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As Constituições Japonesa, Norueguesa e Boliviana 
garantem explicitamente direitos às gerações futuras. 
Por que razão faz sentido reconhecer deveres e 
responsabilidades em relação a pessoas que (ainda) 
não existem?
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Todos os seres humanos – no passado, presente, ou futuro – merecem que a sua dignidade 
seja protegida e respeitada. Por outras palavras, o princípio de igual dignidade dos seres 
humanos deve aplicar-se não apenas aos homens e mulheres que vivem hoje, mas também 
aos que virão a existir. Por exemplo, não faria sentido dizer que o direito à integridade 
física da geração presente é mais importante do que o futuro direito à integridade física das 
gerações vindouras.

Deste modo, um compromisso para com as gerações seguintes pode ser justificado por uma 
preocupação altruística em relação a outros seres humanos, mas também pela noção de 
imparcialidade, que implica que o mundo se destina a ser partilhado por todas as gerações, 
não sendo propriedade exclusiva de nenhuma delas.

Por sua vez, o não reconhecimento de responsabilidades para com as gerações futuras abrirá 
caminho a comportamentos de aproveitamento oportunista entre gerações. Esta prática é 
injusta porque significa que uma geração pode atingir um elevado grau de bem-estar e de 
desenvolvimento social e humano, descurando as gerações seguintes. A título ilustrativo, 
considere-se um elevado nível de dívida pública legado às gerações seguintes resultante da 
organização de um torneio desportivo que tem lugar nos dias de hoje.

Até que ponto deve a proximidade temporal influenciar a preocupação com 
as gerações seguintes?

Apesar da dignidade de todos os seres humanos - presentes e futuros - ser idêntica em 
todos os períodos, a escala das obrigações para com as gerações seguintes poderá variar 
consoante a proximidade temporal.

Apesar de existirem casos em que o impacto das ações presentes poderá ser muito prolongado 
(por exemplo, uma explosão nuclear), a nossa capacidade de proteger as gerações seguintes 
tende a reduzir-se à medida que essas gerações se distanciam do momento presente.

Com efeito, esta lógica de responsabilidade decrescente permite incorporar tanto o crescente 
grau de incerteza em relação ao futuro como o impacto decrescente das nossas ações ao 
longo do tempo.
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Deve uma conceção de justiça intergeracional ter em conta as gerações 
seguintes de todo o Mundo ou somente as do mesmo país?

Por sua vez, a extensão geográfica das obrigações intergeracionais – nacional ou 
internacional – deve ter em conta o tipo de bem ou recurso em causa.

Sempre que as decisões presentes implicam externalidades sobre gerações seguintes de 
outros países, essas gerações devem ser tidas em conta. Por exemplo, as emissões excessivas 
de gases com efeitos de estufa num país terão consequências sobre as gerações seguintes de 
todos os outros países. Já um sistema de pensões insustentável terá consequências negativas 
para as gerações seguintes do país em questão.

Pese embora o parágrafo anterior, poderemos afirmar que, mesmo na ausência de 
externalidades, cuidar do bem-estar das gerações futuras deverá ser uma responsabilidade 
partilhada por todos os países, tal como combater a fome é uma responsabilidade de todas 
as nações, ainda que algumas delas não estejam na origem da escassez alimentar.

Quem poderá ou deverá representar legalmente as gerações futuras, dado 
que elas não se podem representar a si próprias?

Dado que o reconhecimento legal de direitos e de responsabilidades pressupõe geralmente 
a existência de personalidade jurídica, coloca-se um desafio de representação.

Em países como a Hungria e Israel, este problema esteve na origem da criação de instituições 
políticas especialmente dedicadas à representação dos interesses das gerações futuras.

Na ausência de qualquer mecanismo de representação específico, e uma vez que não existe 
uma consciencialização prática forte de que os Parlamentos devem também representar 
as gerações que ainda não têm direito de voto, a concretização das obrigações acima 
mencionadas pode tornar-se problemática. Se a geração presente não respeitar as suas 
responsabilidades face às gerações seguintes, aquelas, quando nascerem ou atingirem 
a maioridade, não terão como reclamar os seus direitos. Por essa razão, é importante 
discutir a regulação já hoje das escolhas das gerações presentes com impacto nas gerações 
seguintes e avaliar mecanismos que permitam fazer cumprir essas regras.
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