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Por uma economia nova a serviço do desenvolvimento 

Foram anunciados os 13 finalistas do PROPHETIC ECONOMY AWARD 

Foram recebidas 145 propostas de 35 países para o concurso de boas práticas lançado para o 

evento de Prophetic Economy que ocorrerá de 2 a 4 de novembro em Castel Gandolfo. Um júri 

composto por quatro personalidades de quatro continentes diferentes escolheu 13 – dos quais 

três receberão um prêmio durante o evento em Roma, e os outros dez terão a oportunidade de 

apresentar seus trabalhos ao público internacional do evento. 

Entre os finalistas estão: “La Frutera”, uma iniciativa de comércio sustentável e solidário de 

frutas das Filipinas; e “Isolcalm”, um projeto alemão que cria locais de trabalho na África. Um 

projeto colombiano ajuda a população pobre a sobreviver em meio a conflitos armados 

oferecendo alternativas sustentáveis para o cultivo de coca. 

O júri era composto pelo estadunidense Jeffrey Sachs, professor de economia, pela indiana 

Vandana Shiva, ativista no campo da ecologia e sustentabilidade, pela argentina Cristina 

Calvo, professora de economia e pelo italiano Stefano Zamagni, também professor de 

economia. 

Os três vencedores serão anunciados e premiados em Castel Gandolfo no dia 2 de novembro, 

primeiro dia do evento internacional que terá como participantes adultos e jovens de várias 

partes do mundo, todos comprometidos e interessados em trabalhar por um mundo mais 

justo, mais sustentável e mais solidário com quem passa por necessidades. 

O programa inclui falas de oradores principais das áreas de economia e ecologia. O mais 

jovem é Felix Finkbeiner, da Alemanha. Tem 21 anos e fundou uma organização que já 

plantou, em todo o mundo, mais de 15 bilhões de árvores para melhorar o clima. Durante 

workshops e sessões de trocas de ideias e de trabalhos será possível conhecer muitas 

iniciativas e projetos conduzidos por quem trabalha para combater a pobreza com uma 

economia mais solidária e justa ou se empenha em ter um estilo de vida mais sustentável e 

ecológico. Em momentos de atividades concretas, jovens e adultos terão a oportunidade de 

colaborar e trocar ideias e propostas concretas para um futuro justo e sustentável. 

“As ideias e contribuições que também as pessoas pobres podem dar para resolver os 

grandes desafios do nosso planeta serão colocadas em evidência e isso é um forte sinal de 

inclusão e esperança”, comenta Jean Tonglet do Movimento ATD Quarto Mondo, um dos 

organizadores do evento. No dia 17 de outubro, sua organização convida todos em Roma e em 



 
 
 
 

 

muitos outros países do mundo em decorrência do “Dia Internacional para a Erradicação da 

Pobreza” a lembrar-se de quem mais sofre com injustiças e desperdício de energia e recursos 

no nosso planeta. 

Mais informações sobre as atividades de 17 de outubro, sobre o evento “Prophetic Economy” 

em Castel Gandolfo e sobre os finalistas do concurso podem ser encontradas em 

www.propheticeconomy.org, no Facebook (/PropheticEconomy) e Twitter (@PropheticEconom). 
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