
continua empenhado em pagar as suas dívidas. 
 
Se ocorreram alterações à sua situação financeira, deverá proceder às 
actualizações daí decorrentes e enviar novas cartas aos credores com a 
actualização da oferta. 
 
 
Perdão de Dívidas 
 
Em determinadas circunstâncias, pode ser possível pedir aos credores que 
considerem o perdão das suas dívidas. Isto geralmente só poderá ser 
considerado em situações extremas como em caso de doença grave de longo 
prazo. Os credores poderão exigir uma carta do seu médico ou um relatório de 
um médico especialista. 
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3.ª sessão - NAVEGAR EM SEGURANÇA                               Carta Credores 1 
 
 

Nome: _____________________ 
Morada:____________________ 
 
 
 
    Ao_________________(Nome e morada do Credor) 
 

 
Data;_______________________ 

 
 
Assunto: Número de Conta / Referência 
 
 
Prezados Senhores 
 
 
Actualmente, estou a passar por dificuldades financeiras devido a (inserir razão). 
Tal situação tem tornado cada vez mais difícil o cumprimento dos meus 
pagamentos contratuais para com V. Exas. em relação ao número de conta em 
epígrafe. 
Estou a tentar resolver a minha situação e entrarei em contacto convosco muito 
em breve para vos dar a relação da minha situação financeira, com a melhor 
oferta de pagamento que me for possível apresentar. Ficaria extremamente grato 
se V. Exas. me pudessem facultar os dados que se seguem, para que eu possa 
fazer as minhas ofertas junto dos meus credores. 
 
•Saldo devido 
•Termos de reembolso e os juros / multas decorrentes 
•Tipo de acordo 
•Quantia em atraso 
•Quaisquer apólices de seguros ligados ao acordo 
 
Voltarei a entrar em contacto, logo que tenha recebido as respostas de todos os 
meus credores. 
 
Grato pela atenção dispensada 
Com os melhores cumprimentos 
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3.ª sessão - NAVEGAR EM SEGURANÇA             Orçamento Pag. Credores 
 
 
 

Fontes de Rendimento Titular Cônjuge 

Salário Líquido     

Horas de Trabalho Extra     

Pensões     

Diversas     

Total A B 

Total A + B   
 

   

   Número de crianças no agregado familiar: Idades: 
  

   

   Despesas 
  Hipoteca/Renda   

 Pagamento extra Hipoteca/Renda devido a Incumprimento   
 Prestação Empréstimo Automóvel   
 Fundo de Pensão Privado   
 Seguro de Habitação   
 Seguro de Vida   
 Contribuição Autárquica   
 Electricidade   
 Gás   
 Telefone   
 Gasolina   
 Seguro Automóvel   
 Transportes Públicos   
 Alimentação   
 Vestuário   
 Animais de Estimação   
 Despesas Escolares   
 Diversas   
 Total   
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3.ª sessão - NAVEGAR EM SEGURANÇA            Pag. Pró-Rácio Credores 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome do Credor Número de Conta Montante em Dívida Titular da Conta 
Monta de Oferta 
Pró-Rácio 
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3.ª sessão - NAVEGAR EM SEGURANÇA                            Carta Credores 2 
 
 
 
 
Nome: _____________________ 
Morada:____________________ 
 
 
 
    Ao_________________(Nome e morada do Credor) 
 

 
Data:_______________________ 

 
 
Assunto: Número de Conta / Acordo 
 
 
 
Prezados Senhores, 

 
Informei previamente V. Exas., por carta datada de xxxxx, que estou a atravessar 
dificuldades financeiras. 

 
Envio em anexo uma cópia da relação do meu rendimento e das minhas 
despesas mensais, assim como a lista de todos os meus credores e o valor de 
oferta que posso pagar a cada um deles. 

 
Agradecia que V. Exas. pudessem aceitar a oferta de XXX por mês, e 
atenciosamente suspender os juros e outros encargos decorrentes, tendo em 
conta a situação difícil que estou a atravessar. 

 
Grato pela atenção dispensada, e certo de uma resposta favorável a esta minha 
solicitação, 
Com os melhores cumprimentos 
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4.ª SESSÃO – Equilíbrio Sustentável TESTE 
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Pontuação 
A – 9 pontos (excepto a pergunta 1 que são 10 pontos) 
B – 5 pontos 
C – 0 pontos 
 
 
Avaliação 
75-100 pontos – Está administrar bem as finanças da família 
50-74 pontos – Tudo bem, mas pode melhorar 
0-49 pontos – Cuidado, precisa de resolver algumas questões importantes 
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5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade TESTE 
 

AUTO - AVALIAÇÃO 
GENEROSIDADE 

1 - A maneira pessoal de viver a Generosidade 

1. Esforço-me por reconhecer as necessidades reais dos outros. (Devemos fazer 

alguma coisa pelos outros quando existem necessidades reais. De outro modo, 
podemos estar a satisfazer caprichos ou a dar o que nos sobra).  

1 2 3 4 5 

2. Reconheço os meus próprios talentos (capacidades, qualidades, conhecimentos) e 
coloco-os ao serviço dos outros. 

(Às vezes temos capacidades ou qualidades "escondidas" que nunca aproveitamos, 
simplesmente porque não fazemos um esforço, por preguiça ou timidez).  

   1 2 3 4 5 

3. Reconheço o valor das minhas próprias posses, do meu tempo, esforço, etc. 

(Existem muitas coisas que não apreciamos devidamente. Não lhes damos 

importância porque nos habituamos a elas, como o nosso lar, o nosso dinheiro ou a 
nossa fé, mas há outras pessoas que têm necessidade delas).  

   1 2 3 4 5 

4. Habitualmente, pratico acções tendo em vista o bem-estar dos outros. 

(Às vezes sentimo-nos generosos porque fizemos um esforço especial nalgum 

momento da nossa vida. No entanto, a generosidade requer que haja continuidade 
nas acções, que estas se repitam e sejam frequentes).  

   1 2 3 4 5 

5. Pratico frequentemente as seguintes acções: empresto coisas pessoais, dou algo 

que me pertence, estou disponível, escuto os outros, exijo aos outros de forma 

razoável. 

(De uma maneira geral, todos nós achamos que não nos custa tanto agir de 

determinadas maneiras em prol dos outros. Por outro lado, é muito mais difícil outros 

tipos de acção. Para algumas pessoas não lhes custa, por exemplo, dar dinheiro para 

uma causa justa, mas, em contrapartida, não estão dispostas a sacrificar o tempo 

que dedicam a alguma actividade pessoal).  

   1 2 3 4 5 

6. Permito que os outros pratiquem acções em meu favor. 

(Se somos auto-suficientes ou, simplesmente, impacientes é possível que não 

deixemos que os outros ajam em nosso benefício, tirando-lhes assim a possibilidade 
de serem generosos connosco.  

   1 2 3 4 5 
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5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade TESTE 

7. Perdoo. 

(É talvez a maneira mais difícil de ser generoso).  

   1 2 3 4 5 

8.Faço esforços para superar o cansaço, a doença e a preguiça a fim de ajudar os 

outros. 

(Há pessoas que só se disponibilizam para ajudar os outros quando dormem bem e 

estão bem dispostas. É importante discernir em que momentos do dia, ou em que 

circunstâncias, tendemos a ser mais ou menos generosos).  

   1 2 3 4 5 

9. Ajudo alguém, procurando em primeiro lugar o seu bem-estar e sem pensar no que 

posso pedir em troca. 

(Ao ajudar alguém, faça-o pensando no bem que lhe está a fazer, sem esperar 
alguma coisa em troca ou que lhe retribua o favor).  

   1 2 3 4 5 

10. Esforço-me por ajudar as pessoas que mais necessitam da minha atenção. 

(Muitas vezes é fácil agir de uma maneira generosa com algumas pessoas, mas não 

com outras. Por exemplo, com o cônjuge e com os filhos, mas não com os vizinhos; 

com algum colega que achamos simpático, mas não com outro, que esteja mais 

necessitado, mas seja antipático). 

   1 2 3 4 5 

2 - A educação da Generosidade 

11. Auxilio as crianças a concretizarem as suas preocupações para ajudarem os 

outros. 

(Ao visitarem, por exemplo, um amigo doente, perdoarem um irmão, colaborarem 
nas tarefas escolares).  

   1 2 3 4 5 

12. Procuro e ofereço oportunidades para que os alunos/filhos possam decidir 

livremente se estão dispostos a ajudar os outros. 

(Não se trata de os obrigar a fazer alguma coisa pelos outros - pois isso não os ajuda 

a serem generosos - mas de os convidar. Por exemplo: já pensaste que o teu colega 
gostaria que o ajudasses a colocar os seus estudos em dia?).  

   1 2 3 4 5 
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5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade TESTE 

13. Ajudo-os a descobrirem as necessidades reais dos outros. 

(Isto implica que os ajudemos a pensar, fazendo perguntas do género: Já percebeste 
que a mamã está muito cansada? O que é que podes fazer para a ajudar?).  

   1 2 3 4 5 

14. Ajudo-os a distinguirem entre o que são caprichos e o que são necessidades 

reais. 

(Quando os outros pedem coisas, convém pensar se realmente necessitam delas ou 
não, se é um capricho ou uma necessidade? É pertinente raciocinar com as crianças).  

   1 2 3 4 5 

15. Ajudo-os a reconhecerem o valor das suas capacidades, do seu tempo etc. 

(É frequente os filhos/alunos não se darem conta das suas aptidões. Necessitam de 

ajuda para descobrirem os meios que realmente dispõem com vista a fazerem alguma 

coisa pelos outros).  

   1 2 3 4 5 

16. Ajudo-os a reconhecerem quais são os motivos que os levam a agir em prol dos 

outros. (Isto é tão simples como perguntar: Por que razão vais fazer isto?). 

   1 2 3 4 5 

 17. Ajudo os jovens não apenas a dar, mas também a receber. 

(É possível que alguns recebam mais do que dão. Mas, com as crianças mais 
crescidas, devemos também ensiná-las a receber).  

   1 2 3 4 5 

18. Sou capaz de ensinar os jovens a praticarem acções em benefício dos outros por 

motivos elevados. 

(Nunca saberemos quais são as razões que levam os jovens a agir desta ou daquela 

maneira, mas podemos tentar despertar–lhes a atenção para fazerem as coisas com o 

sentido correcto do dever ou por amor).  

   1 2 3 4 5 

19. Procuro maneiras de conseguir que os alunos/filhos superem a comodidade, a 

preguiça e a inércia com o objectivo de centrar a sua atenção nos outros. 

(Em grande parte isto depende do exemplo entusiasta do educador).  

   1 2 3 4 5 

20. Converso com as crianças para que aprendam a relacionar a generosidade com o 

amor e especialmente com o amor a Deus. (Devemos falar destes temas com 
naturalidade, na família ou na escola, e à medida que as crianças vão crescendo).  

   1 2 3 4 5 

 



seminário 

administrar bem  

é...VIVER MELHOR 

 

 68 

5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade TESTE 

Como realizar a auto-avaliação 

 
No texto encontram-se uma série de afirmações para reflexão, divididas em duas 

partes: 

 

1) O grau em que se está a viver pessoalmente a generosidade. 

 
2) O grau em que se está a educar os alunos ou os filhos na mesma generosidade. 

Considerando cada afirmação, situe a sua conduta e o seu esforço pessoal de 

acordo com a seguinte escala: 

5. Estou totalmente de acordo com a afirmação. Reflecte a minha situação 
pessoal. 

 

4. A afirmação reflecte em grande parte a minha situação, mas com alguma 
reserva. 

 

3. Por um lado, a afirmação reflecte a minha situação, por outro, não. 

2. A afirmação realmente não reflecte a minha situação, exceptuando alguma 
situação pontual. 

 

1. A afirmação não reflecte em nada a minha situação pessoal. Não me 
identifico com ela. 

Pode comentar as reflexões pessoais com o cônjuge ou com algum companheiro e, 

deste modo, estabelecer aspectos prioritários aos quais deve dar atenção 

relativamente ao desenvolvimento da generosidade ou à educação dos filhos ou dos 

alunos. É provável que se descubram muitos aspectos a melhorar, mas seleccione 
apenas um ou dois com a finalidade de tentar melhorar. 

As reflexões apresentadas não esgotam o tema, mas são um ponto de partida para 

uma auto-avaliação. 

 

Adaptado do livro "Auto-avaliação das virtudes humanas", de David Isaacs. 
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DINÂMICAS DE GRUPO PARA AS SESSÕES 
 
3.ª SESSÃO – Navegar em Segurança Dinâmica 
 

Os Balões 

Objectivo: Transmitir a importância de equilíbrio na administração da vida e 
a importância de os papéis dentro da família estarem bem definidos e 
estabelecidos com equilíbrio. 
 
Material: Balões de várias cores cheios de ar, tendo escrito em cada um deles com 
letras maiúsculas: BANCOS; ALIMENTAÇÃO; COMPRAS; ESCOLA; HIGIÉNE DOS 
FILHOS; LAZER; ACOMPANHAMENTO TPC; ORÇAMENTO; INVESTIMENTOS; 
FÉRIAS; IMPOSTOS; MANUTENÇÃO VEÍCULOS; PAGAMENTO DE CONTAS; 
EVENTOS (Organização de Festas e Momentos Especiais); LIMPEZA DO LAR; LAVAR 
CARROS, etc. Um saco de plástico de 120L onde se colocam os balões. 
 
Desenvolvimento: Chama-se um casal que esteja presente no auditório. 
 
Vão-se retirando, um a um, os balões do saco, e entregando a cada um dos elementos 
do casal, de acordo com a responsabilidade que cada um tem em relação ao que está 
escrito em cada balão. 
 
O Objectivo é saber se existe equilíbrio na repartição das tarefas e, por conseguinte, 
uma boa administração dos papéis. 

 

5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade Dinâmica 
 

 

A mala  

Objectivo: Consciencialização sobre a estrutura de uma sociedade que 

reforça a defesa dos interesses particulares, e não estimula o compromisso 

solidário. 

Material: uma mala fechada à chave, chave da mala, dois lápis por afiar, duas folhas de 
papel em branco, dois afia-lápis iguais. 
 
Desenvolvimento: formam-se duas equipas. 
 
A uma equipa entrega-se-lhe a mala fechada à chave, dois lápis por afiar e duas folhas 
de papel em branco que se encontram dentro da mala fechada à chave. 
 
À outra equipa entrega-se-lhe a chave da mala e dois afia-lápis iguais. 
 
O coordenador pede que as duas equipas negociem entre si o material que lhes é 
necessário para o bom cumprimento da tarefa que é a seguinte: ambas deverão 
escrever a frase “ Eu tenho Pão e Trabalho”. 
 
A equipa vencedora será a que escrever primeiro a frase e a entregar ao coordenador. 
 
A frase a escrever deve estar escrita num quadro ou em cartaz em letra grande e bem 
legível às equipas participantes. 
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ORGANISMOS DE APOIO 

Apoio Gratuito 

Departamento de Mordomia UPASD 

Ausenda Martins 
Daniel Vicente  
Telefone: 213 510 910 
mordomia@adventistas.org.pt 

 

DECO PRO TESTE 

Telefones: 808 200 145 (Linha Azul) 
                     218 410 858 
info@deco.proteste.pt 
www.deco.proteste.pt 
 
 
 

Apoio Remunerado 
 

Planoviável  
 
Telefones: 707 201 267 
         229 407 525 
geral@planoviavel.pt 
www.planoviavel.com 
 

 

Instituto do Cliente 

Telefone: 217 266 507 
credito@institutodocliente.com 
www.institutodocliente.com 
 

 

 

mailto:mordomia@adventistas.org.pt
mailto:info@deco.proteste.pt
http://www.deco.proteste.pt/
mailto:geral@planoviavel.pt
http://www.planoviavel.com/
mailto:credito@institutodocliente.com
http://www.institutodocliente.com/
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