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Quando procuramos aplicar este tema às políticas 
públicas, podemos avaliar se uma determinada política 
existente respeita critérios de justiça intergeracional 
ou, por outro lado, pensar em propostas de políticas 
públicas diretamente dirigidas a promover maior justiça 
intergeracional.
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Que tipo de premissas sobre o futuro deverão ser adotadas por políticas que 
pretendem ser justas do ponto de vista intergeracional?

Selecionar políticas justas do ponto de vista intergeracional implica adotar determinadas 
premissas em relação ao futuro. O grau de realismo destas premissas pode ter consequências 
distributivas muito significativas. Por exemplo, nos anos 70 e 80, foi assumido que o contínuo 
crescimento económico e demográfico tornaria os sistemas de pensões dos países ocidentais 
comportáveis. No entanto, a estagnação económica e demográfica dos últimos anos foi 
contrária a esse cenário.

Da mesma forma, o desenvolvimento tecnológico poderá alargar as oportunidades das 
gerações seguintes muito para além daquelas que existem hoje. Nesse caso, se as gerações 
presentes pouparem em demasia, as gerações seguintes ficarão numa situação relativamente 
privilegiada.

A incerteza relativamente ao futuro implicará, portanto, traçar cenários alternativos em 
relação aos custos e benefícios de uma determinada política, assumindo nomeadamente 
diferentes graus de desenvolvimento tecnológico, evolução populacional e crescimento 
económico.

Este tipo de cenários são já traçados em alguns países em certas áreas de política pública, 
como por exemplo, nos sistemas de pensões. Deve acrescentar-se que os cenários podem ser 
revistos, de forma dinâmica, de maneira a incorporar desenvolvimentos relevantes.

Como quantificar o impacto das políticas públicas nas gerações seguintes?

Avaliar o impacto das políticas públicas requer a identificação de relações de causa-
efeito entre as nossas ações no presente e o seu impacto no futuro. Por exemplo, emissões 
excessivas de gases com efeito de estufa no presente provocarão alterações climáticas no 
futuro. Também a construção de uma infraestrutura com um longo período de vida útil, tal 
como uma ponte ou um aeroporto, poderá trazer benefícios para as gerações seguintes.

O exercício de quantificação desses custos e benefícios levanta diversas complexidades, 
particularmente no se refere aos instrumentos de medição a utilizar, ao tipo de benefícios e 
custos a ter em conta, e às entidades que deverão ter a responsabilidade de efetuar a sua 
contabilização.

Sendo esta quantificação naturalmente feita política a política, um juízo conclusivo sobre 
o grau de justiça intergeracional de uma sociedade deve ser feito em relação às políticas 
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como um todo. Por exemplo, se, por razões incontornáveis, uma política alimentar resultar 
na produção de gases com efeito de estufa em excesso face ao limite sustentável, mas esse 
excesso for conjugado com uma política económica que as reduza abaixo desse limite, 
poderemos estar diante dum cenário que cumpre critérios de justiça intergeracional.

Qual a importância de uma abordagem de longo-prazo?

Nem todos os tipos de decisões requerem uma abordagem de longo prazo. Nos casos em 
que não se antecipam consequências significativas para as gerações seguintes, a análise de 
custos e benefícios não requer uma perspetiva de longo-prazo. Por exemplo, a organização 
de uma exposição internacional financiada exclusivamente através de impostos presentes.

No entanto, como já referido, um grande número de decisões presentes gera efeitos sobre 
as gerações seguintes. Como todos os seres humanos – presentes e futuros – são igualmente 
importantes, exige-se, nesses casos, uma abordagem de longo-prazo. Uma tal abordagem 
permitirá que os cidadãos e os atores políticos internalizem os efeitos futuros das diversas 
políticas e que os seus custos e benefícios sejam distribuídos de forma sustentável ao longo 
das diversas gerações.

Adicionalmente, importa referir que o facto de desde já nos preocuparmos com a justiça 
entre gerações coexistentes, naturalmente nos levará a políticas mais orientadas para o 
longo-prazo.

Que fatores explicam a propensão de governar para o curto-prazo? Como 
combater essa tendência?

Em primeiro lugar, as gerações seguintes ainda não nasceram ou não podem votar e, como 
tal, têm dificuldade em fazer ouvir os seus interesses, tendendo a receber pouca atenção por 
parte dos agentes políticos.

Adicionalmente, a orientação para o curto-prazo explica-se pela incerteza dos indivíduos em 
relação ao futuro e pela sua falta de confiança nas instituições. Por exemplo, muitos indivíduos 
questionam- se com frequência: “porque devo contribuir para o sistema de pensões, se não 
sei se irei receber uma reforma?”.

Finalmente, esta tendência pode explicar-se também pelo desconhecimento das reais 
consequências de determinadas políticas presentes. Por exemplo, muitos indivíduos 
desconhecem (ou preferem ignorar) a gravidade do fenómeno das alterações climáticas.

Estes desafios não implicam que nada possa ser feito no presente para salvaguardar as 
gerações seguintes. Desta forma, uma estratégia destinada a promover políticas de longo 
prazo deverá incluir as seguintes dimensões:

(1) Conferir representação política (ou algum peso político) aos interesses das gerações 
seguintes;

(2)  Aumentar a previsão e a compreensão dos efeitos de longo-prazo das decisões políticas, 
incluindo a distribuição destes efeitos nas várias gerações e ao longo da vida completa 
de cada pessoa;
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(3) Dar estabilidade às instituições, reforçando o contrato social entre as gerações;

(4)   Criar mecanismos de governance que assegurem uma ação política célere e eficaz nos 
temas com impacto a longo prazo, como por exemplo a reforma das pensões ou o 
combate contra as alterações climáticas

(5)  Estudar e disseminar informação relevante acerca do impacto futuro das políticas atuais, 
promovendo uma educação e cidadania responsáveis.

É admissível que uma geração crie leis que vinculam as gerações seguintes? 
Em que circunstâncias e até que ponto?

O enquadramento legal e institucional de uma geração pode ser fortemente condicionado 
pelas decisões das gerações anteriores. Esta questão aplica-se, de maneira particularmente 
forte, às Constituições que estabelecem requisitos muito exigentes para a sua alteração no 
futuro. Por exemplo, em Portugal são necessários dois terços dos votos dos deputados da 
Assembleia da República para promover alterações ao texto da Constituição.

Este requisito faz com que seja difícil reunir as condições políticas para proceder a revisões 
constitucionais que reflitam as preferências da geração presente. Além disso, é importante 
notar que uma maioria que hoje aprove uma alteração poderá vir a constituir uma minoria no 
futuro, e ficará em situação privilegiada caso as suas preferências estejam constitucionalmente 
protegidas.

À semelhança do referido anteriormente, tal rigidez constitucional poderá fazer sentido em 
relação a certas matérias, mas não a outras. Por exemplo, no que respeita a determinados 
direitos fundamentais, como a integridade física ou o direito ao voto, é prudente criar barreiras 
institucionais que protejam estes bens das vicissitudes do poder político. Pelo contrário, pode 
parecer pouco razoável que a Constituição regule o emprego público de forma perpétua, 
tendo em conta as alterações frequentes no mercado de trabalho.

A lista dos bens constitucionalmente protegidos deve, assim, ser tão limitada quanto possível, 
de maneira a não impor às gerações subsequentes preferências que não são as suas. Com 
efeito, assegurada a proteção de determinados direitos básicos, e tendo em atenção a 
constante alteração de preferências e mentalidades que é característica do ser humano, 
não devemos exigir aos nossos descendentes que vivam segundo as regras pelas quais nos 
regemos hoje.

Paralelamente, a constitucionalização de algumas proteções para as gerações futuras, como 
por exemplo, em relação à divida pública ou ao ambiente marinho (ou a multilateralização 
dessa proteção num tratado internacional) é, segundo alguns autores, um instrumento eficaz 
ao dispor de uma geração presente para impedir as gerações seguintes de imporem danos 
injustificados nas gerações futuras.
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