Objetivo 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.
Afirmar que “o dinheiro não é tudo na vida”, é bem mais fácil do que viver efetivamente
livre do jugo que tradicional, social e culturalmente esse “bem essencial” representa
para o homem do nosso tempo.
Como escapar à tirania do “sentido de propriedade e posse”, tão eufemística e simplificadamente assente na tendência para tudo quantificar monetariamente?
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 atuais com que todos nos confrontamos no
dia-a-dia.
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Os Valores da Vida
O que foi que, nas últimas 24 horas, mais teve consciência de ter valorizado (apreciado,
gostado, etc.)?
Existe uma 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, tanto mais a
noção do seu “valor” cresce para nós.
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?
Diferença entre o valor que atribuímos às coisas (valor especulativo) e o valor das coisas
em si (valor intrínseco).
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)
Exercício prático: debate
(Ficha de trabalho n.º 1)
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Estamos dispostos a “pagar bem caro” por aquilo que consideramos “ter valor”, independentemente do que isso possa ser.
A moeda, como hoje a conhecemos, é 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”.
Os bens intercambiados no “escambo” apresentavam-se geralmente no seu estado natural, variando conforme as condições do meio ambiente e as atividades desenvolvidas
pelo grupo, correspondendo às necessidades fundamentais dos seus membros. Essa forma de intercâmbio tinha, no entanto, a desvantagem da inexistência duma medida
comum de valor entre os elementos a serem permutados.
As mercadorias tornaram-se inconvenientes para as transações comerciais, devido à sua
oscilação de valor, pelo facto de não serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis, tornando difícil o acumular de riqueza.
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.
O metal foi assim, rapidamente, eleito como principal padrão de valor. Era trocado sob
as formas mais diversas.
Foi no século VII a.C. que surgiram as primeiras moedas com as características das
atuais.
Durante muitos séculos, os países cunharam em ouro as suas moedas de maior valor,
reservando a prata e o cobre para os valores menores.
Com o tempo, as moedas perderam o seu valor intrínseco, circulando pelo seu valor
facial, cunhado na moeda. Veio assim a surgir o “papel-moeda”, ficando a cunhagem de
moedas metálicas restrita a valores inferiores, necessários para trocos.
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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, é
organizado a partir de um valor que lhe serve de base e que é sua unidade monetária.
Com a supressão da conversibilidade das notas e moedas em metal precioso, o dinheiro
cada vez mais se desmaterializa, assumindo formas abstratas. Os “cheques” e os meios
de “pagamento eletrónico”, pela simplicidade do seu uso e pela segurança que oferecem,
estão a ser progressivamente adotados por um número crescente de pessoas nas suas
atividades diárias.
O dinheiro, em qualquer forma em que se apresente, não vale por si, mas pelas mercadorias, bens e serviços que pode comprar.
Vale a pena perguntar:
Que relação tenho eu com o dinheiro?
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 reflexivas
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).
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Aquilo a que nos propomos fazer convosco nestas cinco sessões de construção de ideias
é precisamente refletir 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 correta 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).
Esta problemática não é, de forma alguma, 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 necessida-

des 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 pseudonecessidades”, 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 autocon-

trolo, do domínio próprio, levando-nos a dependências capciosas.
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4.

Tais dependências terminam, na esmagadora maioria dos casos, por trazer sofri-

mento, 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. Quanto vale isso?

Que tipo de administrador sou eu?
Quem decidiu a vossa presença aqui e agora? Porque é que sentiram o desejo e/ou a
necessidade de aqui estar?
O que é administrar?
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.
Na realidade, quer consciente, quer inconscientemente, cada um de nós atua constantemente como administrador daquilo que é e tem à sua disposição.
“Sobre que bases”, “com que tipo de preparação”, “segundo que linhas de eficácia anteriormente experimentadas” é que essa administração é levada a cabo?
Que tipo de administradores somos nós?
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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 um dos dois conceitos, se estabelece entre os conceitos em si e a assimilação de
novas noções de valor.

Um dilema exemplar: qualidade ou consumismo?
O conceito do consumismo sobrepôs-se ao da qualidade.
De que lado nos devemos posicionar?
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 perspetiva, mais não são do que tentáculos de
uma autêntica “indústria de criação de necessidades”.
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 infinitamente a
incrementar o consumo, pois este é um ciclo imparável, sem o qual a sociedade entraria
em colapso!
Alternativas sustentáveis
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Mas, e se parássemos para pensar e analisar objetivamente 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?
Esta noite, nesta sessão, propomo-nos então refletir sobre: o retorno a uma conceção
realmente sustentável dos recursos; o valor intrínseco das coisas; o posicionamento de
valorização dos bens e serviços de que carecemos e temos ao nosso dispor. A par disso,
reflitamos ainda sobre hábitos de economia, aforro e poupança.

Equilíbrio – um bem superior a alcançar!
Como “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, como seja, por exemplo, a “espiral da ecologia”.
Ao nos confrontarmos com a necessidade de reencontrarmos o nosso papel como bons
administradores, devemos fazer uso da perspicácia, da capacidade de análise e, sobretudo, da liberdade de escolha e de decisão que possuímos.
E se nos expusermos a princípios de vida ancestrais, carregados que estão de irrefutáveis exemplos, que nos afirmam a adoção e a prática de uma “generosidade desinteressada” como um dos maiores valores na procura da felicidade?
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” (Bíblia, Atos
20:35).
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Isaías, um profeta judeu, que viveu cerca de seis séculos antes de Jesus, havia já questionado de forma direta: “Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do
vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer?” (Bíblia, Isaías 55:2).
Um exercício de... bom administrador:
Da teoria à prática (princípios 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 nos 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.
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).
Da comparação da totalidade do que se auferiu durante um certo período de tempo, com
a totalidade do que se gastou no mesmo período, surge evidenciado 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”.
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 atividade ou empreendimento. Em qualquer destes é
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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.

11

12

Preparar e usar um Orçamento
Nesta sessão, iremos analisar para que servem os planos, as estratégias, os métodos, os
orçamentos, os controlos e tantos outros procedimentos análogos, e identificar quais são
os princípios de “navegação estratégica”, bem como os de construção e utilização de um
orçamento. Veremos ainda como é que o método orçamental se pode aplicar a todas as
vertentes da vida.
“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.?
Sem dúvida que a tomada de decisões é um dos atos que mais caracteriza um administrador.
A importância de dispormos de “tempo” - um bem essencial e insubstituível - para anotar, agrupar, adicionar, comparar e analisar dados e elementos financeiros, com o objetivo de obtermos um orçamento familiar, é realmente útil, embora muitas vezes nos pareça um processo pouco produtivo e, por vezes, até enfadonho.

Noção de Planeamento estratégico
É precisamente no âmbito da responsabilidade que gostaríamos de enquadrar a noção
de utilidade da preparação de um orçamento.
Sendo que todas as opções de vida têm, inevitavelmente, as suas implicações financeiras,
vale bem a pena consagrarmos tempo ao planeamento de tudo quanto esteja envolvido
nessas escolhas que, dia-a-dia, decidimos e fazemos em função dos objetivos, das metas
que nos propomos alcançar.
Na verdade, tal como todas as outras lições de vida que ensinamos aos nossos filhos,
também os hábitos e métodos que usamos para controlar as nossas finanças constituem
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uma fonte de ensinamentos para os nossos descendentes. Razão suplementar que vem
corroborar a importância da necessidade de agirmos responsavelmente nesta matéria.

Instrumentos de navegação orçamental
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, imprecisas ou, finalmente, erradas, para de nada nos servirem na prática.
A preparação dos nossos elementos de base é de primordial importância.
Exemplos práticos:
Tentar sintetizar o conjunto de despesas médias mensais da casa, limitando-as às despesas correntes com renda, água, luz, alimentação e algum vestuário, deduzindo que se
pode contrair mais um pequeno empréstimo para aquisição de um qualquer bem que
nos pareça necessário no momento, será precipitado. 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 imprevisto, acabamos dando-nos conta das lacunas
que a nossa previsão de necessidades apresentava face à realidade.

Hábitos de registo
Devemos começar pelas despesas.
Constituir uma verdadeira base de informação que inclua TODAS as necessidades do
agregado familiar, devidamente referenciadas aos momentos em que, durante o ano,
essas necessidades se tornarão atuais.
Como obter essa listagem exaustiva e real de necessidades?

14

Se não se tinha, em absoluto, o hábito de registo das despesas, os primeiros resultados
serão, muito provavelmente incompletos. Isto não significa, porém, que sejam inúteis,
desde que a vontade seja a de continuar a melhorar mês a mês.
Provavelmente, se se começar do zero, só depois de um ano de registos é que se começará a ter um primeiro elemento de comparação realmente fiável. Mesmo que se parta
dessa base, não há que desanimar à partida.
Há muita coisa que “alguém” vai registando por nós. Esse alguém pode ser o banco, ou os
diferentes fornecedores de serviços, ou até entidades a quem temos de prestar contas.
Aproveitemos, pois, esses registos e acrescentemos-lhe o que estiver em falta, de modo a
aproveitarmos sinergias e tempo.

Mãos à obra
Partindo dessa recolha de dados, passemos a um primeiro ponto essencial para a sua
utilização: Organizar toda essa panóplia de registos, de forma a obtermos somatórios
globais por tipos de despesa.

Estabelecer prioridades e cadências
A melhor forma para obtermos um instrumento facilitador da análise que pretendemos
é usar um mapa 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.
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.
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Definir o que consideramos ser mais importante “pagar” ou “liquidar”, deixando para
posições mais secundárias o que só será pago se para tal os meios forem suficientes.
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.
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 adotarmos 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. 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. 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 direta: “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).
Para tal, vamos usar um mapa muito parecido com o que usamos para o registo das despesas passadas. Convém que nesta fase de previsão todas as despesas sejam incrementadas, de forma a cobrir, pelo menos, os indicadores de inflação. Qualquer alteração intro16

duzida a este nível, deverá sempre 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
de que iremos dispor ao longo do mesmo período de tempo.
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.
Por razões de segurança, no tocante às despesas, aconselhamos que se faça 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.

Correções e ajustes
Pela comparação direta 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.
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
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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 objetivo é chegarmos a um ponto em que o que se prevê ganhar cubra completamente
o que se prevê despender.

Endividamento versus Investimento
Ao procurarmos o equilíbrio entre as despesas e as receitas que contamos ter em determinado período, somos, cada vez mais, confrontados com inúmeros incentivos de recurso ao crédito.
Tal opção deve constituir um tema de profunda consideração por parte de um administrador que se preze. Ao utilizar tal fonte de financiamento, estará simultaneamente a ter
de dar em garantia algum tipo de meios de que disponha presentemente, ou mesmo
receitas, que apenas poderá esperar vir a realizar no futuro.
Em que casos, então, é que o recurso ao crédito pode – ou mesmo, DEVE – ser considerado como “via a seguir”?
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.
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Mas, entenda-se bem: deve fugir delas antes de as constituir... e não na hora de as liquidar!

Como lidar com as dívidas?
Antes de nos comprometermos com qualquer tipo de financiamento, há que analisar
com rigor e prudência a natureza do endividamento, quer quanto ao peso real da necessidade de se dar tal passo, quer quanto à nossa capacidade de restituição efetiva e atempada dos montantes tomados de empréstimo.
Que fazer, pois, com as dívidas que temos no nosso “passivo” e para as quais o nosso
“ativo” parece sempre insuficiente?
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 respetivos 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!” (Bíblia, 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, correto ou bom”. Para chegar a ser
visto dessa forma por quem connosco convive, é necessário passar para lá do perdão,
chegando a exercer ações compassivas perante quem está em maiores dificuldades do
que nós.
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O apóstolo Paulo, pensador e dinamizador dos alvores do Cristianismo, dizia isto mesmo, à sua maneira, rebuscada e profunda: “Deem a cada um o que lhe é devido... a ninguém devam coisa alguma, a não ser o amor recíproco” (Bíblia, Romanos 13:7,8).
Talvez seja este, precisamente, o aspeto 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!
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Orçamentos para toda a Vida
A sessão de hoje aborda o tema da dívida do jovem que somos (ou fomos) ao idoso que
vamos ser (ou somos).
Como seres humanos, cuja trajetória de vida passa por um processo natural de envelhecimento, sabemos que o nosso desenvolvimento conhece fases de crescimento, de pujança e de enfraquecimento.
Até que ponto é que, como administradores da nossa vida, nos temos mostrado conscientes de que o futuro nos vai tornar muito exigentes perante a dívida contraída pelos
jovens que hoje somos ou fomos?
Até que ponto é que procurámos, até então, ou procuraremos, desde já, assegurar tanto
quanto possível o nosso futuro, para que o velho homem que somos, ou 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? Até porque, da análise
que podemos fazer do estado da nossa economia, quem nos garante que daqui a um bom
par de anos haverá subsídios ou reformas (que pelos menos cubram a sobrevivência)
para todos os ativos que atualmente descontam para a Segurança Social?

Perspetivas abrangentes da extensão da existência humana
Uma análise 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. Só faz sentido falar-se
de gestão global da nossa vida se tivermos em conta cada uma dessas mesmas fases.
Uma administração pessoal e familiar da nossa vida tem de abarcar inevitavelmente o
fator “tempo”, particularmente na sua vertente a que chamamos “futuro”.
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Um gestor sábio caracteriza-se por ter o cuidado de enquadrar cada decisão que toma na
perspetiva globalizante da sua existência.
Poupar por princípio
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.
No seio de contextos religiosos, como é o nosso, há pessoas de profundas convicções que
pensam que o hábito de poupar colide com a confiança em Deus que deve, por Si só, ser
o garante do futuro do crente. Não pensemos desta forma.
O sábio rei David deixou bem claro, nas Sagradas Escrituras, que a confiança em Deus é
deveras importante e que Este não desampara todos os que necessitam. É bem conhecido o texto em que refere: “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” (Bíblia, Salmo 37:25,26).
No entanto, é importante ter em linha de conta que a confiança na providência divina
não substitui a adoção dos mais elementares e racionais princípios de estratégia e de
controlo sistemático da nossa vida!
Estabelecendo um equilíbrio entre estas duas posições que, à partida, podem parecer
extremas e contraditórias, mas que, 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” (Bíblia, Hebreus 13:5).
Perspetivando as crises.
É igualmente salutar poder perspetivar 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.
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Para que assim suceda, deve procurar dar o melhor no seu posto de trabalho atual, 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 atividade, 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. É penoso imaginar-se a si
próprio privado do vigor e das capacidades que se creem inesgotáveis.
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 simples adoção atempada de princípios de poupança e aforro abre portas para uma
atitude de respeito próprio face aos anos mais difíceis da nossa existência.
23

E depois de nós?
Poderíamos ainda questionar-nos se este não é, também, um ato de gestão, característico de uma administração sábia e abrangente da nossa vida.
Como infelizmente se constata, muitas pessoas ligadas por estreitos laços de família
enfrentam dissensões e profundas cisões na hora de repartir entre si uma herança ou
um legado. Tratar de evitar situações dessa natureza é um ato de gestão visionário e,
moralmente, muito elevado.
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 correta da vida e dos seus valores.

Responsabilidade nos compromissos
Num momento concreto, em que somos solicitados para ajudar alguém ou alguma causa,
somos, não raras vezes, confrontados com a necessidade imperiosa de sabermos distinguir entre Solidariedade e Responsabilidade.
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.

24

A vulnerabilidade do ser humano leva-o frequentemente 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.
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” (Bíblia, Prov.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?” (idem, Provérbios
22:26,27).
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Um antídoto chamado generosidade
A sessão de hoje pretende fazer entender que a generosidade é um antídoto ao consumismo e à valorização indevida do dinheiro. A generosidade é a meta a atingir, num percurso de progressão nos afetos, e que contribui para uma melhoria da autoestima e dos
relacionamentos.

Introdução
O conceito de Responsabilidade Social não é exatamente o mesmo que generosidade.
Existem, contudo, vertentes comuns, e um paralelismo muito interessante entre ambos
os conceitos.

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 pessoas individuais?
- Poderá acontecer que, por sermos tão bombardeados com apelos à nossa contribuição
social, nos tornemos, de alguma forma, insensíveis às múltiplas solicitações?
Uma atitude de generosidade ajuda-nos a melhorar em todas as outras 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.
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Nenhum de nós é uma ilha!
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.
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, seria pelo simples facto de descobrirmos o que é a generosidade.
Ao nos sentirmos motivados a dar a alguém que não se vê como agraciado, e por isso não
se sente 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”.
Lucas, um médico, mas também evangelista dos tempos de Jesus, cita estas palavras de
Jesus no seu livro dos Atos (20: 35).
Onde podemos aprender as maiores lições de generosidade é da própria Natureza.

Uma das máximas milenares da Bíblia, que o tempo tem feito quase desaparecer da nossa vida, 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, Bíblia, Lucas 12: 15).
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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 inadequado da sua
colheita. A preocupação desse homem ficou expressa na sua ansiosa declaração: “Que
farei? Não tenho onde armazenar a minha colheita” (idem, 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.

Como é que vai a sua generosidade?
(Teste de avaliação da generosidade pessoal)

A Generosidade e as Relações Interpessoais
Os psicólogos afirmam que uma pessoa generosa tem uma melhor autoestima e, por isso
mesmo, contribui para o bem-estar dela própria, da sua 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.
Quando somos generosos, podemos chegar a dar daquilo que nos faz falta, mas que chegamos a compreender que ainda faz mais falta ao outro.
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A necessidade do outro acaba por nos ajudar a minimizar a nossa própria necessidade,
ajudando-nos a ter uma visão menos pessimista ou negativista da realidade que estejamos a experimentar.

A Generosidade e as situações de risco
A generosidade pode conduzir-nos a uma situação em que evitemos colocar-nos a nós
mesmos em situações que nos sejam mais difíceis de ultrapassar. A generosidade resultaria, assim, numa proteção contra situações de risco.
O generoso busca normalmente ser útil e efetivo 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.
Como diz um provérbio de Salomão, bem antigo, mas tão atual:

“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” (Bíblia, Nova Versão Internacional, Provérbios 11: 24 e 25, ).

Normalmente, o generoso e sábio administrador também não participa em jogos de azar,
pois sabe que estes são feitos para que quem os promove ganhe, e para que quem joga
perca.

Que fator ou fatores inerentes à generosidade 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?”.
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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.
Todos estamos a pagar bem caro, hoje, a fatura de se terem desperdiçado muitos dos
recursos naturais, matando a “galinha dos ovos de ouro”.

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 idolatrado de
tal forma o dinheiro, que o amor ao mesmo se tenha tornado “a raiz de todos os males”.
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.
É bem mais importante que amemos as pessoas, e usemos o dinheiro de forma equilibrada. Porque se amarmos mais o dinheiro do 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.
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.
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 recur31

sos 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 objetivos e estratégias bem
definidas, pois todos somos administradores.
Damos, porque recebemos dos que aqui estiveram antes de nós e porque desejamos deixar um capital efetivo, 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 na sessão de 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 perspetivas de vida sejam mais otimistas e positivas do que eram anteriormente.
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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ANEXOS

Este conjunto de testes, trabalhos, textos, gráficos e outros documentos pretendem ilustrar as matérias em apresentação. O objectivo é fazer com que avance do estádio de simples ouvinte para o de verdadeiro participante.
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1.ª SESSÃO – Os Valores da Vida

EXERCÍCIO PRÁTICO
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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 a nova conta.
Deve proceder desta forma, porque muitos bancos vão usar o direito de debitar a sua conta,
mesmo sem a sua prévia autorização, com o propósito 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 bem, 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, eletricidade, comunicações…), nesse caso podemos vernos 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 atual.
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 a cima não precisa de a pedir outra vez, aliás dará prova de bom controlo orçamental, mesmo se uma ou outra situação 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).
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Passo 3 - Rendimento e Despesa
Depois de ter recebido todas as informações solicitadas por parte dos 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 atual. 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 aonde 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 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 efetuar 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 de 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
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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 notificálos 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 de
seus credores a serem pagos pró-rácio.
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 atualização da sua situação financeira de 3 em 3 meses ou de 6
em 6 meses. Isso permitirá aos credores compreenderem que você continua empenhado em
pagar as suas dívidas.
Se ocorreram alterações à sua situação financeira, deverá proceder às atualizações daí decorrentes e enviar novas cartas aos credores com a atualização da oferta.

Perdão de Dívidas
Em determinadas circunstâncias, pode ser possível pedir aos credores que considerem perdoar
as 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.

38

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
Atualmente, 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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Fontes de Rendimento

Titular

Cônjuge

A

B

Salário Líquido
Horas de Trabalho Extra
Pensões
Diversas
Total
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 SESSÂO - NAVEGAR EM SEGURANÇA

Nome do Credor Número de Conta

Pag. Pró-Rácio Credores

Montante em Dívida
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Monta de Oferta
Titular da Conta Pró-Rácio

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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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).
12

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 acostumamos 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 dispostos a sacrificar o tempo que dedicam a
alguma actividade pessoal).
1

2

3

4

5

6.
P e rm i to
que
os
ou t r o s
p r a ti q u em
a c ç õ es
em
m eu
fa v o r.
(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 visitar, por exemplo, um amigo doente, ao perdoar um irmão, ao colaborar 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

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

46

5.ª SESSÃO – Um Antídoto Chamado Generosidade

TESTE

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

Adaptado do livro "Auto-avaliação das virtudes humanas", de David Isaacs.
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