
Coloquemos o ser humano no centro da economia

A MOEDA DÍVIDA
Na atualidade,  são as organizações privadas,  como os bancos,  as  que têm o monopólio  de criação de
dinheiro. Isto dá-lhes poder de criar dinheiro, elegendo os recetores, segundo as políticas que queiram levar a
cabo.

Este processo converte–nos em escravos da sua vontade
e para nos libertamos, temos que atuar de forma diferente.

A MOEDA LIVRE
Um conceito que surgiu para oferecer uma alternativa aos sistemas monetários atuais.
Recorda que estes nos levaram ao:

• endividamento, sobre-endividamento, quebras
• desemprego, pobreza, desigualdade crescente
• sobre-exploração de recursos naturais
• destruição da biodiversidade
• especulação excessiva, desperdício
• obsolescência programada, excesso de consumo.

Stéphane Laborde, grande aficionado das matemáticas e do xadrez, convencido que a emancipação política
e económica passa pela soberania monetária, concebeu a base deste conceito em forma de

TEORIA RELATIVADA MOEDA LIVRE (TRM)
Página web: https://rem.creationmonetaire.info

com a Ğ1 (juna), pomos fim à escassez monetária

UMA MOEDA INDEPENDENTE
Ao contrário do resto das moedas alternativas, esta moeda que chamamos «a juna» e escrevemos Ğ1, não
está endossada ao euro. Não é necessário ter euros para a conseguir, como ocorre com algumas moedas
locais, por exemplo, ou na maioria das criptomoedas...
Portanto, não é afetada pelas crises económicas clássicas ou criptomoedas. É uma ferramenta de resiliência
para todos/as os/as usuários/as.

UMA MOEDA IGUALITARIA
A TRM (Teoria Relativa da Moeda) introduz a noção de  Dividendo Universal (DU):  cada membro que se
tenha unido à rede de confiança cria 1 DU por dia.
O DU é uma referência monetária (relativa) face à Juna (Ğ1)
O valor deste DU calcula-se segundo: 

1. a massa monetária Ğ1 em circulação,
2. o número de pessoas incluídas no sistema,
3. a esperança média de vida (fixada atualmente nos 80 anos)

Ela calcula-se por isso em função dos seres humanos e não de critérios político-económicos: ESTAR VIVO
GERA MOEDA.

«A moeda livre estabelece um direito essencial, um direito individual,
o direito de cada ser humano criar moeda por si próprio»

Uma fórmula matemática permite reajustar o valor do DU em Junas (Ğ1) cada 6 meses (nos equinócios), já
que o número de membros da massa monetária em Ğ1 varia!

UMA MOEDA DESCENTRALIZADA
A Ğ1  não  é  controlada  por  nenhuma organização  ou  empresa.  A sua  gestão  e  divulgação  é  feita  por
voluntários de todo o mundo.

UM ECOSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE
O programa informático Duniter foi criada de forma voluntária para aplicar concretamente esta TRM (cálculo
da quantidade de DU em Ğ1 a cada 6 meses, distribuição do DU, segurança das transações, etc...)
Funciona de forma automática, transparente, descentralizada e segura.

Os dados não são falsificáveis, graças a uma tecnologia de blockchain (acesso partilhado e simultâneo à
todos os dados em forma de rede) e todos os nós do sistema consomem menos energia que um fogão
elétrico.   

Ao contrário de outras criptomoedas, A Ğ1 É CRIADA POR E PARA OS SERES HUMANOS.

https://rem.creationmonetaire.info/


MAS INFORMAÇÃO
Descobre a Moeda Livre:as informação
https://moedalivreportugal.mn.co/
https://moneda-libre.org

Grupo português do Telegram e outros:
https://t.me/g1moedalivre
https://t.me/g1monedalibre

Um fórum para colocar questões, encontrar eventos,encontrar coletivos...
https://foro.moneda-libre.org

Instala a aplicação para abrir e gerir o teu mealheiro: https://cesium.app

Aluguer para férias: https://airbnjune.org

Troca de bens e serviços em Ğ1: girala.net + gchange.fr

Contribuir para financiar projetos em Ğ1: https://foro.moneda-libre.org

COMO FUNCIONA?
A moeda livre Ğ1 já pode ser  utilizada,  com a ajuda de um computador,  telemóvel,  ou tablet :  instala a
aplicação Cesium.app* para criar uma conta «porta-moedas».

ADVERTÊNCIA
• Ninguém te pode ajudar a recuperar as senhas esquecidas, por isso, guarda-as

com muito cuidado!
• Por razões de segurança, inclui pelo menos 20 caracteres (ou 8 palavras): escolhe

uma frase, por exemplo

Esta conta permitir-te-á receber e realizar pagamentos em Ğ1 comprando / vendendo objetos, roupa, serviços
ou outros em «Ğmercados» organizados no teu território ou online*.
Para tornar a sua conta uma conta «membro» e criar o Dividendo Universal diário em moeda livre,
terás que encontrar 5 membros que te conheçam bem a ti e à tua envolvente (partilhando email, número
de telemóvel, morada) e que possam certificar que tu és realmente um ser humano... Por favor lê a licença
quando criares a tua conta de membro.
Uma vez «certificado», farás parte da famosa «rede de confiança» e participarás na criação de moeda
livre.

*Os endereços dos sítios de referência, encontram-se na parte de trás desta página

OS ENCONTROS decorrem nos Ğmercados e organizam-se através do Fórum da Moeda livre, onde podem
encontrar informação mais detalhada sobre a localização dos «membros», perguntas e respostas, calendário
de eventos, etc.  bem como na página internacional moeda livre. Na plataforma TELEGRAM também existem
grupos locais para encontrar contactos e conversar depois.

AS ORGANIZAÇOES (EMPRESAS, ASSOCIAÇOES, ETC...) 
Também podem gerar a sua própria conta-mealheiro, mas não poderão fazer-se membros, uma vez que não
são seres humanos. Este conta permitir-lhes-á realizar transações em Ğ1 (junas), sendo o objetivo criar um
«círculo virtuoso» entre clientes, fornecedores/as, produtores/as, fornecedores/as de serviços, etc..

QUEM SOMOS ?
Somos um grupo de coletivos, associações e indivíduos dedicados, em mais de 20 países, à difusão da
moeda livre.
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