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ENQUADRAMENTO

Uma metodologia prática para avaliar o impacto 
das políticas públicas do ponto de vista da justiça 
intergeracional

Em 2018, a Fundação Calouste Gulbenkian lançou uma iniciativa com objeti-
vo de trazer a Justiça Intergeracional para a discussão pública e para a agenda 
política, sensibilizando o público em geral para os efeitos profundos que as 
opções tomadas hoje irão ter na vida e no bem-estar das próximas gerações, e 
desenvolvendo propostas e metodologias que permitam integrar os interesses 
das gerações futuras nos processos de decisão atuais. 

O PROJECTO

Desenvolvido pela Fundação Calouste Gulbenkian 
e pela School of International Futures

O que torna uma política pública justa do ponto de vista intergeracional? Até à 
data, não existe nenhuma metodologia robusta que permita aos decisores po-
líticos em Portugal avaliar o impacto das políticas públicas do ponto de vista 
intergeracional.

Deste modo, a Fundação Calouste Gulbenkian, em conjunto com a School of 
International Futures, especialista em previsão estratégica de longo prazo, 
está a desenvolver uma inovadora metodologia que possibilitará aos decisores 
políticos, aos media, think-tanks, e restante sociedade civil, efetuar a avalia-
ção sistemática do impacto distributivo das políticas públicas nas gerações 
presentes e futuras.
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A METODOLOGIA 

Uma metodologia pronta a ser utilizada no processo  
de elaboração de políticas em Setembro de 2020

A metodologia possibilitará avaliar políticas individuais, providenciando crité-
rios de natureza qualitativa e quantitativa, incluindo princípios gerais, regras 
operacionais e indicadores de medição. 

Será também desenvolvido um manual prático e um guia de orientação para os 
decisores políticos, com exemplos e orientação sobre como aplicar a metodologia.

Haverá também uma versão simplificada para uso dos media e cidadãos, que irá 
possibilitar não só o escrutínio de políticas, mas também sensibilizar e aumentar 
o conhecimento sobre a justiça intergeracional.

O projeto irá decorrer até setembro de 2020, e o resultado final irá refletir-se no 
melhoramento de políticas hoje, com o objetivo de evitar ou mitigar potenciais 
desequilíbrios intergeracionais amanhã. A nossa ambição é que seja utilizado a 
nível global, mas numa primeira instância, será aplicado em Portugal.

APOIO À INICIATIVA 

A contribuição dos responsáveis políticos,  
especialistas, academia, media e restante sociedade 
civil é fundamental para o sucesso a longo prazo  
do projecto em Portugal e a nível global. 

Este projeto tem o potencial de se tornar uma base sólida para um impacto a 
longo prazo, e para além do seu tempo de vida. Contudo, o sucesso irá depender 
da aceitação e assimilação em Portugal pela sociedade civil e decisores políticos. 

Ao longo das várias etapas do projeto, a equipa da Fundação Calouste Gulbenkian 
irá envolver os decisores políticos, especialistas, académicos, media, e restante 
sociedade civil, de forma a partilhar ideias e recolher feedback sobre cada etapa. 

A sua participação, ideias e feedback, é crucial para o sucesso do projeto e  para 
a disseminação e conhecimento desta metodologia.  

Para mais informações ou se pretender participar e contribuir para este projecto 
contacte Joao Sousa jbsousa@gulbenkian.pt ou Ellen Shepherd ellen@soif.org.uk. 


