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Num momento de enormes desafios globais ,

exige-se a atribuição de um maior peso político

às vozes das gerações mais novas e às que ainda

estão por nascer . A justiça intergeracional é a
busca por medidas que beneficiem a
população no presente sem hipotecar o futuro .

O País de Gales é o primeiro País a criar um

framework legal para a proteção das gerações

futuras , impõe-se seguir boas práticas e , também

nós , iniciarmos o debate sobre que objetivos de

desenvolvimento sustentável priorizamos para

Portugal , bem como as principais garantias legais

e políticas públicas necessárias para acautelar o

futuro das novas gerações . 

A realidade portuguesa não tem sido animadora :

um envelhecimento acentuado da população

agravado pelas baixas taixas de natalidade ;  a

emergência climática ;  na cauda da Europa no

que à dívida pública em percentagem do PIB diz

respeito ; a  falta de qualificações da população

portuguesa em comparação com os restantes

estados membros da UE e , ainda , a  falta de

atratividade do mercado laboral para os jovens

portugueses . Ainda assim , acreditando no

potencial do nosso País para desenvolver uma

economia sustentável , tal realidade só se

vislumbrará com reformas profundas que pensem

estruturalmente o futuro . 
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O futuro constrói-se com consenso e

planeamento . A JSD , com a sua longa história

de inovação política e vontade reformista , a

que se cumula uma postura responsável de

diálogo dentro da sociedade portuguesa , deve

liderar no momento de proteger o futuro dos

erros do presente . 

Munindo-se das mais recentes e ousadas

fórmulas de elaboração de políticas públicas ,

deve procurar trazer para o nosso País uma

mentalidade ambiciosa e rigorosa , que nos

permita estar preparados para reagir às mais

diversas crises . Das pandemias às guerras ,

passando por crises económicas ou climáticas ,

exigem-se mapas de ação e caminhos

pensados que não hipotequem o futuro . 

Recentemente , a Fundação Caloust

Gulbenkian em parceria com a School of

International Futures (SOIF), “de Hoje para

Amanhã”, elaborou um estudo completo e

aprofundado , cujas conclusões e metodologias

que apresenta nos podem servir de ponto de

partida para a preparação das instituições do

futuro .  Dividido em várias áreas temáticas ,

permite-nos identificar os principais campos

em que a justiça intergeracional já está ou virá

a ser colocada em causa no nosso País .
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No plano da Habitação[1] as conclusões são

preocupantes , revelam a premente

necessidade de discutir reformas de longo

prazo no setor . Nos últimos 30 anos , os custos

com habitação no nosso país quase

triplicaram em percentagem do total de

despesas das famílias , passando de 12% para

32% do orçamento familiar . Ao mesmo tempo ,

os jovens até aos 29 anos donos da sua própria

casa passaram de 64% em 2001[2] a apenas

24% em 2017[3], tendo Portugal 64% dos seus

jovens até aos 34 anos a viver com os pais[4].

15% dos portugueses com menos de 29 anos

têm uma casa adquirida através de um

empréstimo bancário , face a 43% em 2011 . A

partir dos 30 e até aos 44 , a percentagem é

61%[5]. Estes empréstimos por sua vez só serão

pagos depois da idade legal de reforma atual

por 55% dos seus titulares . Estes dados

permitem compreender a redução de mais de

50% da riqueza dos agregados familiares com

menos de 35 anos .

[1] Gulbekian , De Hoje para amanhã , Uma Sociedade Com mais

Justiça Intergeracional , Housing https ://gulbenkian .pt/de-hoje-

para-amanha/en/housing/

[2] Census 

[3] EU-SILC Microdata

[4] EU-SILC

[5]  EU-SILC Microdata
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No capítulo das Finanças Públicas[6], a

sustentabilidade do estado social é alarmente

num contexto onde se prevê que o maior

grupo etário português , em 2100 , se encontre

entre 60 e 85 anos . Considerando que os

apoios do estado são significativamente mais

onerosos (acima de 200%) para o erário

público do que os apoios dados na infância ,

sem alterações , a atual situação de equilíbrio

orçamental será impossível no espaço de dez

anos . O estudo permite-nos concluir que para

garantir o equilíbrio das contas públicas no

médio prazo , seria necessário reduzir a

despesa pública em 19% ou aumentar

impostos em 22%.

Se estas transformações forem adiadas ,

esperam-se resultados desastrosos , não sendo

irreal o cenário da sujeição das gerações

futuros a aumentos de impostos três ou quatro

vezes superiores . 

[6] Gulbekian , De Hoje para amanhã , Uma Sociedade Com mais

Justiça Intergeracional , Public Finance https ://gulbenkian .pt/de-

hoje-para-amanha/en/public-finances/
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No Mercado Laboral[7], o foco é precariedade

das relações contratuais . Conclui-se pela

ausência de grandes disparidades

intergeracionais ao nível dos rendimentos do

trabalho , convergindo todos os escalões

etários nos níveis baixos de 600/650€ mensais . 

Todavia , denotam-se diferenças relevantes

entre gerações como o acréscimo salarial

recebido por cada ano de escolaridade extra .

Para pessoas nascidas nos anos 40 , cada ano

de escolaridade representava um aumento de

quase 10% no rendimento . Para quem nasceu

nos anos 90 , esse “bónus” passou para menos

de 5%. Da mesma maneira , há um “bónus” de

5% para quem entra no mercado de trabalho

em momentos em que há menores níveis de

desemprego e uma penalização de 5% para

quem entra em momentos com níveis mais

altos de desemprego . Esta é uma

desvantagem estrutural para as gerações

nascidas nos anos 80 e 90 . 

[7] Gulbekian , De Hoje para amanhã , Uma Sociedade Com mais

Justiça Intergeracional , Labour Market https ://gulbenkian .pt/de-

hoje-para-amanha/en/labour-market/
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Neste cenário , acresce a dificuldade dos

contratos a prazo , que apenas em 15% dos

casos são convertidos em contratos

permanentes e que são a vinculação laboral de

⅔ de todos os trabalhadores nascidos depois

de 1990 . Para pessoas nascidas antes de 1980 ,

o número de contratos a prazo é três vezes

inferior . Em dois exemplos claros de conflitos

geracionais , pessoas nascidas nos anos 40

receberam do estado social 69% das

contribuições que fizeram , enquanto pessoas

nascidas nos anos 60 só receberam 22%. 

Se por um lado o estado social já funciona em

especial benefício dos mais velhos , por outro

lado são também estes os que que mais

recebem subsídio de desemprego que , ao

invés de ajudar a requalificar a população

ativa , se reflete frequentemente numa fase de

ponte para a reforma .

No que à realidade Ambiental concerne

verificamos que o nosso País , apesar de não

ser dos exemplos mais graves no Mundo , está

acima dos limites recomendados de emissões

e poluição em todas as suas categorias .

Também aqui se observa que as gerações mais

velhas são muito mais responsáveis por

comportamentos como a poluição da água ou

a pressão nos ecossistemas .  Mesmo

assumindo que todas as gerações ultrapassam

estes limites recomendáveis , os abusos do

passado levam a que o “orçamento de

carbono” das gerações futuras (nascidas a

partir de 1990) seja 41% mais baixo do que o

dos seus antecessores . 6



No estudo destaca , assim , a habitação , as

Finanças Públicas , o Mercado Laboral e o

Ambiente como as principais prioridades a ter

em conta na definição de um projeto de

futuro para Portugal , fornencendo-nos

também propostas eficazes para a

implementação destas mudanças . 

O estudo[8] concluiu que o fator crítico de

sucesso para políticas públicas que promovam

a justiça intergeracional é o envolvimento do

máximo de stakeholders possíveis ,

atravessando a ponte entre a política e a

sociedade civil , mas também procurando

consensos com várias tendências políticas

diferentes . A esta abordagem se deve o

sucesso de medidas como o aumento da

licença de parentalidade ou a

discriminalização das drogas leves e o

falhanço da medida do contrato único de

trabalho , segundo o estudo . 

Outros fatores favoráveis apresentados são : a

fundamentação científica da medida e a sua

consequente comunicação de forma eficaz ; o

uso de contextos de crise ou de exigências

europeias para justificar reformas ; e a pressão

da sociedade civil . Surpreendentemente , a

inclusão de propostas nos programas eleitorais

dos partidos não constitui um fator de sucesso

identificado , verificando-se que a presença de

uma determinada medida não a torna mais

viável no médio prazo se não se verificarem os

demais fatores . 

[8] Gulbekian , De Hoje para amanhã , Uma Sociedade Com mais

Justiça Intergeracional , Environment https ://gulbenkian .pt/de-

hoje-para-amanha/en/environment/
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Do ponto de vista metodológico , atentamos

no sistema criado pela SOIF[9], construído

com o objetivo de ser aproveitado por todas as

organizações públicas e privadas que

pretedam priorizar a justiça intergeracional na

sua ação . Esta metodologia segue uma lógica

faseada que já foi testada em diversos

contextos e serviu de base ao “Well Being of

Future Generations Act”[10]. Trata-se de uma

ferramenta que procura fazer uma análise

imparcial de políticas públicas e do seu

impacto no futuro , procurando ,

simultaneamente , injustiças intergeracionais

que possam ser corrigidas . A sua utilidade

passa por informar o debate sobre propostas

políticas , fornecendo ferramentas alinhadas

com os objetivos da OCDE e da União

Europeia para que sociedade civil e decisores

possam tomar decisões conscientes e de longo

prazo . 

Utilizando esta ferramenta evitamos que o

bem estar no presente hipoteque o bem estar

no futuro , evitando a transmissão de

desigualdades por gerações e procurando

aproximar Portugal da sua visão de futuro .

Sem este cálculo , será fácil deixar para quem

nos sucede as consequências dos nossos erros

atuais , ou criar uma situação em que

determinados momentos da vida saem

largamente beneficiados por decisores de

políticas públicas em relação a outros . 
[9] Gulbenkian , De Hoje para amanhã , Uma Sociedade Com Mais

justiça intergeracional Framework for Intergenerational Fairness

Policy Assessment Tool How-to Guide

https ://gulbenkian .pt/de-hoje-para-amanha/wp-

content/uploads/sites/46/2021/07/IGF_Framework_HowToGuide_EN .

pdf

[10] https ://www .futuregenerations .wales/about-us/future-

generations-act/
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A metodologia segue 5 passos (Diagnóstico,
Impacto, Cenários, Processo e Conclusões)
levando a uma implementação que não exija

nem custos exagerados nem adaptações

profundas . Acima de tudo , é uma forma de

revolucionar a maneira de pensar a longo

prazo . Uma transformação na abordagem ,

mais do que nos hábitos . 

A JSD Distrital de Lisboa , tendo em vista um

maior investimento na defesa da justiça

intergeracional e considerando o

supraexposto , propõe os seguintes

compromissos internos e externos :

       A criação de um gabinete de Foresight
dentro da JSD que se proponha a anlisar o

impacto a longo prazo das várias propostas

políticas , procurando visionar além da

realidade imediata dos decisores . 

Pretende-se que este gabinete construa , com

a periodicidade de 2 anos , relatórios que

elenquem os desafios da próxima década do

nosso País e que procurem consensualizar as

principais prioridades na defesa dos interesses

das gerações futuras , bem como propostas

concretas que possam ser apresentadas pela

JSD a nível nacional e local para atingir esses

objetivos . 
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    Promoção de um debate interno que

permita , no quadro dos objetivos do

desenvolvimento sustentável definidos pela

Organização das Nações Unidas , construir para

Portugal um quadro de valores de futuro , que

permita construir um plano exequível daquilo

que se pretende alcançar para garantir que as

próximas gerações não são prejudicadas pelas

decisões tomadas no presente , seja do ponto

de vista económico , ambiental , cultural , social

ou de posicionamento internacional do País .

Ao debate deve seguir-se uma projeção para o

plano nacional das opções tomadas .

       Compromisso dos órgãos e dos eleitos
da JSD com a defesa dos objetivos definidos
e com a apresentação de resultados para as
iniciativas que promovam a justiça
intergeracional.

       Proposta de criação de gabinetes de
Foresight, com o devido framework legal e

vinculativo , dentro da orgânica do Governo
da República, dos Governos regionais e do
poder local. 

      Construção de uma proposta
semelhante ao pacote legislativo aprovado
em 2015 no País de Gales, “Well Being of
Future Generations Act” , que crie cadeias de

responsabilidade nos vários níveis do Estado

português , procurando garantir que a

construção de políticas públicas obedece

sempre ao objetivo fundamental do interesse

nacional que todos os portugueses , incluindo

os que ainda estão por nascer .
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A JSD deve estar na linha da frente da

utilização destas novas ferramentas de

construção de políticas públicas , aproveitando

o conhecimento aprofundado destas

organizações reputadas como base para a sua

concretização na prática . O pensamento

prospetivo é cada vez mais uma aposta de

quem quer inovar na governação e uma

prioridade num Mundo imprevisível , com

desafios de escala nunca antes vista . Se

queremos sair da cepa torta , temos de agir no

imediato , mas não podemos deixar de 

 considerar o impacto que queremos causar no

futuro a longo prazo . Sem essa perspetiva ,

podemos achar que estamos a evitar uma

inundação , mas criaremos apenas as

condições para um maremoto .

JSD Distrital de Lisboa
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