


O PAPA FRANCISCO CONVIDA 
OS JOVENS DO MUNDO INTEIRO 

A um compromisso compartilhado, 
um processo de mudança global, 

inspirado no espírito de São Francisco de Assis. 
 

A Economia de Francisco é um evento internacional 

apoiado pelo papa Francisco para reunir jovens 

economistas, empreendedores, pesquisadores, 

agentes de mudança socioambiental, e discutir com 

eles os problemas do sistema econômico existente. 



O CHAMADO 
Aos jovens economistas 
empresários e empresárias do mundo inteiro 
Estimados amigos! 
Escrevo-vos a fim de vos convidar para uma iniciativa que desejei 
muito: um evento que me permita encontrar-me com quantos 
estão a formar-se e começam a estudar e a pôr em prática uma 
economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, 
humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Um 
acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecer-nos uns 
aos outros, e que nos leve a estabelecer um “pacto” para mudar a 
economia atual e atribuir uma alma à economia de amanhã. 



Sim, é necessário “re-animar” a economia! E qual cidade é mais idônea 
para isto do que Assis, que desde há séculos é símbolo e mensagem de 
um humanismo da fraternidade? Se São João Paulo II a escolheu como 
ícone de uma cultura de paz, para mim parece ser também um lugar 
inspirador de uma nova economia. Com efeito, ali Francisco despojou-
se de toda a mundanidade para escolher Deus como Estrela polar da 
sua vida, fazendo-se pobre com os pobres, irmão universal. Da sua 
escolha de pobreza brotou também uma visão da economia que 
permanece extremamente atual. Ela pode dar esperança ao nosso 
amanhã, não apenas em benefício dos mais pobres, mas da 
humanidade inteira. Aliás, ela é necessária para o destino de todo o 
planeta, a nossa casa comum, “a nossa irmã Terra Mãe”, como 
Francisco a chama no seu Cântico do Irmão Sol. [...] 
Vaticano, 1 de maio de 2019 - Memória de São José Operário 



A RESPOSTA 
 

Nós somos um grupo de agentes de 

transformação conscientes da mudança radical 

que está acontecendo em nosso mundo. 

Nós acreditamos nas pessoas que caminham 

conosco, comprometidas em constantemente 

explorar novos horizontes de desenvolvimento. 

Senso de responsabilidade, diálogo e coragem 

são os princípios inspiradores da nossa equipe. 



PÔR A ECONOMIA A SERVIÇO DOS POVOS 
“Os seres humanos e a natureza não devem estar ao serviço do dinheiro. Digamos 
NÃO a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina ao invés de 
servir. Esta economia mata. Esta economia exclui. Esta economia mata. Esta 
economia exclui. Esta economia destrói a Mãe Terra. 
A economia não deveria ser um mecanismo de acumulação, mas a condigna 
administração da casa comum. Isto implica cuidar zelosamente da casa e distribuir 
adequadamente os bens entre todos. A sua finalidade não é unicamente garantir o 
alimento ou um “decoroso sustento”. Não é sequer, embora fosse já é um grande 
passo, garantir o acesso aos “3T” pelos quais combateis. Uma economia 
verdadeiramente comunitária – poder-se-ia dizer, uma economia de inspiração cristã 
– deve garantir aos povos dignidade, “prosperidade e civilização em seus múltiplos 
aspectos”. Isso envolve os “3T” mas também acesso à educação, à saúde, à inovação, 
às manifestações artísticas e culturais, à comunicação, ao desporto e à recreação.” 
 

Discurso do Papa Francisco aos Movimentos Populares, em 9 de julho de 2015, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia 





“Enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da 

maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela 

minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a 

autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por 

isso, negam o direito de controle dos Estados, encarregados de 

velar pela tutela do bem comum. Instaura-se uma nova tirania 

invisível, às vezes virtual, que impõe, de forma unilateral e 

implacável, as suas leis e as suas regras. Além disso, a dívida e os 

respectivos juros afastam os países das possibilidades viáveis da 

sua economia, e os cidadãos do seu real poder de compra. A tudo 

isto vem juntar-se uma corrupção ramificada e uma evasão fiscal 

egoísta, que assumiram dimensões mundiais. A ambição do poder e 

do ter não conhece limites. Neste sistema que tende a fagocitar 

tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja 

frágil, como o meio ambiente, fica indefesa face aos interesses do 

mercado divinizado, transformados em regra absoluta.” (EG 56). 



“É preciso investir muito mais na pesquisa 

para se entender melhor o comportamento 

dos ecossistemas e analisar adequadamente 

as diferentes variáveis de impacto de 

qualquer modificação importante do meio 

ambiente. Visto que todas as criaturas estão 

interligadas, deve ser reconhecido com 

carinho e admiração o valor de cada uma, e 

todos nós, seres criados, precisamos uns dos 

outros. Cada território detém uma parte de 

responsabilidade no cuidado desta família, 

pelo que deve fazer um inventário cuidadoso 

das espécies que alberga a fim de 

desenvolver programas e estratégias de 

proteção, cuidando com particular solicitude 

das espécies em vias de extinção.” (LS 42) 
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O CAMINHO 

Aproximadamente 2.500 jovens de todas as partes 

do mundo estão se encontrando e dialogando na 

busca de soluções conjuntas e caminhos 

alternativos para uma nova economia. Suas 

sugestões serão entregues ao Santo Padre. 

Workshops, conferências, e “master class” de 

experts seniores irão ajudar as pessoas da EoF a 

desenvolverem um pensamento crítico e a 

identificarem soluções sustentáveis e factíveis para 

os problemas do mundo contemporâneo. 

Para tornar o processo ainda mais participativo, os 

jovens foram subdivididos em Vilas, ou Aldeias, 

quem são seus Laboratórios de Trabalho até Assis.  





A equipe sênior 

Massimo 

Mercati 



• Finanças e humanidade;  

• Agricultura e Justiça; 

• Energia e pobreza; 

• Lucro e vocação; 

• Negócios em transição;  

• Gestão e dom; 

• Trabalho e cuidado; 

• Políticas e felicidade; 

• CO2 da desigualdade; 

• Vida e estilo de vida; 

• Negócios e Paz; 

• Mulheres pela Economia. 

AS VILAS 
Cada vila é associada com um tópico 

principal da economia de hoje e de amanhã: 



FINANÇAS E HUMANIDADE 

Desbloquear o potencial do bom capital restaurando a fé nas finanças 

que promovem o bem-estar das pessoas.  

"Parar de investir em pessoas, a fim de obter um maior lucro financeiro 

no curto prazo, é um mau negócio para a sociedade" (Laudato Si’, 128). 

Essa vila aborda essa "regra de ouro" das finanças e da economia em 

busca de propostas e práticas melhores. A confiança é fundamental para 

investimentos que trabalhem 

pelo bem comum. E a confiança é fundamentada na conexão humana. 

Como e quando as finanças podem ser inclusivas e servir à 

humanidade? 

Palavras-chave: Investimento de bom impacto, boa riqueza comunitária, 

capital financeiro e exclusão, compartilhamento, finanças sustentáveis e 

intergeracionais, natureza como bem comum e não como mercadoria, 

democratização das finanças, educação financeira. 



AGRICULTURA E JUSTIÇA 

O papel da agricultura para enfrentar as enormes mudanças climáticas, o 

crescimento populacional global e o aumento dos conflitos relacionados à 

terra exigem profunda reflexão e ação rápida. A mudança climática está 

privando milhões de pessoas em todo o mundo de seus meios de 

subsistência. Os direitos trabalhistas, o direito à água, a demarcação dos 

territórios dos povos indígenas, os desafios relacionados à segurança 

alimentar, a produção de biocombustíveis e as novas tecnologias são 

apenas alguns dos desafios que a agricultura deve encarar. Como 

podemos vincular a justiça à agricultura sustentável para preservar nosso 

planeta? Como os camponeses e agricultores lidam com os desafios 

econômicos e as oportunidades dos mercados mundiais globalizados em 

tempos de enormes mudanças climáticas? 

Palavras-chave: alimentação e agricultura, trabalho em áreas rurais, 

mudanças climáticas, direitos humanos, economia local, biodiversidade, 

gerações futuras, dignidade dos agricultores. 



ENERGIA E POBREZA 

Fim do mundo ou fim do mês? 

Do Tratamento Verde ao Tratamento Verde "Social": para um futuro onde a 

energia não divida, não polua e inclua as pessoas mais frágeis. Nosso 

paradigma econômico é atualmente baseado em crescimento infinito com o 

aumento resultante das necessidades energéticas e o custo da produção de 

energia. Como de costume, os pobres são os que pagam a conta, os 

menos responsáveis, mas os mais afetados. É possível construir um 

modelo no qual as pessoas pobres se beneficiem da transição energética 

de um sistema de energia renovável? Podemos  tirar vantagem desse 

tempo profético para que os pobres não paguem a conta? 

Palavras-chave: Transição energética, energia renovável, pobreza 

energética, compartilhamento de energia, territórios inteligentes, terceira 

revolução industrial, capitalismo vegetal, aldeias de regeneração, revolução 

do hidrogênio, armazenamento de energia. 



LUCRO E VOCAÇÃO 

O trabalho como chamado para uma vida com propósito! 

Gastamos 30% do nosso tempo trabalhando para outras metas. Como 

podemos construir um local de trabalho ou um sistema eco-(nômico), onde as 

pessoas possam florescer e encontrar sua vocação? Como podemos 

mensurar adequadamente o valor do dinheiro  provindo do trabalho em 

relação ao valor da construção de uma empresa com propósito? Por que não 

trabalhar com nossa intuição para levar a nós mesmos e nossas organizações 

a um mundo melhor? Por que não conectar essas coisas e gastar nossa 

energia em um chamado comum e maior? Como podemos deliberadamente 

unir nossas vocações e objetivos em comum como os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), critérios ambientais, sociais e de 

governança (ESGs), o bem comum e as corporações de benefícios? E que tal 

medir o impacto comum gerado primeiro em vez do aspecto financeiro? 

Palavras-chave: empoderamento de pessoas, negócios com propósito, local 

de trabalho seguro, inclusão de gênero, bem comum, ODS, ESGs, 

corporações de benefícios. 



NEGÓCIOS EM TRANSIÇÃO 

A economia está enfrentando uma grande transformação em 

decorrência da crise ambiental, a revolução tecnológica e as 

mudanças sociais envolvidas. Cada vez mais, as empresas são 

chamadas a responder a essas profundas transformações que 

afetam não apenas seus produtos/serviços e a forma como são 

produzidos, mas também seu propósito e suas relações tanto 

internamente (trabalho, governança, propriedade, produção...) quanto 

externamente (o bem comum, reputação, impacto, inclusão, 

consumo...). Nesta vila, compartilhamos experiências e propostas 

sobre como fazer essa transição sem negligenciar as pessoas, mas 

sim incluindo os mais pobres e vulneráveis. 

Palavras-chave: empresas híbridas, empreendedorismo, 

empoderamento, inovação, avaliação da criação, governança, 

responsabilidade, impacto social e ambiental, negócios sustentáveis. 



GESTÃO E DOM 

Paradoxo ou obviedade? Ilusão ou desafio? 

A economia convencional pode levar a uma visão reduzida da 

natureza e dos seres humanos. Qual visão antropológica é 

necessária para repensar a gestão? Qual é o propósito dos 

negócios? Quais devem ser os critérios de desempenho? Como  

repensar os relacionamentos no trabalho? Há espaço para a 

doação e a gratuidade nos negócios? Os negócios podem ser 

lugares vivificantes? Esta vila explora novas abordagens para a 

gestão sustentável que contribui para a "Economia de Francisco". 

Palavras-chave: Negócios, bem comum, comunidade, gratuidade, 

liderança, significado, relacionamento, sustentabilidade, trabalho. 



TRABALHO E CUIDADO 

Cuidado como obra de valor: novas perspectivas culturais da atividade do 

trabalho. Toda mulher e homem na terra são chamados a cuidar da 

criação. As pessoas cuidam umas das outras, cuidam (e danificam) a terra 

e podem "cuidar" dela através de seu trabalho. Portanto, o trabalho deve 

ser cuidado através de uma perspectiva de "ecologia humana integral", 

como nos pede o Papa Francisco. Esta vila tem como objetivo explorar 

tanto o trabalho quanto o cuidado e a possibilidade de que possam se 

desenvolver em conjunto, no contexto das profundas transformações 

tecnológicas, sociais e regulamentares que estamos vivenciando. 

Buscamos encontrar maneiras de trabalhar e cuidar que honrem nossa 

responsabilidade de amar e respeitar uns aos outros e a toda a criação. 

Palavras-chave: novas habilidades, treinamento para os empregos do 

futuro, economia sustentável, criação de empregos, seguridade social, 

demografia, trabalho inteligente, equilíbrio entre vida profissional e 

trabalho, giga-economia, padrões de proteção do trabalho, inclusão no 

mercado de trabalho. 



POLÍTICAS E FELICIDADE 

Bem-estar individual e social, relações em famílias, comunidades e cidades 

Qual é o propósito da vida humana que as políticas econômicas devem 

endossar e promover? Se é a felicidade, como a felicidade autorrelatada se 

compara a outras medidas de bem-estar, como habilidades e competências 

(capabilities), florescimento humano, oportunidades, liberdade, etc.? À medida 

que aprendemos cada vez mais como as relações são fundamentais para a 

felicidade, a economia deveria abandonar sua metodologia baseada no 

individualismo e considerar também a família e outras dimensões comunitárias 

da vida humana como agentes legítimos do bem-estar social? E, finalmente, 

quais são as políticas socioeconômicas que promovem todas essas 

dimensões? Essa vila explora formas novas e mais favoráveis de felicidade 

para avaliar, medir e buscar o bem-estar nas práticas e políticas públicas 

globais, tanto de perspectivas macroeconômicas quanto microeconômicas. 

Palavras-chave: paradoxo da felicidade, qualidade de vida, medidas de bem-

estar social, individual, pessoas, famílias, comunidades, organizações, 

economia civil, cidades inteligentes. 



CO2 DAS DESIGUALDADES 

Vivemos em um mundo de crescentes desigualdades. As desigualdades 

mais pesquisadas hoje estão relacionadas às variáveis econômicas. No 

entanto, as desigualdades econômicas podem causar e ser 

determinadas por muitos outros tipos de desequilíbrios, como os 

relacionados à saúde e expectativa de vida, conquistas educacionais, 

bem-estar, funcionamentos, habilidades e competências (capabilities), 

apoio social, pegada ecológica, poder democrático, direitos humanos e 

empoderamento de gênero. Para construir uma economia regenerativa e 

inclusiva, de propósito e que não produza mais uma única vítima, uma 

única pessoa à parte, devemos primeiro entender a etiologia das 

desigualdades e, em seguida, imaginar um sistema econômico que 

inspire e facilite desenvolvimento pessoal, conectividade humana e 

empatia. 

Palavras-chave: (Des)igualdade global, privação, capacidades 

(capabilities), futuro, empoderamento, oportunidades, exclusão social, 

distribuição. 



VIDA E ESTILO DE VIDA 

Um modo de vida - não “distante" da vida 

“Precisamos corrigir modelos de crescimento [...] garantindo respeito ao meio 

ambiente, abertura à vida, preocupação com a família, igualdade social, 

dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras.” Nestas 

palavras, o Papa Francisco pede um comportamento mais responsável em 

termos de consumo, produção e tomada de decisão com o objetivo de garantir 

para todos uma vida que valha a pena. Esta vila discute e experimenta a 

contribuição de cada um de nós, seja cidadão, empresa, organização, político, 

etc., para combater a cultura do desperdício e propor novos modos de vida. 

Isso está intimamente relacionado com o debate sobre a medição da riqueza e 

do bem-estar. 

Palavras-chave: Educação, meio ambiente, participação, sustentabilidade, 

produção e consumo responsáveis, autocontrole, soberania do consumidor, 

vulnerabilidade/imunidade, desenvolvimento e indicadores de bem-estar. 



NEGÓCIOS E PAZ 

A paz é um objetivo que deve ser ativamente promovido. A paz é 

frequentemente ameaçada pela desigualdade, vulnerabilidade econômica, 

pobreza e injustiça. Os problemas econômicos estão muitas vezes na raiz 

dos conflitos, tanto locais quanto internacionais, mas, ao mesmo tempo, a 

economia, as empresas e os mercados podem trabalhar para promover 

relações mais pacíficas e igualitárias, visando resultados mutuamente 

vantajosos e, em última análise, o bem comum. Como as atividades 

econômicas impactam o surgimento de conflitos? Um mercado em bom 

funcionamento pode ser um antídoto para conflitos? Qual é o papel 

desempenhado pelas grandes empresas na prevenção ou favorecimento de 

conflitos e suas causas? Qual pode ser o impacto das práticas de 

sustentabilidade socioambiental para promover resoluções de conflitos? 

Qual é o papel dos bancos, do setor financeiro e dos investidores éticos na 

promoção de conflitos sociais? 

Palavras-chave: Paz, conflitos ambientais, justiça global, a comunidade de 

vantagens, pressão do consumidor, indústrias de "pecado", re-conversão. 



MULHERES PARA A ECONOMIA 

Para uma economia mais inclusiva, equitativa e centrada nas pessoas 

Como podemos contribuir para promover o reconhecimento total das 

capacidades das mulheres, tanto nos países em desenvolvimento (DCs) quanto 

nos países menos desenvolvidos (LDCs)? Divisão de tarefas, gestão de 

recursos escassos e tempo, cooperação e compartilhamento de poder, 

combinação de diferentes capacidades, identificação de problemas e intuição de 

soluções inovadoras, reconciliação de produção e cuidado – estes são alguns 

dos talentos geradores das mulheres, muitas vezes rebaixados como meros 

“soft skills”, que devem florescer no mundo global. Esta vila tem como objetivo 

inventar, criar e compartilhar novos modelos organizacionais, novos estilos de 

governança e liderança, novas formas de empreendimento, novas ferramentas 

de inclusão e boas práticas para o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. 

Palavras-chave: empreendedorismo da mulher, cuidado, equilíbrio entre vida 

profissional e trabalho, liderança da mulher, inclusão. 



Linhas de 

Ferramentas 

para a 

colaboração 

Projetos Startups 

Webinars  

Pesquisa 

A estrutura 
organizativa 
das Vilas 



Caminho de Assis - Frei Manuel Rito Dias 

 

Quando o sol queimar os egoísmos 

E a cidade voltar ao ritmo das crianças, 

Quando o sonho encontrar seu mar 

E a montanha o seu Alverne... 

Um novo Cântico do Sol encherá o céu 

De versos inéditos de Francisco. 

 

Quando formos capazes 

De descer do nosso próprio cavalo 

Para beijar o leproso 

E caminhar a pé, com ele Cireneu, 

Sem temer a indiferença das maiorias... 

Só então nossos discursos 

Irão além das boas intenções. 
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Quando nossas janelas, estradas e canções 

Tiverem olhos e ouvidos de Francisco... 

Para todas as paisagens haverá um pintor, 

Para todas as borrascas um arco-íris 

E para todos os sofrimentos uma Páscoa. 

As nossas palavras serão de Paz e Bem, 

As nossas construções de fraternidade; 

E quando o futuro despertar a noite 

O mundo será da cor dos corações. 

 

Quando nos despirmos, como Francisco, 

De todas as roupas e ambições, 

Das máscaras, preconceitos e plágios, 

Das hipocrisias e ilusões do consumo, 

De todas as maquilhagens e prisões sociais... 

Nesse dia, remidos de todas as mentiras, 

Teremos ganho a verdade que liberta. 



Quando entregarmos a capa ao pobre, 

(porque o irmão vale mais que a roupa), 

quando oferecermos a Bíblia à viúva 

(porque a caridade vale mais que a Palavra de Deus), 

quando partilharmos o pão que mendigamos 

(porque a vida vale mais que o alimento), 

quando gastarmos tempo com o doente 

(porque o doente vale mais que o tempo)... 

então Assis ficará mais perto; 

em cada mulher haverá um coração de Clara 

e em cada homem, um rosto de Francisco. 



“Caminhemos cantando; que as nossas lutas 
e as nossas preocupações por este planeta 
não nos tirem a alegria da esperança. Deus 
que nos chama a uma generosa entrega e a 
oferecer-Lhe tudo, também nos dá as forças e 
a luz de que necessitamos para prosseguir. No 
coração deste mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos 
abandona, não nos deixa sozinhos, porque Se 
uniu definitivamente à nossa terra e o seu 
amor nos leva a encontrar novos caminhos. 
Que Ele seja louvado!” (LS 244 e 245) 
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