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1. Introdução 



A Economia é essencial para a vida do Homem. Negá-lo é convidar à pobreza e à fome, 
porque é recusar compreender a essência dos fenómenos que permitem sanar a fome e 
acalmando o corpo, dar à mente espaço para Pensar, o único ato que justifica essa dádiva 
imensa que é a unicidade da existência humana. Nenhum de nós pode afirmar em plena 
consciência que não se interessa por questões económicas já que todos os dias tomamos 
decisões económicas. Maiores, menores, afetando-nos somente a nós, à comunidade ou 
ao país, essas decisões permeiam toda a sociedade e ninguém está imune a ter que as 
tomar. Nenhum Homem moderno consegue sobreviver a menos que não esteja imerso 
numa densa teia de interdependências, que lhe fornecem serviços, comida, roupa e até o 
famoso "casaco de lã do jornaleiro" do exemplo clássico de Adam Smith.



Um dos inspiradores principais - além de Fernando Pessoa e Teixeira de Pascoaes - dos 
Princípios que distinguem o MIL de todas as demais organizações cívicas, sociais e 
culturais da atual Lusofonia é o Professor Agostinho da Silva. Por essa razão, o corpo 
essencial deste texto respeita e segue a sua inspiração, nomeadamente na questão da 
Economia Local, do respeito pela Ecologia e na primazia ao Homem, da Cultura e da sua 
produção e até o inovador conceito agostiniano da "economia gratuita".



2. Anti-Consumismo: Reduzir o Consumo de Bens Materiais 



A tríade Ecologista Reciclar, Reutilizar e Reduzir é bem conhecida. Destes três elementos 
há um que depende unicamente da vontade de cada um de nós, da nossa atitude cívica e 



responsável pelo mundo em que tivemos a sorte de nascer: Reduzir. Reduzir os nossos 
padrões de consumo pessoal, para ser mais preciso. Bem sei que esta expressão "Reduzir 
o Consumo" bulirá com os nervos dos chamados "economias do Sistema neoliberal", os 
mesmos que só viram a crise financeira quando esta lhes rebentou na cara em meados de 
2008, e contaminaram todos os meios de comunicação dominantes com o 
seu "Pensamento Único". Mas Reduzir deverá ser doravante a atitude mais cívica que 
cada ser humano poderá cumprir durante a sua existência.



E reduzir como? 



A. Comprando menos bens e serviços que impliquem consumos diretos ou indiretos de 
energia ou matérias-primas, desde minerais a combustíveis fósseis. 



B. Reduzir o consumo de alimentos processados como flocos de cereais, barras de 
chocolate, sopas em pó, refeições congeladas, etc, e substituir estes produtos fabricados a 
custo de matérias-primas, do seu transporte até às unidades fabris, do custo do seu 
transporte e distribuição, após processamento, etc. por produtos fabricados localmente e 
não processados, como fruta, vegetais, peixe, frutos secos, etc. Produzidos nas imediações 
da residência do consumidor de forma a minimizar os custos



C. Reduzir ao mínimo "gadgets" tecnológicos cuja aquisição resulta mais de Modismos, 
de Campanhas mais ou menos agressivas de Marketing ou de desejo de ascensão social. 
Precisamos realmente de um écran de Plasma de 70 polegadas? De um Blue Ray, quando 
o "velho" DVD funciona na perfeição? De um Netbook quando o Laptop está perfeito? 
Não se trata de ser Ludita, trata-se de Consumir apenas aquilo de que precisamos, de 
forma a viver mais, para nós e para os nossos e de não consumir tanta matéria-prima e 
energia.



D. Fim aos "presentes": No Brasil, a associações de retalhistas acabaram de forjar o 
novo "dia dos Pais". Por cá, assistem-se à multiplicação dos "dias de" em que se compram 
milhões de pequenos/grandes presentes a pessoas que não precisam e deles e os 
guardaram num qualquer armário escuro na primeira oportunidade... De todas 
estas "lembranças" apenas perenem aquelas que são efetivamente úteis ou aquelas que 
sendo Bens Culturais (música, livros, etc) pela sua própria essência são duradouros. 
Reflictamos sobre a necessidade de despendermos tais quantias em "coisas". Repudiemos 
vivamente a "coisificação" das nossas vidas que desejam os publicitários e ofertemos 
Tempo aos nossos familiares e filhos. Uns e outros saberão usufruir muito mais essa 
nossa dádiva do que qualquer outra "coisas" que, apressada e comodamente, lhes 
queiramos comprar.



E. Em cada um destes dias (da "mãe", da "criança", do "pai", etc) Instituamos em 
Portugal o "Buy Nothing Day" que já é seguido em mais de 40 países, desde o seu 
arranque em 1993, no Canadá.



Reduzir o Consumo é não somente mais ecológico e uma forma individual de combater o 
Aquecimento Global é também uma forma mais saudável (física e psicologicamente) de 
viver. Renegando a orgia consumista alimentada pelos Media e pelas máquinas de 
Marketing e por níveis crescentes e insustentáveis (a prazo) dos perniciosos empréstimos 



de consumo que levaram ao quase colapso financeiro de 2008.



O atual modo de vida Ocidental é - a curto prazo - completamente insustentável. Hoje em 
dia 5% da população de apenas dois países do globo: o Canadá e os EUA, consome 33% 
de todos os recursos produzidos pelo globo, num ano. Isto significa que mais um terço da 
poluição, dos Gases de Efeito de Estufa, também são produzidos por eles... E a Europa 
não esta muito longe destes valores. A escala geométrica dos padrões de consumo não 
pára de aumentar e a após esta Recessão Global, em grande medida "artificial" porque 
residiu no exagero de produtos virtuais do mercado financeiro, haverá uma Recessão bem 
mais real quando o globo não conseguir produzir alimentos suficientes ou quando o 
Ambiente deixar de conseguir suportar o nosso (Ocidental) estilo de vida. Talvez 
possamos aproveitar esta Recessão, com o seu "Credit Crunch" para alterar os nossos 
hábitos de consumo e evitar esta próxima Recessão, de efeitos muito mais graves e 
duradouros que a presente... Ou não.



Os críticos poderão dizer que o Consumismo é a base das nossas economias. E até certo 
ponto, tal é verdade. Mas que tipo de vida é esta em que o Homem não é mais do que um 
Produtor-Consumidor de Coisas, como dizia Agostinho da Silva?





3. A "Economia da Cultura" 



O esgotamento iminente de um conjunto essencial de matérias primas, desde o ferro, ao 
carvão passando pelos combustíveis fósseis, indica que se aproxima um momento de 
viragem para a forma que o Homem tem seguido na suas organizações, vida comunitária 
e sistemas económicos. O esgotamento das matérias primas e das formas convencionais 
de produção energética indicam que a Economia tem que alterar os seus paradigmas 
essenciais e que passam pela extração  de matérias primas, o seu transporte e 
armazenamento, transformação e distribuição até ao consumidor final. A escassez que 
inevitavelmente cairá sobre todos nós - cedo ou tarde - vai forçar a Economia a mudar de 
objetivos desde a fabricação de "Coisas" até uma nova geração de paradigmas em que a 
produção de Serviços, de Bens imateriais e virtuais será cada vez mais importante, até se 
tornar - finalmente - dominante sobre as formas convencionais de produção 
económica, "coisificadas".



"Se fosse (Tom Sawyer) um grande e sábio filósofo, como o autor deste livro, teria 
compreendido então que o trabalho consiste em tudo o que se é obrigado a fazer, e o 
prazer consiste naquilo que se não é obrigado a fazer."

Tom Sawyer, Mark Twain



Como dizia Agostinho da Silva, "antes de poder filosofar, há que encher a barriga". 
Sejamos assim claros: uma economia de novo tipo: centrada na produção multiforme e 
pluritária de bens culturais, só poderá florescer num ambiente em que as condições de 
sobrevivência mínima estejam plenamente cumpridas. Se na antiga Grécia houve 
florescimento da Filosofia, tal deveu-se à existência de uma camada social de abastados 
proprietários de terras que gozavam os seus lucros enquanto os escravos trabalhavam... 
Estes escravos hoje são - ou deviam ser - as máquinas. São estas que pela via da 
automação, da hidropónica e da cibernética devem assumir a tarefa de nutrir e vestir o 



Homem, para que este possa Pensar e dedicar-se à verdadeira missão que é a de criar. 
Deixemos ao Homem a Criatividade e às máquinas as tarefas maquinais, repetitivas, 
mecânicas e desumanas que hoje dominam ainda o essencial da produção industrial e 
agrícola. Dir-nos-ão que é Utopia, e eu direi que é Meta. Não temos que chegar a uma 
sociedade destas num único supetão, nem que estabelecer uma qualquer "ditadura do 
proletariado" para (porque os Fins valem mais que os Meios) acelerarmos a vinda desse 
mundo novo, como acreditam os totalitaristas de todas as cores. Deixemos as coisas 
surgirem de Per Si, de forma suave e gradual... Plantemos as nossas sementes, formemos 
comunidades de amigos e familiares no seio das nossas cidades, empresas e escolas que 
se regem segundo estes novos princípios e depois - pela virtude do extraordinário poder 
do exemplo - deixemos que a contaminação percorra toda a sociedade.



As sociedades do futuro serão extremamente frugais e espartanas do ponto de vista 
material. As sociedades da abundância que existiram depois da Segunda Grande Guerra e 
até à atualidade no Ocidente encontrarão o seu ocaso inevitável quando os recursos de 
cujo crescente devoramento dependem chegarem ao fim. E não falamos apenas dos 
combustíveis sólidos, mas também do carvão e do ferro, que estarão esgotados em pouco 
mais de 50 anos. Sem recursos naturais para transformar, perante a evidencia da 
impossibilidade da reciclagem e reutilização total das matérias primas, o modelo de 
desenvolvimento económico que depende do crescimento eterno do Produto irá esgotar-
se. Novos padrões de desenvolvimento, social e humano, terão que se impor, 
inevitavelmente. Se o Desenvolvimento não puder ser medido pelo consumo bruto de 
bens, então terá que ser medido pelo consumo de serviços culturais. Pelo 
desenvolvimento individual da pessoa, que será dotada pela primeira vez na História, de 
meios para realizar plenamente a capacidade criativa do ser humano, que séculos de 
Pedagogia castradora - para a Ordem e Disciplina - se esforçaram por reprimir.



Só pelo consumo de bens culturais é que o Homem se poderá realizar e cumprir a sua 
missão no planeta: Criar. Ter esse prodígio natural chamado cérebro e utilizá-lo apenas 
para tarefas repetitivas, mecânicas ou animalescas é insultar esse favor que a Natureza 
nos concedeu. Tornemo-nos assim todos - cada qual à sua maneira - em criadores. Sejam 
obras de marcenaria, esculturas de mármore, contos e poesia ou até ensaios filosóficos ou 
invenções mecânicas, deixemos a nossa marca no mundo. Passar pela vida sem nunca a 
marcar é viver de forma passageira e transitiva. Busquemos a eternidade nas nossas 
realizações e não nas fugidias promessas de "vida para além da Morte" de todas as 
religiões...



Se queremos manter esta Terra - a única que temos à nossa disposição até terraformarmos 
Marte ou a Lua - habitável, temos que a preservar. E para o fazer não temos que ser 
luditas, nem de repelir toda a tecnologia. Guardemos toda a tecnologia "verde", de reduzir 
o impacto no meio ambiente e no clima, reduzamos ainda mais essa pegada ecológica e 
simultâneamente procuremos formas engenhosas e acessíveis de levar o Homem até ao 
Espaço, a "fronteira final" da Ficção Científica, que é afinal o destino último da 
humanidade, assim ela saiba compatibilizar a sua existência com o planeta que a viu 
nascer... Algo que só pode suceder se ultrapassarmos o dogma industrial produtor-
consumidor de Bens e assumirmos o paradigma pós-industrial de consumo mínimo de 
materiais e de produção e consumo máximo de bens culturais.






4. Uma Nova Política Económica para a Agricultura 



Uma das mais importantes fontes de gases com Efeitos de Estufa é a agricultura 
industrializada de produção de alimentos. Atualmente, 18% desses gases provêem 
diretamente da industria agro-pecuária. Indiretamente, a percentagem deverá ser ainda 
maior, se contabilizarmos também o transporte desses produtos, a sua armazenagem em 
frio com o consequente consumo de energia e a distribuição até ao retalho. Juntos, 
segundo a economista Anne Lappe, estas emissões diretas e indiretas correspondem 31% 
de todas as emissões, um valor largamente superior ao do setor da economia que mais 
frequentemente surge associado ao problema do Aquecimento Global: o setor dos 
transportes. Esta constatação surge num relatório recente da ONU sobre as alterações 
climáticas e vem tornar urgente a alteração dos paradigmas que estão na base da atual 
industria agro-pecuária.



Analisando mais profundamente a causa do problema, não demoramos muito a localizar 
os dois grandes responsáveis por este problema das emissões de gases de efeitos de estufa 
na agro-pecuária: 

A. A produção de gado

B. As quintas industriais em grande escala



Uns e outros dependem de quantidades - literalmente - de produtos químicos na forma de 
pesticidas, adubos ou medicamentos administrados aos animais ou aos solos saturados por 
décadas de produção intensiva. Uns e outros exigem o consumo de quantidades 
gigantescas de combustíveis sólidos para assegurar a própria produção destes produtos, 
sob a forma de diversas alfaias agrícolas ou de sustentação térmica, de recolha mecânica 
de leite ou de transporte de animais.



Os elevados investimentos que exigem estas grandes explorações não estão ao alcance de 
todos. Consequentemente, temos assistido nos últimos anos a um fenómeno de 
concentração em que um número crescente de pequenos e médios agricultores têm 
vendido as suas explorações a grandes empresas multinacionais. O fenómeno é hoje mais 
visível na América do Norte e do Sul, mas verifica-se em praticamente todo o globo, 
desde a Costa do Marfim a Timor Lorosae.



Estas gigantescas multinacionais do ramo alimentar, de que a norte-americana Monsanto 
é talvez o melhor exemplo, estão a destruir a produção local de alimentos, a transferi-la 
para estas grandes explorações agro-pecuárias, sacrificando a produção local de alimentos 
e transferindo-a para paragens cada vez mais exóticas. Portugal é dos países europeus 
mais afetados por este processo de deslocalização agro-pecuária. Mercê de uma política 
europeia de abandono dos campos e de transformação do tecido da sua economia numa 
improdutiva "economia de serviços financeiros e turísticos", de hotéis, Bancos, 
Seguradoras e auto-estradas de uns para outros, Portugal perdeu 48% da sua produção 
agrícola em dez anos. Esta dependência agrava o crónico desequilíbrio da balança de 
pagamentos e a Dívida que as gerações vindouras terão que pagar. Obviamente, estes 
alimentos produzidos longe dos seus locais de consumo implicam pesadas estruturas de 
transporte e armazenagem, com elevados custos em combustíveis fósseis e nas 
consequentes emissões de gases de efeito de estufa.






O impacto ecológico e ambiental de uma pequena quina ou exploração pecuária é muito 
menor do que o destas mega-explorações. Paralelamente, gera também mais Emprego e 
uma distribuição mais justa e equitativa dos rendimentos da exploração, que recaem sobre 
o produtor direto e não nos já anafados bolsos de um especulador financeiro ou de um 
obeso acionista algures em Tóquio ou em Berlim. Entre estes pequenos produtores 
encontra-se um número crescentes de "agricultores biológicos" que tentam criar o seu 
gado ou os seus alimentos de uma forma sustentável e menos danosa para o Ambiente, 
evitando o recurso a pesticidas e adubos artificiais. Pela menor escala da sua produção, os 
custos dos seus produtos biológicos são mais elevados. Pela sua própria natureza anti-
sistémica, têm mais dificuldade em se introduzirem nas grandes empresas de Distribuição 
que dominam de forma quase opressiva e monopolista. 



Estes pequenos agricultores, se no Ocidente vivem em permanentes dificuldades e 
resistindo dificilmente ao rolo compressor das grandes multinacionais então, no Terceiro 
Mundo, a situação ainda é mais crítica. Os distúrbios climáticos cada vez maiores e mais 
frequentes estão a destruir muitas destas pequenas explorações em África, na Ásia ou na 
América do Sul. As grandes explorações - sobretudo as das multinacionais do ramo - têm 
reservas de capital próprias e acessos a financiamentos bancários suficientes para 
recuperar destas catástrofes. Tais reservas e financiamentos não estão ao alcance da 
esmagadora maioria dos agricultores e criadores do Terceiro Mundo, cuja falência, após 
estas catástrofes "naturais" (de facto, induzidas pelos efeitos da atividade humana no 
clima) se torna assim inevitável.



Mas será que o mundo conseguiria ser alimentado sem a produção da agro-pecuária de 
estilo industrializado? Atualmente, a produção industrial de alimentos é suficiente em 
termos de resposta às necessidades mundiais. O problema está em que esta produção não 
está a ser bem distribuída e existe um sério déficite alimentar, especialmente em África. 
Não há ainda uma “crise alimentar mundial”, o que enfrentamos é uma “crise financeira 
alimentar mundial”, já que é cada vez mais difícil a um número crescente de pessoas 
obter os alimentos que são essenciais à sua sobrevivência.



Assim, parece inevitável que existe uma necessidade para manter durante algum tempo, 
pelo menos enquanto não se instituírem políticas serias e consistentes de contenção da 
natalidade, para continuar a utilizar uma agro-pecuária com algum grau 
de "industrialização". Mas no Ocidente, muitos de nós usufruem dos rendimentos 
suficientes para terem a 

opção de mudar o seu estilo alimentar. Todos os que optar, devem ponderar alterar as as 
suas dietas baseando-se em quatro factores, em que a ética e a sustentabilidade ecológica 
e climática das suas escolhas, deve ter um papel central:



a. Não comprar produtos provenientes da agricultura industrial, desenvolvida em torno do 
consumo de elevadas quantidades de combustível fóssil



b. Comer muito menos carne, a carne ocupa um papel dominante nos regimes alimentares 
ocidentais e a quantidade de carne consumida implica geralmente o consumo de uma 
quantidade proporcional mas piramidalmente superior de produtos vegetais, de meios de 
transporte, de combustíveis, rações químicas, pesticidas para forragens, etc, 
incomparavelmente superior. A adopção de alguns dias por semana como “livres de 



carne” poderia reflectir-se numa notável redução da “pegada ecológica”



c. Evitar alimentos processados… Ou seja, em vez de optarmos por alimentos tratados em 
que grãos, fruta é tratada, partida e transformada em derivados como cereais, barras, etc. 
Consumir as frutas inteiras têm um impacto menor no Ambiente porque os processos 
industriais de tratamento, processamento e armazenagem se tornam desnecessários. A sua 
supressão irá reduzir significativamente a Pegada de Carbono até valores muito inferiores 
aos dos alimentos processados.



d. Evitar consumir produtos exóticos, oriundos de países distantes… Os custos ecológicos 
desse transporte e armazenamento são enormes, e dispensáveis se preferirmos produtos 
produzidos localmente ou, idealmente, na nossa vizinhança.



5. O novo Paradigma do Crescimento Zero, a direta oposição ao mito 
do "Crescimento Contínuo" 



A presente Recessão global - que à altura em que escrevo estas linhas começa a dar sinais 
de ténue recuperação - terá que nos trazer ensinamentos. Se não aprendermos nada com 
ela e com os mecanismos que estiveram na sua génese, então estaremos todos condenados 
a tornar a viver uma sua repetição. Se a Estrutura neoliberal e Globalizada do sistema 
financeiro, concentrado, desregulado e neoliberal se mantiver, a Recessão não tardará a 
regressar, com força redobrada e com consequências que os Governos mundiais 
(enfraquecidos pela presente Crise e pelos Dogmas das "liberalizações" do Pensamento 
Único) já não poderão enfrentar. Há assim que mudar os paradigmas que servem de 
sustentáculo à Economia contemporânea. E este estes, o mais poderoso é, porventura o 
mito do "Crescimento Contínuo". O fôlego do Keynesianismo esgotou-se com esta 
Recessão e não poderemos tornar a contar com ele se todo tecido económico e financeiro 
se mantiver inalterado, mantendo vivo em si o gérmen de uma nova (e cíclica) Recessão.



O grande sucesso dos economistas Keynesianos resultou da capacidade demonstrada 
pelas suas políticas para, pela via do investimento público em infraestruturas e em 
subsídios sociais, travar o Desemprego e reanimar assim - pela via do Consumo e do 
Investimento Público - as moribundas economias da década de 30. Estes estímulos 
lograram reanimar estas economias entorpecidas e fazer estes países regressarem ao rumo 
do crescimento do PIB. Estas políticas expansionistas foram coadjuvadas pelo aumento 
da população, multiplicando o número de trabalhadores e de consumidores. E em 
verdadeiro efeito de Feedback, o aumento de Emprego, aumentava o número de 
consumidores, e estes as vendas dos produtos das industrias. O crescimento económico 
era assim uma de varias formas para manter níveis altos de Emprego. Na década de 50, o 
Crescimento tornou-se mesmo o ponto central das políticas de Pleno Emprego. Todos os 
demais instrumentos de promoção do Emprego, desde a Produtividade, passando pela 
Inovação e pela Educação e Formacao Profissional foram secundarizados em prol do 
supremo objetivo de promover o Crescimento do PIB. O modelo keynesiano de 
Crescimento = Emprego pareceu funcionar até ao grande estouro financeiro de meados de 
2008, altura em que a falência dos Bancos especializados no Imobiliário e logo após, em 
efeito dominó, de Bancos de Investimento e a quase falência de uma das maiores 
seguradoras do mundo (a AIG) e as dificuldades de muitos grandes Bancos, colocaram 
em risco este modelo. Sem Crescimento, o Desemprego explodia em todo o mundo, e 



ameaçava diretamente as raízes do sistema. O Crescimento - isolado - parece incapaz de 
sustentar o almejado Pleno Emprego. E o mito do Crescimento desfaz-se em fumo se 
introduzirmos na equação o correspondente crescimento de matérias primas e a sua 
evidente finitude torna-se claro que é impossível manter ritmos de crescimento idênticos 
aos dos últimos anos durante muito mais tempo. O patente limite alcançado numa das 
matérias-primas mais importantes da atualidade: o Petróleo, com o pico de produção que 
terá sido já alcançado e que apenas o conjuntural abrandamento do consumo da presente 
Recessão veio acalmar, recorda-nos que será pela via do esgotamento das matérias-primas 
que o mito do "Crescimento Contínuo" irá soçobrar. Urge então encontrar um modelo 
alternativo. A opção adoçada por muitos - a começar por Barack Obama, nos EUA - foi a 
de procurar converter a economia tradicional numa "Economia Verde", de baixa Pegada 
Ecológica, abandonando os combustíveis fósseis como fonte de energia fundamental de 
toda uma civilização e modo de vida e reduzindo as emissões de gases de efeito de estufa. 
Esta pode ser uma solução provisória, de curto prazo, para um problema estrutural. Não 
resolve, com efeito, o problema essencial que é de possibilitar (teoricamente) a 
manutenção do insustentável paradigma do "crescimento contínuo". A "Economia 
Verde", se tal transição for completada com sucesso em algum lugar no mundo - o que 
não é líquido - pode reduzir o consumo de energia e de matérias-primas pela via dos 
ganhos de eficiência, mas almeja a manter um PIB em crescimento contínuo e eterno. 
A "Economia Verde" não resolve o problema fundamental do "Crescimento Contínuo": 
temos apenas uma Terra para consumir...



Como manter então os tão desejados níveis de elevado Emprego, redução contínua da 
Pobreza e compatibilizar estes objetivos com níveis de Despesa Pública sustentáveis e 
com baixos níveis de emissoes de gases de Efeito de Estufa? Ou seja: com o novo 
paradigma do "Crescimento Zero"?



Há varias abordagens possíveis, algumas já ensaiadas com sucesso no passado e outras 
possíveis só agora, com a tecnologia hoje disponível e no dramático e pré-catastrófico 
contexto climático atual. O que fazer para instalar uma economia de "Crescimento Zero" 
sem produzir estagnação, fim da criatividade e inovação e sem plantar as sementes de 
uma Recessão global e duradoura? Desenhar um conjunto sustentado e coerente de 
medidas, avançando em três frente:



Emprego: determinando uma redução radical da jornada diária de Trabalho como forma 
de estimular a novas contratações e aumentar a produtividade individual. O tempo de vida 
que será assim, consequentemente, devolvido aos cidadãos, será a base do renascimento 
da vida familiar e das relações dos jovens com a sociedade, tão afetados pelos modelos 
atuais de Trabalho, tão exigentes em tempo e dedicação e tãodesumanos em tanto 
aspectos. Essa devolução do Tempo ao trabalhador irá também estimular a própria 
economia, pela multiplicidade de consumos de bens e serviços de Lazer e de Cultura que 
propiciará, gerando assim, também a este nível, Emprego.



Ambiente: o sistema fiscal terá que ser reformulado. E nesta reforma, deve ser 
introduzida uma correção que leve os maiores poluidores a compensarem a comunidade 
pelos danos ambientais, climáticos e sociais que o seu consumo provoca. De um lado, 
obter-se-ão assim receitas para as políticas de combate à Pobreza e para investimentos de 
longo prazo numa economia ambientalmente mais sustentável, de outro lado, reduzir-se-á 



o impulso autodestrutivo para níveis crescentes de consumo de "coisas" e "gadgets", 
promovidos por campanhas de Marketing amorais e por modelos de vida em que 
o "parecer" conta muito mais do que o "ser". Assim, a cada Bem, Serviço ou Energia 
consumida deve ser aplicado exatamente um imposto que corresponda ao impacto que a 
sua produção provocou no meio ambiente. Esse imposto deve ter uma etiquetagem 
distinta do preço do produto, de forma a que o consumidor possa comprar os seus 
produtos em boa consciência, sempre sabedor do impacto ecológico e ambiental das suas 
escolhas individuais.



Pobreza: O combate à Pobreza - nos países ocidentais e no Terceiro Mundo deve ser 
assumido prioritário, não somente pelos níveis de sofrimento individual e coletivo que a 
Pobreza induz, mas até pela recuperação para a vida económica ativa de uma 
percentagem crescente da populacao mundial. E por "Pobreza" não devemos apenas 
referir aqueles que auferem de baixos rendimentos, mas também aqueles que - 
teoricamente - já deixaram essa classificação (na China, por exemplo) mas que em virtude 
da nulidade dos seus direitos laborais, sociais e cívicos não estão em condição de 
ascender a uma vida humana plena e digna. A ascensão à condição de "consumidor", 
permitida pelas políticas sociais alimentadas pela "taxa de carbono", acima listada, 
sustentaria um consumo interno e libertaria as sociedades da crónica e perigosa 
dependência das exportações para sobreviver. Em 2009, ficou claro que do grupo BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China) apenas o Brasil e a China souberam resistir à recessão 
global. Um feito em que a existência de fortes e expansivos mercados teve um papel 
determinante. Nada trará mais resiliência a flexibilidade a uma economia como a 
existência de um sólido e sustentado mercado local. A produção local, para um mercado 
local é a ferramenta perfeita para criar Emprego local e sustentável, do ponto de vista 
ecológico e humano, e também para libertar as economias da dependência crónica de 
elevadas exportações, com tudo o que estas implicam em sacrifícios de direitos laborais e 
cívicos, sob pretexto da sacrossanta "Competitividade". No Ocidente, os trabalhadores 
sacrificam regalias e salário, no Oriente, mantêm-se umas e outras em padrões sub-
humanos, tudo em nome dessa sacrossanta besta intitulada "Competitividade"...



Os índices que medem o desenvolvimento das economias devem ser assim refeitos. 
Números tão falíveis e desadequados num mundo de recursos finitos devem ser abolidos. 
Se tem que haver indicadores de desenvolvimento, então estes devem incluir os 
chamados "índices de desenvolvimento humano" da ONU, e as instituições públicas, os 
Governos, os Partidos Políticos e os Meios de Comunicação devem deixar de usar, 
propangandear e manipular o PIB e o Per Capita e passar a usar unicamente estes índices 
mais humanos e realistas. Todos os indicadores que reflictam de forma mais direta a 
melhoria do nível de vida objetivo (Saúde e satisfação das necessidades básicas) e 
subjetivo (maior consumo de bens culturais e maior participação cívica e comunitária) 
devem ser adotados e divulgados com a mesma intensidade com que "PIBs", "Per 
Capita", "PNB" são hoje. Estes indicadores materiais nunca conseguirão medir com 
eficácia a produção de bens e serviços culturais que será a base da Eticonomia dos anos 
vindouros e devem ser descartados porque contribuiem para o rápido esgotamento dos 
recursos do globo e para a degradação do clima terrestre.



6. A influência de Schumacher 






Uma das pedras basilares do nosso pensamento económico é a influência do economista 
alemão E. F. Schumacher. Schumacher completou a visão algo incompleta e utópica da 
visão económica de Agostinho de Silva e preencheu os espaços deixados vagos pela 
genialidade criativa do  Professor. A sua actualização constante, promovida por vários 
economistas norte-americanos, membros ativos da E. F. Schumacher Society, adaptou a 
economia schumacheriana aos tempos modernos, a um mundo pós-globalizado e 
ameaçado pelos flagelos do esgotamento das matérias primas e do Aquecimento Global.



6.1. Produção Local para Necessidades Locais



Um dos conceitos basilares da Economia clássica é o do egoísmo de cada agente 
económico. Cada produtor, capitalista ou empresária procura a cada instante maximizar o 
seu lucro através da redução dos custos e da ampliação dos rendimentos. Cada 
consumidor procura os bens que lhe permitem satisfazer as suas necessidades que são 
mais eficientes e acessíveis. Todos buscam em primeiro lugar o seu interesse particular, 
não o coletivo ou comunitário, na visão tradicional dos sistemas económicos. Mas o 
Homem não é apenas um agente cego e automático, previsível na mecânica satisfação 
egótica dos seus interesses pessoais. O Homem é também um animal gregário, incapaz de 
viver de forma mentalmente saudável isoladamente e sempre ansioso pela vida numa 
comunidade, seja ela uma família, um grupo de amigos ou um partido político, cidade ou 
nação. É uma criatura Moral. De facto, talvez até seja a única criatura moral do globo, 
especialmente se não enjeitar essa sua plena possibilidade e se colocar altruísticamente o 
Bem Comum acima dos egóticos interesses individuais. Historicamente, sempre houve 
Homens assim. Eram os Santos, os Eremitas, os Heróis das lendas. Hoje também os há, 
mas hoje, como antes em ampla minoria numérica. Mas hoje há um factor inédito. Um 
factor que pode condicionar como nunca antes um outro conseguir um desvio de 
comportamento, uma alteração do padrão das escolhas desde a hedonística opção pela 
escolha de menor esforço ou custo para a escolha que mais pode satisfazer o interesse da 
comunidade, colocando-o acima do interesse do próprio indivíduo. Esse novo factor é o 
Aquecimento Global. A força dos factos científicos está a lograr alterar o curso das 
sociedades e das economias para fora do rumo egótico que sempre as dominou. Começa a 
tornar-se - lentamente - comum a concepção de que é necessário cumprir sacrifícios, isto 
é, fazer escolhas económicas não egoístas e em cada opção avaliar se as suas 
consequências são ou não positivas para o Ambiente e para o Clima. Aproveitemos a 
oportunidade que esta crise sem precedentes, de potenciais consequências catastróficas, 
nos oferece e alteremos a forma como vivemos a Economia, alterando os seus paradigmas 
fundadores e a forma como realizamos as nossas escolhas individuais e coletivas. 
Inventemos, todos nós, a EticoNomia, a Economia Ética, em que a Escolha é regida pela 
Ética e não pela egótica satisfação das nossas necessidades individuais.



E a forma mais segura (fiável e rápida) de realizar essas escolhas económicas éticas é 
optar sempre no ato de consumir pela produção local. A aquisição de bens ou serviços 
produzidos localmente, em instalações industriais, escritórios ou explorações agrícolas 
situadas nas imediações geográficas do consumidor permite que o consumidor tenha 
escolhas mais conscientes já que lhe é mais fácil conhecer toda a história da 
transformação, armazenagem e distribuição do produto ou serviço. A proximidade 
facilitará a identificação das matérias primas, do local de onde são extraídas e em que 
condições ambientais, laborais e humanas o foram. Se os produtos forem produzidos 



localmente e não a muitos milhares de quilómetros, em África ou no Extremo Oriente, é 
mais fácil ao consumidor verificar a compatibilidade ecológica e social do Bem ou 
Serviço com os seus padrões morais, de forma a produzir uma Escolha bem informada e 
verdadeiramente consciente. Contra as Deslocalizações de todas as produções e serviços 
impostos pelos modelos neoliberais e do "Pensamento Único" a economia 
schumacheriana propõe as Localizações para as imediações dos locais de consumo. Perto 
da vista, será mais difícil explorar os recursos naturais da forma absolutamente 
desregulada e selvagem que explicou grande parte do sucesso da economia chinesa das 
últimas décadas. E como esconder as bárbaras condições laborais de tantas fábricas 
chinesas, indianas ou vietnamitas se estas fábricas fossem re-localizadas nas nossas 
vizinhanças e se os seus postos de trabalho fossem ocupados por nós, pelos nossos 
amigos e familiares? E quão fácil é esconder abusos de direitos humanos ou laborais, ou 
até remunerações indignas quando a fábrica está imersa numa obscura cidade do interior 
da China ou numa rua escura de Hong Kong...

A re-localização da produção apresenta ainda outras vantagens: se a produção for local, 
então os produtos e serviços não terão que ser transportados e armazenados durante 
longas distancias até ao consumidor. Sem esse transporte, não serão consumidos 
combustíveis fósseis, a atmosfera não será poluída por estas emissões, nem CO2 será 
emitido para a atmosfera, aumentando o problema do Aquecimento Global. Uma região 
que faça depender o essencial do seu consumo da produção local será também mais 
resistente às flutuações imprevisíveis do capitalismo global.



6.2. Tecnologia Intermédia



As economias devem ser tão flexíveis e resilientes à turbulência internacional quanto o 
possível, já o vimos mais acima. O dogma da prioridade das Exportações sobre tudo o 
resto, desde direitos laborais e remunerações dignas, tem que ser assim substituído pela 
auto-suficiência. Não que advogamos a radical supressão da interdependência das 
economias atuais por um neoprotecionismo, mas ao ultraespecializar as economias 
nacionais num muito especifico produto, não faremos mais do expô-las às flutuações 
caprichosas deste produto nos imprevisíveis mercados internacionais. Não devemos 
procurar produzir tudo localmente, mas também não devemos cair no extremo oposto de 
total e doentia dependência das importações sobre quase todos os produtos, desde os 
agrícolas aos industriais e alimentar economias cronicamente deficitárias com crescentes 
e - a prazo - insustentáveis níveis de Dívida.

O problema está em que o nível de sofisticação da tecnologia atual é tal que torna difícil 
que algum país isolado consiga sozinho deter todo o Conhecimento para controlar todo a 
capacidade produtiva e tornar-se auto-suficiente. Com efeito, o grau de especialização 
hoje exigido na maioria das áreas tecnológicas é tal, que é cada vez mais difícil ter uma 
visão do todo e ainda mais difícil ser auto-suficiente em todas as áreas. A solução passa 
assim por procurar satisfazer as necessidades das economias modernas com aquilo a que 
Schumacher chamava de "tecnologia intermédia".

A "Tecnologia Intermédia" é um conceito que designa várias tecnologias ecológicas, 
financeiramente acessíveis no que respeita à intensidade do investimento de Capital e 
fáceis de utilizar.



7. A Moralidade da Escolha: a essência da EticoNomia






O ser humano não pode ser reduzido a um mecânico feixe de interesses egoístas. 
Encontramos na História múltiplos exemplos de atitudes e escolhas "irracionais" em que 
critérios filosóficos, religiosos ou morais moldaram a conduta de civilizações inteiras, 
ignorando o dogma económico do egoísmo das escolhas. Não consiste assim numa 
revolução absoluta o reconhecimento de que a moral tem um papel a cumprir nas escolhas 
económicas do ser humano, mas numa recordação de um uso comum que apenas a 
Globalização pretendeu tornar obsoleto...

Mas defender a Re-Localização da Produção não é ser neoprotecionista ou isolacionista. 
Cada comunidade local deve procurar os meios para fazer reviver a produção local de 
forma a satisfazer as suas necessidades mais básicas em alimentos, vestuário e energia. 
Mas não devem ser impedidas importações - especialmente a partir das áreas limítrofes - 
nem sequer de paragens mais distantes, mas impondo aqui, os devidos mecânicos de 
correção contra abusos de direitos humanos e laborais, assim como usos desregulados de 
recursos e matérias primas, que desprezem o Ambiente e o Clima, tanto como desprezam 
o Homem e a Dignidade Humana e que usam estes abusos como métodos para 
oferecerem baixos custos de produção e aniquilarem a concorrência que respeita estas 
regras básicas de convivência e de respeito por uma Terra que é de todos. Falamos 
concretamente da China e Índia, países que têm aniquilado boa parte da indústria europeia 
e norte-americana com sistemáticos "dumpings" sociais e ambientais.



7.1. O Poder do Exemplo



Um tal sistema económico alternativo não se pode propagar pelos meios convencionais: 
nem pela força de uma Revolução, nem pela via democrática, da ascensão ao poder de 
uma tendência política favorável à Re-Localização. Um sistema destes só poderá afirmar-
se pela via do exemplo, pela instauração de pequenas comunidades locais, de amigos, de 
familiares que, pela via do exemplo, contaminem a sociedade onde estão inseridas e 
permitam a multiplicação de comunidades económicas locais autónomas, até que um 
município inteiro seja por fim também ele, autónomo e possa depois - por sua vez - 
propagar pelos méritos do seu exemplo, o modelo aos concelhos limítrofes.



8. Os três fatores económicos no modelo de Schumacher: Terra, Trabalho e Capital



A visão de E. F. Shumacher configura três fatores: Terra, Trabalho e Capital. O equilíbrio 
justo, são e harmonioso dos três determina a humanidade e os méritos de um sistema 
económico, nomeadamente o tipo de impacto que tem no Ambiente e no Homem.

Por Terra, Schumacher entende não somente o "território", mas também todos os recursos 
naturais que a produção de um determinado Bem requer. Assim inclui sob "Terra" 
matérias primas e energia.

Por Trabalho, o economista alemão, designa todo o Esforço que é preciso empregar para 
transformar a matéria prima até a tornar num Bem.

Schumacher atribui ao Capital um papel central no sistema económico: o de organizar a 
produção de bens e de regular a correta distribuição de recursos e trabalho, sempre 
escassos e preciosos.

Este triunvirato tem que coexistir de forma harmoniosa, bastando que um dos factores 
seja mais importante ou dominante que os outros para que surjam disfunções e o que o 
sistema entre em desequilíbrio, primeiro e em ruptura, posteriormente.






8.1. A Terra



Se todos estes elementos trilógicos devem possuir a mesma importância, isso não impede 
a constatação de uma evidência: sem o controlo dos elementos que se agrupam sob o 
conceito "Terra", não teremos sistema económico. Daqui resulta que temos que 
reequacionar a racionalidade económica da propriedade do território... O 
elemento "território" se terá que servir a Comunidade Local, deverá então ser propriedade 
de um dado indivíduo? A Terra deve pertencer à Comunidade que a habita já que somente 
assim a ligação entre a Comunidade Local e a Terra será mais consistente e pacífica. Não 
quer isto dizer que defendemos (partindo do pensamento de Shumacher ou de Agostinho, 
os nossos dois maiores inspiradores) a abolição de toda a propriedade privada, como 
advogavam os sovietes ou os maoístas, bem pelo contrário, a propriedade privada tem o 
seu lugar e racionalidade económica no âmbito de todos os Bens individuais e de direto 
usufruto pessoal. Mas a Terra, e entenda-se aqui igualmente Recursos Naturais e Energia, 
deve pertencer à Comunidade Local. A forma de propriedade da Terra será então 
não "pública" ou "estatal", como defendiam os estafados modelos comunistas, mas 
segundo a figura da "não propriedade" ou "propriedade comunal" que Agostinho 
admirava e reconhecia no antigo municipalismo medieval português e que ainda hoje 
subsiste na forma do "bailio".



8.1.1. As "Community Land Trusts" dos EUA: Terras Comunitárias



Se o modelo medieval da "terra bailia" não pode ser aplicado imediatamente e de forma 
absoluta nos tempos modernos, podemos encontrar um modelo contemporâneo, elaborado 
a partir do aconselhamento técnico da E. F. Shumacher Foundation e em florescimento 
nos EUA: Trata-se das "Community Land Trusts" (CLT). As CLT são organizações não 
lucrativas de direito privado dirigidas por um conselho de direção eleito pelos co-
proprietários dos terrenos onde as CLT estão instaladas. Estes são o produto de ofertas 
dos membros e de aquisições diretas.



O objetivo das CLT é a satisfação das necessidades da comunidade local sendo este o 
propósito do plano de desenvolvimento anual que a direção elabora todos os anos. 



Os edifícios construídos sobre as CLT são propriedade privada e podem ser 
comercializados pelos canais normais, mas não o solo sobre o qual assentam as suas 
fundações. Sendo vendidos a outro membro da CLT, este pagará apenas o custo da sua 
construção e manutenção, de forma a não propiciar à formação dos fenómenos de 
especulação imobiliária que estiveram na base da atual recessão global. Se forem 
vendidos a alguém que não pertença à CLT, o vendedor (membro da CLT) terá que repor 
nesta o valor de mercado do terreno que vende ao exterior, compensado-a pela perda e 
permitindo-lhe comprar novos terrenos que permitam compensar a perda dos primeiros. O 
modelo assemelha-se a algumas das cooperativas agrícolas de produção ensaiadas no 
Alentejo no período pós-25 de abril com sucesso muito diverso. Nos EUA, existem hoje 
mais de 150 "Community Land Trusts", contudo, nenhuma delas ocupa a extensão 
territorial que lhe permita ser verdadeiramente auto-suficiente, razão pela qual não 
cumpriram ainda os seus verdadeiros objetivos, que eram o de contribuir para o 
desenvolvimento harmónico da comunidade local e para a sua libertação da dependência 
das importações do exterior.






8.2. O Capital



O Capital é o segundo elemento da trilogia schumacheriana. Este é essencial como 
ferramenta de obtenção de crédito junto da Banca convencional e Local e permite agilizar 
as trocas intra e inter comunitárias. Este sistema económico não é portanto hostil ao 
Capital nem sequer à sua acumulação. 



8.2.1. Moedas Locais



Mas o Capital utilizado na comunidade local não é o mesmo que corre na City londrina 
ou em Wall Street... É o Capital que flui nas comunidades sob a forma de Moedas Locais, 
emitidas por uma confederação de Bancos locais, e livre do controlo centralizado 
tradicional em que os grandes emprestadores são favorecidos em relação aos pequenos, o 
que acaba por favorecer a muito perniciosa hiper-concentração bancária que esteve na 
base da Crise atual onde uma séria de Bancos "grandes demais para falhar", como o Bank 
of America, o BPN português ou o Bank of Scotland, tiveram que ser alimentados com 
dinheiros públicos para não declararem falência e contaminarem - mercê do seu grande 
impacto sistémico - toda a economia. Combater a concentração bancária é combater 
também a formação de monopólios empresariais, porque os grandes Bancos tendem a 
favorecer as grandes empresas, desprezando as empresas familiares e as PMEs... E se 
toda a oferta comercial acabar nas mãos de um reduzido número de corporações 
multinacionais, a redução dramática do espectro de Escolha irá necessariamente reduzir a 
qualidade da oferta e e propiciar a instalação de mecanismos monopolistas e de Cartel. 
Estes mega Bancos "que não podem falir" e que logo, quando são mal geridos encontram 
sempre fundos públicos para se safarem mais aos seus ineptos gestores, têm alergia às 
pequenas e médias empresas e preferem as multinacionais com quem partilham laços 
familiares, propriedades cruzadas e indiretas e ligações de influência.



Uma das formas de impedir esta economicamente perniciosa concentração bancária - que 
ainda não há muito os "economistas do sistema" nos vendiam como virtuosa - é 
democratizar o Capital. Como? Criando Moedas Locais, complementares às já existente 
moedas nacionais e transnacionais (como o Euro) e emitindo-as através de pequenos 
Bancos, de carácter local, isolados ou agindo em coligação com outros Bancos locais ou 
pertencentes às comunidades vizinhas. Estas Moedas Locais - de curso unicamente local - 
servirão para dinamizar e financiar as Economias Locais, de uma forma que os grandes 
Bancos nunca terão interesse em fazer, por vocação e missão.



Sejamos claros: nunca haverá Economias Locais sem Moedas Locais. Sabemos como no 
atual contexto das economias globalizadas as moedas nacionais (como o dólar norte-
americano) ou transnacionais (como o Euro europeu) têm contribuído para a concentração 
da riqueza e para o aprofundamento do fosso entre ricos e pobres, para a destruição das 
comunidades locais pela aniquilação do comercio local e de toda a atividade industrial e 
agrícola que é deslocalizada. O ermamento do interior de todos os países do mundo é a 
expressão nítida de um sistema disfuncional e destrutivo que tudo devora à sua passagem. 
A Globalização é aliás particularmente severa nos danos que provoca no tecido social, 
demográfico e económico do Interior, sendo os municípios destas regiões vítimas 
particulares de um processo que despreza o pequeno e o particular e que promove e 



cultiva o gigantismo e a massificação. No dito "Mundo Desenvolvido" é o interior rural a 
maior vítima, no "Mundo em Vias de Desenvolvimento" que paga a fatura da 
Globalização neoliberal é o Ambiente, a Ecologia e a biodiversidade que sofrem. Nada 
destrói mais o equilíbrio do meio ambiente local que a exploração agrícola ou pecuária 
intensiva cria. São também esses métodos de exploração que propiciam aos sistema de 
trabalho mais desumanos, a começar por essa mácula da História do Homem 
chamada "escravatura" a terminar nas formas modernas de subescravatura e de 
desregulação laboral que florescem tão bem na imigração clandestina que preenche tantos 
postos de trabalho na Europa do Sul.

As Moedas Locais permitirão respeitar as identidades regionais, quer económicas, quer 
culturais, de uma forma que não sucede com as moedas nacionais (que tudo subjugam em 
favor dos interesses do Centro) ou transnacionais (que tudo subordinam em favor dos 
jogos de interesses de uma burocracia pseudo-federal). As Moedas Locais permitem 
definir uma zona regional de comércio, abrangida pela vigência da Moeda Local e 
defendida das voracidades e dos “dumpings” laborais, ecológicos e ambientais que 
caracterizam a Globalização. As pequenas e médias empresas locais não têm a escala para 
resistir a estes “dumpings” múltiplos patrocinados por gigantescas multinacionais globais, 
detentoras de recursos quase ilimitados e capazes de destruir, por anexação, todos os 
negócios locais num verbo que nos EUA já mereceu a invenção do 
verbo “Walmartização” e que em Portugal se exprime pela voraz multiplicação dos 
Hipermercados e pelos seus efeitos eucalípticos no pequeno comércio. O uso de Moedas 
Locais no comércio local funciona como uma membrana protectora porque as grandes 
empresas globais, de capitais e de propriedade externa à região da vigência da Moeda, 
ainda que a possam adoptar terão que a cambiar (com os custos e perda de recursos 
decorrente) antes de exportar a riqueza localmente recolhida.

Uma das experiências modernas com Moedas Locais foi realizada na década de setenta, 
em Exeter, no New Hampshire (EUA). A experiência foi conduzida por Robert Swann e 
Ralph Borsodi, da E.F.Schumacher Society. Mais tarde, outras moedas foram ensaiadas, 
como os Deli Dollars, as Berkshire Farm Preserve Nortes e as BerkShares, estando a 
&uacute;ltima ainda em vigência.



8.2.2. História das Moedas Locais



No século dezanove muitos Bancos comerciais emitiam a sua própria moeda. Estas 
geralmente emissões serviam para financiar um empréstimo “produtivo”, isto é, um que 
servisse para um investimento em maquinas, equipamentos ou em terrenos que permitisse 
a prazo aumentar a qualidade ou a quantidade da produção. Foi só em 1913 que as 
moedas locais foram substituídas pelo dinheiro federal emitido por uma coligação de 
Bancos privados dos Estados Unidos que hoje assume o papel de “banco central”, sem 
que nunca verdadeiramente o tenha sido…

A moeda local “The Constant” foi emitida pela primeira vez em 1972 e circulou até 1973 
em Exeter, no New Hampshire, circulando entre organizações não-lucrativas. Em 1991, 
em Ithaca, Nova Iorque, outra experiência foi conduzida com uma moeda local para 
comércio de bens e serviços locais. Cada nota desta moeda continha unidades de “hora-
trabalho”. As “Horas” eram emitidas aos proprietários de pequenos negócios que as 
queriam utilizar para realizarem trocas de bens e serviços. O conceito era de que 
as “Horas” seriam sustentadas pela produtividade daqueles a quem emitidas, mantendo 
assim um valor mesmo apesar de todas as flutuações dos dólares federais.






A moeda local “Horas” haveria de se propagar por mais cinquenta comunidades nos EUA 
e no Canadá. Em algumas, a Moeda Local continua ainda hoje em atividade e hoje está 
novamente em expansão com um programa de “seguros de saúde local” e com 
uma “União Alternativa de Crédito”.



Mas é, contudo, inegável que a “Horas”, sem ser um fracasso rotundo, também não foi 
um sucesso… Desde logo, porque os grupos comunitários que apoiaram a aparição da 
dita nestes cinquenta locais não puderam reservar a ela os recursos necessários para a 
suportar.



No Reino Unido, o advogado Edgar Cahn concebeu um programa a que chamou 
de “Dólares do Tempo”. Os “Dólares do Tempo” mediam a quantidade de horas em que 
cada vizinho fazia pequenos serviços a outros vizinhos. Todos os tipos de serviços eram 
passíveis de merecerem “dólares do tempo” em troca dos seus serviços comunitários. Esta 
Moeda Local – porque era disso que se tratava – não era usada para trocas comerciais 
como sucedeu com a maioria das Moedas Locais, mas a experiência revelou-se muito útil 
para reforçar os laços comunitários e valores humanos como a reciprocidade e o espírito 
de entre-ajuda. Hoje em dia, há várias moedas locais idênticas ativas nos EUA e no Reino 
Unido.



O programa “LETS (Local Economic Trading Systems)” teve a sua génese no começo da 
década de oitenta, no Canadá, em Vancouver e consistia num sistema para-bancário de 
crédito e débito. Quem quisesse adquirir bens ou serviços disponíveis através do 
programa LETS contactavam por telefone o coordenador local do programa e pediam-lhe 
para debitar na sua conta LETS o valor do bem ou serviço adquirido (avaliado na moeda 
nacional) e este era imediatamente creditado na conta LETS no fornecedor. Este e outros 
programas idênticos são provavelmente as Moedas Locais mais populares do mundo, mas 
a sua integração com os sistemas fiscais nacionais não tem sido sempre a mais suave.



Em 1989 surgiu uma outra Moeda Local quando proprietário de uma loja no 
Massachusetts, de nome “The Deli”, viu recusado um empréstimo num Banco e emitiu 
uma moeda sua intitulada “Deli Dollars”. Os clientes da loja compravam oito dólares que, 
posteriormente, trocavam por sopa ou uma sandes.



Em 1991, um grupo de dezassete comerciantes em Great Barrington começou a emitir 
outra moeda local, as BerkShares. Durante algum tempo, os clientes dessas lojas locais 
por cada dez dólares gastos nessas lojas, receberam um BerkShare. Esses BerkShares 
podiam depois ser usados nas lojas aderentes, mas apenas durante três dias, criando um 
ambiente de “festa” e comemoração na rua principal da cidade. Variantes deste modelo, 
foram ensaiados e em Toronto e em Vancouver, sempre começando por conversões de 
dinheiro corrente para uma moeda local em curso apenas em lojas locais.

Outra interessante experiência de “moedas locais”, teve lugar na circunspecta Suíça, em 
1934, com a muito bem sucedida “WIR”, um sistema de trocas entre empresas e que não 
incluía acesso a consumidores finais. Os bens trocados entre empresas eram avaliados em 
WIR e havia descontos que favoreciam a adopção da Moeda em favor da moeda nacional, 
o Franco Suíço. Era possível emitir créditos em WIR e a moeda teve na época uma 
função muito importante na estabilização da economia.






8.2.3. Sobre a Necessária Reforma do Sistema Financeiro



Após o pré-colapso financeiro de meados de 2008 tornou-se evidente que o dogma 
neoliberal dominante que defendia a concentração das entidades financeiras se revestia de 
grandes perigos. Demasiados Bancos -como o Bank of America - e Seguradoras - como a 
AIG - alcançaram uma tal dimensão e influencia na economia norte-americana e mundial 
que a sua falência iria provocar um "efeito cascata" que rapidamente comunicariam à 
economia real uma depressão muito profunda. Há assim que mudar esta estrutura 
liberalizada a partir das administrações de Clinton e de Greenspan e alicercar a economia 
em bases mais resilientes e flexíveis do que a Economia dos neoliberais, vigente desde 
começos da década de 90.



Se uma instituição financeira é "demasiado grande para falir", entao a solução não é 
injetar sem condições dinheiros públicos, mas "torná-la suficientemente pequena para 
falir", deixando falir os Bancos que foram tão mal geridos ao ponto de colapsar-em e 
entregando aos seus depositantes os montantes depositados. Desta forma punimos os 
verdadeiros responsáveis pelos desmandos das últimas décadas: os gestores e os 
acionistas e salvamos os inocentes: os particulares e as empresas.



A economia - intensamente centralizada desde a década de 90 - deve ser re-localizada e 
aproximada das populações, com o mesmo vigor com que os neoliberais a procuram 
aproximar do grande Capital e repelir das ditas "gentes comuns". O setor financeiro, além 
de ter que ser  descentralizado para se tornar mais resistente, flexível e autista, tem 
também que ser democratizado. 

Não têm faltado as proclamações dos políticos a favor da democratização das estruturas 
internas do FMI e do Banco Mundial. Contudo, de todo este turbilhão de palavras ainda 
surgiram poucas medidas concretas. Os Bancos devolvem pouco a pouco os capitais 
públicos que receberam, as ações recuperam lentamente, os especuladores retomam o seu 
curso altamente lucrativo e até os abstratos e opacos "derivados financeiros" começam a 
singrar em popa, novamente e como se não tivessem estado no exato epicentro da 
presente (ainda) recessão mundial. No essencial, nada mudou, e se nada mudou entao 
estamos condenados a viver novamente esta experiência, vezes e vezes sem conta, de 
forma cíclica: 

A. Os bónus a gestores injustificadamente generosos continuam a ser pagos, mesmo nas 
empresas financeiras que mais dificuldades atravessaram e que mais injeções de dinheiros 
públicos receberam. 

B. Os "Edge Funds", opacos e de conteúdo incompreensível ou até mesmo fraudulento 
(como os de Madoff) continuam a existir, 

C. Os Paraísos Fiscais (apesar de agora existir uma "lista negra") continuam a existir e a 
receber, por exemplo, milhões de euros por mês dos mais abastados dos portugueses; 

D. O setor financeiro continua a singrar em desregulação quase total, em todos os países 
do mundo e os reguladores continuam a não ter nem os meios, nem o suporte legislativo 
imperativos para que assumam um maior protagonismo na fiscalização do setor.

E. Os opacos "produtos financeiros derivados", cuja composição ninguém conhece na 
totalidade, nem mesmo os peritos e aqueles que os comercializam, continuam a existir... 
Assim como os abstratos "Futuros", verdadeira lotarias de apostas sem fundamentos na 
economia real além de vagos "palpites" que podem arruinar empresas perfeitamente 



saudáveis do dia para a noite.

A crise financeira de 2008 deu aos governos de todo o mundo uma oportunidade dourada 
para tornar a assumir o controlo, ou pelo menos, algum tipo de monitorização e regulação 
sobre o setor financeiro, depois da orgia liberalizadora da década de 90. No setor 
industrial, o mundo teve também uma oportunidade de impor à China regras laborais, 
humanas e ambientais que terminassem com o sistem&aacute;tico "dumping" com que 
destruiu a indústria da maior parte dos países do mundo, alimentando uma presença 
internacional cada vez mais impositiva, arrogante e amoral. Com efeito, ainda que - 
conjunturalmente - a presente recessão possa vir a desaparecer em 2010, a semente para 
nova implosão continua a existir: na desregulação dos meios financeiros e na 
desindustrialização do mundo em favor da China, que a prazo irá destruir todo o 
Emprego, arrasar o Consumo e indiretamente a própria China e provocar caos e 
convulsões sociais em todo o globo.

Contudo, não devemos - não podemos - desfalecer perante esta inação dos governos e dos 
políticos e economistas do "sistema". A sociedade civil do mundo democrático - desde os 
EUA, ao Brasi  e Europa, detêm ainda a energia cultural, cívica e civilizacional 
sobejantes para renovar o presente estado de coisas. Algumas, com fundamento nesse 
tremendo espaço de liberdade e democracia que é a Internet, outras alojando-se no mundo 
mais real e concreto, surgem e oferecem alternativas:

a. Organizações de pesquisa local como a Freecycle.com ou a Craiglist agrupam ofertas 
comerciais locais, potenciando o consumo local a partir de bens e serviços produzidos 
localmente e não no estrangeiro por trabalho semi-escravo ou subremunerado.

b. Surgem várias Moedas Locais e outras - já existentes há décadas - aumentam a sua 
circulação. Isto, no mesmo momento em que os Bancos Centrais revelam a incompetência 
dos seus administradores (Vítor Constâncio é disso um dos melhores exemplos mundiais) 
ou a sua incapacidade operativa e que os grandes Bancos (Citigroup, Bank of America, 
Royal Bank of Scotland, etc) vegetam, Moedas Locais como a WIR suíça, a Palmas 
brasileira ou a BerkShares dos EUA prosperam tendo a última emitido o equivalente a 
dois milhões de dólares em apenas dois anos e sendo aceite por cada vez mais Bancos e 
empresas no Estado do Massachusetts. Outras Moedas Locais desenvolvem-se e surgem 
em países tão diversos como o Reino Unido, o Canadá, a Austrália ou a Argentina.

c. As redes de “empréstimos pessoais” e de microfinanciamento conhecem hoje um 
desenvolvimento ímpar no mundo: “Womens World Banking”, Grameen Bank no 
Bangladesh, a FINCA e a ACCION, na América do Sul, e variantes cibernéticas como a 
Microplace ou a Kiva (com quem colaboramos pessoalmente), a Prosper.com norte-
americana e a Zopa.com alemã expandem a sua acção e melhoram a vida de um número 
crescente de pessoas que os triliões de “ajudas” governamentais aos banqueiros insistem 
em esquecer.

d. Associações de pequenos Bancos com empresas locais, nos EUA, na forma original 
de “uniões de crédito” colaboram na recuperação de um tecido empresarial destruído após 
décadas de desregulação comercial, de empreendedorismo financeiro descabeçado e por 
uma desindustrialização profunda e quase total. A par destas “uniões de crédito”, 
organizações de “capital de risco filantrópicas” como a “Rudolf Steiner Foundation” e a 
Acumen, investem em empresas com utilidade social mas geradoras de reduzidos lucros. 
Encontramos outros exemplos de organizações de fins semelhantes na “The Business 
Alliance for Local Living Economics”, na “New Voice of Business”, na “Green 
America”, na “Social Enterprise Alliance”, no” Fourth Sector Network” e no “Business-
NGO Working Group”, organizações em atividade nos Estados Unidos e cuja profusão e 



intensa atividade reflectem bem o dinamismo, a capacidade de renovação interna da 
sociedade norte-americana e o prematuro discurso daqueles que dão o “século americano” 
como terminado…

e. O “Banco do Tempo” é neste contexto uma das propostas mais interessantes. Criado a 
partir de um conceito de Edgar Cahn, nos Estados Unidos, o modelo está agora ativo em 
diversos países do mundo, como o Japão, vários países europeus para além dos próprios 
Estados Unidos. Estes “Bancos do Tempo” estão a ajudar pessoas e empresas locais a 
ligarem-se, a partilharem informação, recursos e serviços. Cada participante do “Banco 
do Tempo”, quando precisa de um recurso, artigo ou serviço, contacta primeiro o 
seu “Banco do Tempo” e este identificará alguém que possa ajudar, seja uma refeição, 
serviços de babby-sitting, vigilância ou qualquer outra forma de bens ou serviços.

Sistemas idênticos, como os de partilha de automóveis usados em empresas como a 
ZipCar, nos EUA, e outras semelhantes, no Canadá e em vários países europeus fazem 
aumentar a partilha de bens, usando as facilidades hoje disponíveis via SMS ou com 
Blackberrys, reduzindo a Pegada de Carbono dos particulares e das empresas, reduzindo 
os padrões de consumo e conservando uma parcela maior dos rendimentos junto do local 
onde são gerados.

f. Uma empresa privada chinesa, intitulada “Circle Pleasure” que comercializa cartões de 
consumo pré-pagos estabeleceu uma parceria com o motor de busca Qifang de forma a 
estabelecer um sistema bancário pessoa-a-pessoa, sendo assim a primeira instituição a 
receber uma licença bancária do Banco central de Pequim, o que reflete a confiança que o 
projeto merece do sempre desconfiado de inovações, governo comunista… esta cartão é 
uma forma de "moeda local", aproximando o consumidor dos estabelecimentos 
comerciais da sua zona de residência que são prioritizados na janela de resultados do 
motor de busca.

g. Na Índia e no Bangladesh, surgiram recentemente as “senhoras do telefone”, tratam-se 
de mulheres que vivem nestes países e que alugam os seus telemóveis a outros aldeões, 
agricultores e pescadores para que estes possam consultar os preços dos artigos que 
produzem nos mercados vizinhos e assim vendê-los pelo melhor preço, levando os seus 
produtos aos locais onde lhes pagam preços mais elevados. Desta forma, conserva-se no 
produtor uma percentagem maior da riqueza que produzem e diminuem-se as margens 
dos intermediários.

h. Na Florida (EUA), agricultores engenhosos estão a descobrir novas formas de curto-
circuitar os Bancos gananciosos e mal geridos que estiveram na direta razão da presente 
recessão mundial… Usando programas locais de rádio, os agricultores divulgam que têm 
alfaias agrícolas (como tratores) disponíveis em certos dias e horas e que os cedem em 
troca de outras alfaias, fertilizantes, produtos agrícolas ou sementes. Também na Florida, 
têm-se multiplicado os mercados agrícolas onde os agricultores vendem diretamente aos 
consumidores e contratos de produção com consumidores locais a quem entregam os seus 
produtos, nas quantidades combinadas, sem recorrerem a intermediários.



Todos estes exemplos ilustram formas de as pessoas e empresas locais conseguirem 
sacudir a manápula opressora que os grandes Bancos procuram lançar sobre as 
economias, cativando um sector excessivo da riqueza produzida. Em vez da primazia 
doentia ao setor terciário, estas soluções permitem que os sectores primários e 
secundários se libertem desta opressão… Assim, os financeiros serão obrigados a reduzir 
os seus bónus faraónicos, a reduzir os seus lucros crescentes e imorais e a moderar as suas 
especulações casínicas nas Bolsas. A multiplicação destas alternativas também permitiria 



reduzir o desequilibrado peso que o sector financeiro tem na economia de países como os 
EUA ou o Reino Unido, onde representam mais de 25% do PIB…



A perda de prestígio do sector financeiro no Ocidente pode ser também importante para 
tornar a despertar o interesse da juventude por formações superiores menos ligadas a 
esses sectores e mais a sectores mais tecnológicos e culturais, que estavam a conhecer um 
acentuado declínio em inscrições em cursos superiores nos últimos anos, tamanhos eram 
os rendimentos que se obtinham em empregos nesses setores mais especulativos. A 
turbulência nos mercados financeiros relativiza também o valor do dinheiro, que foi tão 
valorizado (de forma tão fátua e superficial, vê-se agora) no passado recente, em desfavor 
de critérios mais duradouros e saudáveis para as pessoas e para o planeta.



8.3. O Trabalho



O Trabalho, entendido aqui, como o esforço humano para transformar a matéria prima 
num Bem ou Serviço, para o transportar, distribuir ou para o levar até ao consumidor 
final. Em primeiro lugar, para uma economia saudavelmente construída: tem que haver 
Trabalho. O modelo globalista atual pressupõe que é possível deslocalizar toda a 
produção industrial e agrícola para países do Terceiro Mundo, com padrões laborais e 
remuneratórios sub-humanos, e acumulando níveis crescentes de endividamento no 
Ocidente, que adquire esses produtos. A formula de comprar, endividando, pode 
funcionar durante alguns anos, enquanto houver quem compre os títulos de Dívida. Mas 
não para sempre... Se o Desemprego continuar a crescer e se estabilizar cronicamente em 
valores superiores aos 20%, o mecanismo importação-dívida colapsa e como ele o 
modelo globalista.



Importa assim devolver ao Trabalho o papel central nos sistemas económicos que é seu 
por direito. A Economia nada é se não for uma economia humana, feita pelo Homem para 
o Homem, não em nome de indicadores abstratos como o PIB ou o Per Capita ou 
sacrossantas manias neoliberais como o "Deficit" ou a "estabilidade monetária". Esses 
indicadores devem medir, não determinar o curso de uma Economia e se for necessário 
sacrificar o Homem em seu nome então há que os mudar, de encontrar outros indicadores 
mais adequados, porque esse são autofágicos...

Sem que ao Trabalho e ao Trabalhador se devolva a dignidade de um Trabalho criativo, 
humano e realizador, nunca poderá haver Economia. A Economia não se deve deixar 
reduzir a uma forma de alguns - já muito ricos - ficarem ainda mais ricos, deve ser um 
sistema capaz de produzir Bens e Serviços capazes de suprirem necessidades, sem 
destruir nem o Ambiente (a que pertence o sistema económico) nem o Homem (que é 
afinal o seu Sujeito primeiro e último. Se Agostinho da Silva dizia antes que a Economia 
não devia reduzir o Homem aos papéis de Produtor e de Consumidor, agora 
acrescentamos que também não deve excluir o Homem de nenhum deles. Sob pena de se 
condenar assim à sua própria aniquilação, enquanto sistema económico anti-humano...



9. Inovação e Criatividade



O despertar das comunidades locais - entorpecidas por décadas de dogmas neoliberais - 
só pode ocorrer mediante a injeção de doses massivas de criatividade e inovação, 
alicerçadas nas doses devidas de Capital local (Bancos Locais) e com Moedas Locais, que 



mantenham no seio da comunidade o essencial da riqueza gerada na comunidade.

Como não será possível agregar as quantidades tremendas de Capital que exigem os 
grandes projetos "hidráulicos", como as grandes barragens ou as grandes centrais 
nucleares, a EticoNomia local deve alicerçar-se na já referida Tecnologia Intermédia. E 
esta deve depender da criatividade, porque sem Capital, não há espaço para conceber 
sistemas produtivos complexos, caros e extensos, mas sistemas simples e engenhosos, 
descentralizados e de "código aberto", isto é, livres de direitos autorais ou de patentes, 
que possam ser livremente replicados por quem deles possa precisar. Estas Tecnologias 
Intermédias poderão ser aplicadas sem recursos a pesados investimentos de Capital, 
Recursos Naturais ou força laboral e bastar-se-ão com o tipo e quantidade de energia que 
for possível recolher localmente.



10. Aproximando Propriedade e Produção



Através de formas comunitárias de propriedade da terra (como as "Community Land 
Trusts" dos EUA ou os "bailios" da tradição comunal portuguesa) é possível 
disponibilizar a um investidor local, terrenos a baixo custo onde possam instalar o seu 
negócio, armazém ou exploração agrícola. Facilita-se assim o acesso dos trabalhadores à 
terra, algo que a presença de Capital em Moeda Local e em Bancos próximos e 
conhecedores dos emprestadores e das realidades e necessidades locais vai facilitar a 
aparição de empreendimentos empresariais erguidos por esses trabalhadores, em regime 
de propriedade individual ou coletiva (cooperativas de produção).



A aparição de Empresas Locais, erguidas a partir do esforço e da labuta de trabalhadores 
e empreendedores aumentará a fluidez e eficácia do processo de distribuição da riqueza, 
aproximando o produtor do proprietário e quebrando esta distancia crescente entre estes 
agentes do processo económico de produção que a Globalização e o Neoliberalismo não 
fizeram senão que aumentar nas últimas décadas.

A proximidade entre os agentes económicos, o facto simples mas decisivo de se 
conhecerem pessoalmente permitirá entregar ao consumidor uma capacidade nova de 
decidir em função de critérios não somente passivos e induzidos por modas, campanhas 
de marketing ou questões de estatuto social. Se a empresa que fabrica os produtos que 
consumimos trata mal os rios e florestas que nos rodeiam, se despreza os nossos amigos e 
familiares que nela laboram, então, decidimos em plena consciência, e não em função de 
critérios externos, artificiais e eventualmente danosos para nós e para os outros.



11. Economias Locais



A construção de economias locais sustentáveis é crucial para a sobrevivência do Homem 
sobre a Terra. Só elas podem oferecer o tipo de pegada ecológica que protege o clima 
(pela sua escala), o património ecológico local e as especificidades culturais locais.



No livro “As Cidades e a Riqueza das Nações”, Jane Jacobs defende que a melhor 
estratégia para o desenvolvimento económico é apostar em indústrias capazes de produzir 
produtos que são atualmente importados, e transformar matérias primas produzidas 
localmente, através do Trabalho local em produtos que chegam livremente aos 
consumidores locais. Estas indústrias locais são exatamente o oposto das atuais fábricas 
que as multinacionais abrem e fecham de um dia para o outro, deslocando-se pelo mundo 



fora ao sabor dos custos de mão-de-obra mais baixos e ao sabor dos aleatórios caprichos 
de investidores temperamentais. Inversamente, as empresas locais são mais resistentes aos 
caprichos da Globalização e estabelecem fortes âncoras locais de desenvolvimento, 
emprego e progresso.

Uma economia local verdadeiramente autónoma exige a fundação de novas organizações 
que a possam apoiar. Estas organizações não podem ser governamentais, têm que brotar 
da comunidade e alimentarem-se da sua dinâmica e do seu voluntarismo. Falamos de 
associações de consumidores e produtores, cooperando umas com as outras, as primeiras 
promovendo a partilha de informação sobre um consumo moderado, ético e local, as 
segundas agregando produtores e recolhendo benefícios da gestão em escala, organizando 
a produção e partilhando a distribuição e o armazenamento. Estas organizações terão 
apenas escala local, mas poderão formar confederações nacionais para efeitos de 
contacto, partilha de “boas práticas” e para manutenção de trocas que possam completar 
especificidades e necessidades locais. Estas entidades – privadas, porque detidas por 
indivíduos – trabalharão na comunidade e para a comunidade, respeitando o solo, a terra e 
usufruindo dos recursos naturais e energéticos de forma sustentável.



A construção deste novo edifício não será fácil nem rápida. Obriga a uma alteração 
radical dos nossos comportamentos e implica uma modificação profunda dos nossos 
padrões de consumo: consumir menos e melhor, no sentido em que cada escolha de 
consumo deve respeitar critérios éticos e deixar de consumir tantos bens materiais e mais 
bens culturais. Os Homens devem renegar o papel de consumidores passivos onde os 
neoliberais os querem encaixar e passar a ser co-produtores e criadores de riqueza 
material e de conteúdos culturais. A instauração de Moedas Locais, de quintas 
comunitárias, de fundos de capital comunitários, de micro-empresas detidas pelos 
próprios empregados e de alianças entre empresas locais, todos estes instrumentos 
poderão ser usados, rua a rua, de grupo de amigos para grupo de amigos, de cidade em 
cidade, gradual mas seguramente até alcançar todo o país.



12. Conclusão: Estão reunidas as Condições



O modelo económico que os "economistas do sistema" e os meios de comunicação nos 
papaguearam até à exaustão como sendo inevitável falhou. O seu sistema dito 
de "pensamento único" porque era considerado como o único viável levou-nos a todos a 
esta situação duplamente trágica: a maior crise económica desde 1929 e a um 
Aquecimento Global que coloca em risco todas as formas de vida sobre a Terra. A 
prosperidade prometida por este sistema não teve lugar na amplitude esperada e a 
desigualdade na distribuição dos rendimentos acabou por ser - pelo contrário - a nota 
dominante da Globalização neoliberal. A um dado momento, até nos quiseram fazer crer 
que os ciclos económicos de Boom alternados com Crashs estavam ultrapassados e que 
eram apenas uma recordação obsoleta da "velha economia". A realidade haveria de 
desmentir este dogma...



Este modelo económico cuja defesa acabámos aqui de detalhar e que consubstancia o 
cerne da declaração de princípios e objetivos do MIL: Movimento Internacional 
Lusófono, na sua vertente cívica e económica.



E este é o momento certo e oportuno para começar a transformar a nossa economia, 



aproveitar as especificidades próprias da cultura lusófona e aplicar o modelo das 
Economias Locais e do pensamento de E. F. Schumacher. Este é o momento certo e 
oportuno porque é para isso que servem as crises: para aproveitarem a quebra do 
equilíbrio social e económico que as motivou para mudarem a estrutura esgotada em que 
se desenvolvem e lançarem os esteios de um novo equilíbrio, de uma nova economia e de 
uma nova sociedade que se quer mais equilibrada na geração e distribuição de riqueza.



Mas as poderosas forças financeiras e económicas que arrastaram o planeta para este 
delírio de avidez e especulação não descansaram e tudo têm feito para que nada de 
substancial seja feito e que apenas alterações cosméticas sejam aprovadas pelos governos 
do mundo de forma a não colocarem em causa o seu predomínio quase absoluto sobre as 
economias. A escala da transição económica que é necessário alcançar é tremenda. 
Tremendamente proporcional à monumentalidade de estruturas de manipulação de manter 
que o "sistema único" neoliberal e financeiro largou pelo mundo depois da sua vitória 
contra o Sovietismo em 1989. Mas esta transição vai ter lugar. Seja por uma evolução 
mais lenta e pacífica, seja no decurso de uma vaga de revoltas sociais motivadas por um 
desespero surdo que se instala em camadas crescentes da sociedade, essa Transição é 
inevitável, assim como o é o fim do atual regime sócio-económico. A esta transição 
impelem três poderosas ordens de razões:

a. o eloquente fracasso da desregulação financeira;

b. a crescente consciência global quanto à necessidade de ação no combate contra as 
Alterações Climáticas;

c. a insustentabilidade dos elevados níveis de Desemprego atuais e o acentuar das 
desigualdades de rendimentos;

d. a falência dos Estados e o agigantar das dívidas públicas e privadas, criadas por 
sociedades desindustralizadas e sustentadas apenas no Crédito e em ferramentas 
financeiras mais ou menos exóticas.



A escala da Transição que é necessário realizar é tremenda e não será este um parto sem 
dor. Bem pelo contrário, ainda que esta Transição possa ainda ocorrer pelos meios 
pacíficos e lentos acima descritos, dada a falta de pudor, a desfaçatez e força tenebrosa e 
imoral detida ainda pelos agentes desta sociedade decadente, mas ainda tão poderosa e 
temível como o era a Roma do século IV, é bastante mais provável que a Transição 
ocorra apenas depois de uma fase caótica e muito violenta de revoltas sociais, 
descontroladas e fatais. Mas após esta fase transitória estarão criadas as condições para 
que possamos assistir à erupção de uma sociedade mais feliz e equitativa do que as atuais 
e em que Desenvolvimento seja sempre uma palavra compatível com Sustentabilidade.



Uma vez cumprida a fase de transição para uma nova economia, haverá que substituir 
métricas. Os indicadores obsoletos que foram em grande medida pelo descalabro e 
descontrolo da primeira década do século XXI terão que ser substituídos. Entre eles, o 
PNB é o mais perigoso, já que pressupõe crescimentos contínuos - à custa de tudo: o 
Homem, o Clima, a Paz Social, etc - e após esta Transição, a maioria dos PNBs dos 
países do mundo terá que cair muito sensivelmente, porque importará então muito mais 
manter felizes e realizados os cidadãos e sustentável a nossa ação na Natureza e no Clima 
do que crescer, crescer, crescer, por cima destes fatores e desprezando o meio (a Terra) e 
o principal agente da atividade económica (o Homem).






Com o comprovado fracasso do atual sistema económico, chegou o momento de 
substituir a sua principal métrica: o Produto Nacional Bruto ou PNB. A medida, de resto, 
nem era particulamente eficaz na medição do progresso económico de uma sociedade já 
que, por exemplo, os imensos lucros gerados pelo sistema financeiro mundial e que em 
esmagadora medida resultavam de pirâmides de Derivados tóxicos são parte do PIB sem 
que efetivamente gerem riqueza ou emprego em nenhuma das suas fases de vida. 
Absurdamente, toda a atividade resultante de catástrofes ambientais como aquela que a 
BP ainda recentemente fez abater sobre o Golfo do México e os tornados, os furacões e 
todas as inundações cujo ritmo foi intensificado pelo Aquecimento Global são também 
somados ao PIB! Será impossível transformar a Economia sem expulsar do PIB tais 
distorções a uma economia sustentável.



A EticoNomia só poderá assim ser alicerçada através da promoção de dois pacotes 
legislativos:



1. Todos os preços de todos os produtos de consumo devem incorporar também o seu 
custo ambiental e em carbono. Só se assim se poderão fornecer aos consumidores os 
verdadeiros custos que atualmente são absorvidos pelos impostos de todos ou pelo 
dumping laboral e humano que está por detrás dos aparentes baixos custos dos produtos 
fabricados no Oriente.



2. Devem ser produzidas leis que reponham o saudável equilíbrio entre Estado e 
Mercados quebrado durante a presidência Clinton nos EUA e que pouco depois se 
espalharia pelo globo.



Após terem sido legislados estes dois grandes pacotes é preciso desenvolver trabalho em 
torno de ferramentas muito concretas e que constam (todas elas) do "Relatório A Grande 
Transição" da bibliografia deste texto:



1. As "Terras Comunitárias"



As "Community Land Trusts" já funcionam em vários Estados dos EUA e poderão ser um 
aspecto fundamental do estabelecimento deste novo paradigma económico pelo 
recentramento de foco no mundo rural, depois de séculos de obsessão urbana a 
multiplicação de explorações agrícolas de um novo tipo pode reverter este processo 
suicida conhecido como "êxodo rural"



2. Redução da Semana de Trabalho



O relatório propõe a redistribuirão do tempo de trabalho pela definição de uma semana de 
trabalho de 4 dias para todos, esta medida irá reduzir o PNB em um terço, sem implicar 
uma significativa perda de empregos.



3. Empresas privadas com modelos de auto-gestão



O relatório propõe também uma grande reorganização das empresas, em que aquelas que 
estejam cotadas na Bolsa devem progressivamente transferir estas ações para os seus 
colaboradores, dando-lhes controlo real sobre as empresas onde trabalham. Isto levará à 



criação de uma série de cooperativas de produção, funcionando em Mercados regulados, e 
sujeitas a competição por parte de outras empresas. Isto irá alterar as relações de trabalho, 
criando novas formas de democracia económica, precisamente onde a democracia mais 
tem estado alheada: as empresas, precisamente o local onde a maioria de nós passa a 
maior parte do seu tempo e onde a democracia não entra.



O relatório recomenda também o estabelecimento de taxas variáveis de consumo que 
substituam os impostos de rendimentos atuais e que reflitam os custos sociais e ambientes 
da produção de Bens e Serviços. Uma taxa sobre as empresas de exploração de 
combustíveis sólidos, por exemplo, poderá servir para financiar projetos de investigação 
em energias limpas. Recomenda-se também empréstimos diretos do Governo a projetos 
de Energia Verde e de transportes através de um novo "Banco de Investimentos Verde", 
de capitais públicos.



A "Grande Transição" defende igualmente o estabelecimento de novos regulamentos 
sobre os Bancos que os forcem a dedicar uma parte dos seus investimentos a projetos 
ligados ao ambiente ou de teor social, algo que também retirará capital da especulação e 
da formação de bolhas especulativas.



O relatório "Grande Transição" foi concebido como uma forma de responder aos 
problemas que atualmente pendem sobre a economia britânica, mas muitas das suas 
medidas podem ser aplicadas em qualquer país desenvolvido e quase todas são altamente 
polémicas. Mas é exatamente disso de que precisamos agora: de rupturas que quebrem o 
Status Quo que nos levou até à maior Recessão Global desde 1929 e que não será vencida 
enquanto a estrutura que a criou não for radicalmente alterada. Algo a que a "Grande 
Transição" se propõe a fazer, merecendo de nós o mais absoluto apoio uma vez que 
conforma plenamente com os pontos de âmbito económico, social e político da 
declaração de princípios e objetivos do MIL: Movimento Internacional Lusófono.



Fontes:

http://www.smallisbeautiful.org

http://www.neweconomicsinstitute.org

http://www.smallisbeautiful.org/local_currencies/2004_conference_report.html

http://www.smallisbeautiful.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher

http://www.sustainablelivingsystems.org/
Building%20a%20Local%20Economy-%20adapt%20fr%20S.%20Witt.doc

http://www.ethicalmarkets.com

http://www.smallisbeautiful.org

http://www.youtube.com/efsssociety

http://www.calvert-henderson.com

http://www.smallisbeautiful.org/local_currencies/2004_conference_report.html

http://www.smallisbeautiful.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/E._F._Schumacher

http://www.sustainablelivingsystems.org

Local Currencies in the Twenty-First Century: Understanding Money, Building Local 
Economies,

Renewing Community; Susan Witt and Christopher Lindstrom of the E. F. Schumacher 



Society

E. F. Shumacher, "O Pequeno é Belo, a Economia como se as pessoas importassem"

“Democratizando a Finança”, artigo publicado pela “E. F. Schumacher Society e escrito 
por Hazel Henderson. 


