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Pensar em Justiça Intergeracional pressupõe saber 
o que é uma geração. A ideia de geração pode ser 
entendida à luz de dois conceitos distintos: geração 
como grupo etário ou geração como grupo de pessoas 
nascidas num determinado ano ou período de tempo.

Geração como grupo etário

Esta noção considera que, num dado momento do tempo, cada geração é formada pelos 
membros de um determinado grupo etário, por exemplo, pelos que nesse momento são 
menores de 18 anos ou têm mais de 65 anos de idade.

Nesta aceção, cada indivíduo fará parte de vários grupos etários (e portanto de várias 
gerações) ao longo da sua vida.

É principalmente utilizada em assuntos que digam respeito a um segmento etário específico, 
como por exemplo a decisão entre investir na educação primária ou na prestação de 
cuidados de saúde aos idosos. Neste contexto, a justiça intergeracional diz geralmente 
respeito à distribuição de bens e recursos entre grupos etários contemporâneos.

Geração como grupo de pessoas nascidas num determinado ano ou período

Por sua vez, esta noção agrega o grupo de pessoas nascidas entre duas datas. Por exemplo, 
os “baby-boomers” são frequentemente citados como o grupo de indivíduos que nasceram 
entre 1945 e 1964, sendo que por sua vez, os “ Millennials” correspondem aos cidadãos 
que nasceram durante os anos 80 e início dos anos 90.

A grande diferença face à anterior, prende-se como o facto de esta noção assumir que cada 
individuo pertence a uma única geração durante todo a sua vida, embora vá fazendo parte 
de diferentes grupos etários, á medida que a sua idade vai avançando.

Esta perspetiva é particularmente útil para longos períodos de análise, em temas tais como 
a dívida pública, a preservação da biodiversidade ou a exploração dos recursos naturais. 
Neste âmbito, a justiça intergeracional inclui não apenas a distribuição de bens e recursos 
entre gerações contemporâneas, mas também entre gerações não-contemporâneas. Por 
exemplo, a dívida pública contraída pela geração atual está tendencialmente associada a 
maiores impostos para as gerações seguintes (já nascidas e por nascer) com vista a suportar 
os juros dessa dívida.
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Qual a definição de geração mais apropriada no contexto da Justiça 
Intergeracional?

Assim, numa perspetiva de justiça intergeracional focada nas responsabilidades da geração 
presente face às gerações seguintes, é apropriado utilizar o conceito de geração como 
grupo de pessoas nascidas num determinado ano ou período, uma vez que esta perspetiva 
de gerações “seguintes” engloba tanto as gerações já nascidas que ainda não têm poder de 
decisão (direito de voto) como as gerações por nascer.

Além disso, o conceito de geração como grupo de pessoas nascidas num determinado 
ano ou período permite comparar aquilo que indivíduos nascidos em diferentes períodos 
recebem e contribuem para a sociedade ao longo de toda a sua vida, o que não acontece 
quando analisamos a situação de um indivíduo apenas num dado momento de tempo, 
enquanto pertencente a um grupo etário específico.




