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O primeiro passo nesta questão pressupõe uma discussão 
sobre as diferentes perspetivas e posições éticas quanto 
à identificação de quais os bens, recursos, instituições 
e valores essenciais que cumpre proteger, de maneira 
a possibilitar a sua transmissão às gerações seguintes, 
de forma a oferecer- lhes condições adequadas de 
desenvolvimento humano.

A esta diversidade de perspetivas deve acrescentar-se um certo grau de incerteza face 
ao futuro, que faz com que seja difícil hoje saber como distribuir custos e benefícios num 
horizonte longínquo, e o desconhecimento sobre as preferências das gerações seguintes 
relativamente aos bens, instituições e valores que desejarão receber.

Adicionalmente, é importante notar que terá de ocorrer uma escolha sobre o momento em que 
deverá ser feita a avaliação dos bens e recursos à disposição de uma geração. Por exemplo, 
podemos dizer que uma geração deve ter acesso a um determinado nível de recursos num 
momento inicial, ou, alternativamente, que deve sempre manter um determinado nível de 
recursos ao longo da vida, independentemente do bom ou mau uso que deles faz.

Adicionalmente à discussão sobre a natureza dos bens e recursos que devemos transmitir às 
gerações seguintes, é importante também abordar diferentes perspetivas sobre os critérios 
para avaliar a quantidade de bens e recursos que deveremos transmitir às gerações seguintes.

Os bens, recursos, etc. deverão ser distribuídos tendo em conta que cada geração deverá 
deixar à geração seguinte pelo menos o equivalente ao que herdou da geração anterior

Segundo esta perspetiva, o cenário mais justo é aquele em que uma geração presente deixa 
à geração seguinte pelo menos o equivalente ao que herdou da geração anterior.

Uma das justificações possíveis para este critério é o princípio da reciprocidade, que 
pressupõe um equilíbrio entre dar e receber, entre débitos e créditos. Deixar aos outros 
menos do que aquilo que se recebeu violaria assim este princípio.

Os bens, recursos, etc. deverão ser distribuídos maximizando o bem-estar 
agregado do conjunto de todas as gerações

Esta perspetiva, de caráter utilitarista, assume que os bens e recursos deverão ser distribuídos 
de acordo com o rácio custo-benefício da sua utilização, maximizando o bem-estar agregado 
do conjunto de todas as gerações.

Segundo esta abordagem, em determinadas circunstâncias, os bens e recursos podem 
legitimamente ser distribuídos de forma desigual entre as diversas gerações. Por exemplo, o 
consumo de uma menor quantidade de sementes de aveia nos dias de hoje, destinando uma 
parte à plantação, permitirá que uma maior quantidade de aveia seja consumida no futuro 
face à que é consumida no momento presente.
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Os bens, recursos, etc. deverão ser distribuídos garantindo que cada geração 
tenha recursos suficientes para cobrir as necessidades básicas dos seus 
membros

Por sua vez, esta abordagem sugere que cada geração poderá deixar às gerações seguintes 
mais ou menos bens e recursos do que aqueles que herdou, contanto que deixe o suficiente 
para que as gerações seguintes satisfaçam as suas necessidades básicas. Por exemplo, a 
geração presente poderá gastar recursos extra para a organização de Jogos Olímpicos, 
desde que deixe recursos suficientes para que as gerações seguintes tenham acesso a bens 
essenciais tais como cuidados básicos de saúde e educação.

A adoção desta perspetiva exigirá uma discussão alargada sobre que bens devem ser 
entendidos como “necessidades básicas”.

Os bens, recursos, etc. deverão ser distribuídos de maneira a melhorar, tanto 
quanto possível, a condição dos indivíduos mais desfavorecidos em cada 
geração

Por fim, esta perspetiva, também conhecida por “maximin” sugere que os bens e recursos 
deverão ser distribuídos de maneira a melhorar, tanto quanto possível, a condição dos 
indivíduos mais desfavorecidos em cada geração (maximizar a posição dos indivíduos que 
têm o mínimo bem-estar dentro de cada geração).

Neste caso, surgem dois tipos de conclusões. Por um lado, não será moralmente permissível 
prescindir de demasiados recursos em nome de um futuro melhor se esses recursos puderem 
ser mais eficazmente investidos no combate à pobreza nos dias de hoje (se a pessoa em pior 
situação hoje for mais desfavorecida que a pessoa em pior situação no futuro).

Por outro lado, se existir a expectativa de que as gerações seguintes venham a sofrer 
escassez de recursos ou maiores desigualdades, este princípio exigirá um grau de poupança 
intergeracional muito elevado, restringindo, em grande medida, o consumo no presente 
em prol dos grupos mais desfavorecidos do futuro. Pelo contrário, se existir a expectativa 
inversa, não será admissível transferir muitos recursos para a geração seguinte.

INTERGERACIONAL

DESAFIOS

SOBRE

JUSTIÇA




