
A ECONOMIA DE FRANCESCO, DE 19 A 21 DE NOVEMBRO ONLINE POR UMA NOVA ECONOMIA 

NA MEDIDA DO HOMEM 

 

Mensagem de vídeo do Papa Francisco para jovens conectados de todo o mundo 

 

A Economia de Francesco começa na quinta-feira, dia 19 de novembro, como um evento 

internacional online que reúne jovens economistas e empresários de todo o mundo, 

transmitido em direta no portal oficial francescoeconomy.org. Foi confirmada a participação 

"virtual" do Papa Francisco, no final dos três dias, com uma mensagem de vídeo aos jovens 

participantes conectados via web com a Basílica de São Francisco de Assis. Para a ocasião, no 

dia 21 de novembro, às 19h (horário de Brasília), o monumento ao Cristo Redentor do Rio de 

Janeiro será iluminado com as cores simbólicas de A Economia de Francesco: verde, marrom e 

amarelo. O mesmo acontece com o Santuário da Basílica  

 

O evento será aberto às 14h com o “Ouça o grito dos mais pobres para transformar a terra”, 

um vídeo do Movimento Internacional ATD Quarto Mundo, seguido da mensagem do Prefeito 

do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Peter Turkson, e 

das boas-vindas do comitê organizador. O economista Jeffrey Sachs abre as conferências com 

"Aperfeiçoando a Alegria: três propostas para deixar a vida florescer". 

 

“Graças a São Francisco e ao Papa Francisco nasceu o maior movimento de jovens economistas 

a nível internacional. É dessa notícia que a sociedade e a Igreja hoje precisam”, disse o Diretor 

Científico de A Economia de Francesco, Luigino Bruni. 

 

O evento, em versão online, permitirá que todos os jovens inscritos (2.000 de 120 países) 

participem do encontro nas mesmas condições, para compartilhar suas experiências, 

trabalhos, propostas e reflexões adquiridas nos últimos meses. O programa do evento digital 

será inovador, participativo e global. Serão 4 horas diárias de transmissão ao vivo e uma 

maratona de 24 horas, no dia 20 de novembro, graças às conexões e contribuições de jovens 

conectados de 20 países diferentes e Assis sediará a "direção" do evento e links ao vivo de 

lugares históricos Franciscanos: Basílica de San Francesco d'Assisi, Igreja de San Damiano, 

Santuário de Rivotorto, Basílica de Santa Chiara, Santuário da Espoliação, Palazzo Monte 

Frumentario. 

 

A iniciativa foi desenvolvida a partir do convite que o Santo Padre enviou no dia 1º de maio de 

2019, por ocasião da festa de São José Operário, a economistas, estudantes, empresários e 

empresários menores de 35 anos. O Papa Francisco, aliás, pretende lançar, com jovens e um 

grupo de especialistas qualificados, um processo de mudança global para que a economia de 

hoje e de amanhã seja mais justa, inclusiva e sustentável, sem deixar ninguém para trás. O 

próximo encontro, presencial, será sempre realizado na cidade de San Francesco e está 



previsto para o outono de 2021, quando as condições de saúde permitirão a participação de 

todos. 

 

A organização está confiada a uma Comissão Organizadora composta por: Diocese de Assis, 

Instituto Seráfico, Município de Assis, Economia de Comunhão, e com o apoio, em nome da 

Santa Sé, do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, que patrocina a 

iniciativa e as famílias franciscanas. 

 

ECONOMIA DE FRANCESCO | COMO PARTICIPAR 

 

Para participar do evento, basta acessar francescoeconomy.org/ e clicar na página 

inteiramente dedicada à transmissão ao vivo. As 12 aldeias temáticas, transformadas em 

sessões de trabalho online que os jovens realizaram nos últimos meses são: trabalho e 

cuidado; gestão e doação; finanças e humanidade; agricultura e justiça; energia e pobreza; 

lucro e vocação; políticas de felicidade; CO2 da desigualdade; negócios e paz; A economia é 

mulher; empresas em transição; vida e estilos de vida. Haverá conferências com palestrantes 

de renome internacional, incluindo o ganhador do Prêmio Nobel Muhammad Yunus e, entre 

outros, economistas e especialistas como Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva, Stefano 

Zamagni, Mauro Magatti, Juan Camilo Cardenas, Jennifer Nedelsky, Sr. Cécile Renouard assim 

como numerosos empresários com experiência e competências consolidadas. Todos os 

palestrantes estarão disponíveis para ouvir os jovens também em entrevistas pessoais, bem 

como em sessões interativas de grupos limitados de participantes. 

 

ECONOMIA DE FRANCESCO | ALGUMAS REUNIÕES 

 

Dia 19 de novembro das 15h40 às 16h30 “Aperfeiçoando a Alegria: três propostas para deixar 

a vida florescer” com Jeffrey Sachs, Ilaria Schnyder von Wartensee e Stefano Bartolini; 

“Economia da paz e reconversão industrial: um plano de recuperação para o mundo”, com 

Raul Caruso, Juan Camilo Cárdenas e Susy Snyder. De 16.30 a 17.20, “Experiências em 

comunidades de transição ecológica e social”, com Ir. Cécile Renouard. 

 

Dia 20 de novembro das 14h10 às 15h, “Generatividade, Bens Relacionais e Economia Civil” 

com Mauro Magatti, Consuelo Corradi e Leonardo Becchetti; das 16h40 às 17h30 “Uma 

economia da abundância: como fomentar o desenvolvimento de baixo para cima?”, com 

Vandana Shiva e Pauline Effa. Paralelamente, "Work & Care: New Pilares of Work", com 

Jennifer Nedelsky, Paolo Foglizzo e Francesco Baroni. 

 

Dia 21 de novembro das 15h00 às 15h50, “Somos todos países em desenvolvimento”, com 

Kate Raworth e John Perkins. 

 



O programa completo está no site francescoeconomy.org. 

 

ECONOMIA DE FRANCESCO | OS NÚMEROS 

 

Para a Economia de Francesco, chegaram mais de 3.300 inscrições, com mais de 2.000 

participantes de 120 países, principalmente da Itália, Brasil, EUA, Argentina, Espanha, Portugal, 

França, México, Alemanha e Reino Unido. As nações conectadas ao evento são mais de 120. 

 

27 conferências preparatórias online de maio a outubro transmitidas no Facebook e YouTube: 

 

Países conectados - Mais de 40 incluindo Itália, Argentina, Brasil, Costa do Marfim, Coréia, 

Portugal, Camarões, Polônia, Colômbia, Nigéria, Brasil, Espanha, Suíça, Índia, Chile, Bélgica, 

Irlanda, África do Sul, Botswana, Cuba, México, Filipinas, Uganda e Paquistão. 

 

Visualizações - 45.569 

 

Usuários conectados - 23.334 

 

Horas de visualização - 7.713 

 

Participantes de A Economia de Francesco de 19 a 21 de novembro: 

 

Média de idade / sexo / escolaridade - Os protagonistas do evento digital são os 2000 menores 

de 35 anos de todo o mundo, 56% homens e 44% mulheres. Eles são economistas, 

empresários, estudantes, agentes de mudança e operadores do setor social movidos pelo 

objetivo comum de construir um mundo mais justo e sustentável 

 

As conferências - Os jovens economistas e empresários inscritos no evento estarão em diálogo 

com palestrantes internacionais. As conferências ainda estarão acessíveis a todos através do 

site oficial 

 

Os testemunhos - 5 de jovens conectados do México, Líbano, Brasil, Uganda, Itália 

 

Nações Conectadas - 120 



 

Transmissão ao vivo - Todo o evento é transmitido ao vivo. Serão 4 horas por dia e uma 

maratona de 24 horas, no dia 20 de novembro, graças às conexões e contribuições de jovens 

conectados de 20 países diferentes 

 

Os lugares - O local principal será a Basílica de San Francesco d'Assisi conectada com 5 outros 

lugares significativos para a vida do Santo: o Santuário de Rivotorto, a Igreja de São Damião, a 

Basílica de Santa Chiara, o Santuário da Espoliação e o Palazzo Monte Frumentario. 

 

As praças conectadas - Participantes de diversos países criaram HUBS, verdadeiras estruturas 

para acompanhar juntos o evento, onde o ambicioso regulamento o permitir. Isso permite que 

você envolva outros jovens e comunidades inteiras para ter uma experiência compartilhada e 

profunda, mesmo além das horas do programa online. Até o momento, os HUBS foram 

credenciados em mais de 25 países, apenas na Itália são 13: 

https://francescoeconomy.org/it/eof-hubs/ 

 

https://francescoeconomy.org/it/eof-hubs/

