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1. Desigualdades 
e 
desenvolvimento 
económico 



Fonte: Milanovic, B., Global Inequality: A New 
Approach for the Age of Globalization, 2016 

 

 

 A curva de Kuznets 
 



 
 
 
 
Fonte: World 
Inequality 
Report 2022,  
 
disponível em 
https://wir2022.wid.
world 



Desigualdades de rendimento e riqueza no Mundo 



Pobreza 
 
No mundo:  
A pobreza extrema 
global aumentou em 
2020 pela primeira vez 
em mais de 20 
anos. Cerca de mais  
100 milhões de pessoas  
vivem na pobreza como 
resultado da pandemia. 

Fonte World Bank, disponível em 
https://www.worldbank.org/en/topic/po
verty/overview#1 
 
 
 

Em Portugal: 
6% da população em 
privação material 
severa. Fonte Pordata 

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview


2. Distribuição 
da riqueza e 
opções 
políticas 



Fatores que 
diminuem as 

desigualdades  

Milanovic (2016: 64-65)   

 

Mecanismos benignos: 

• opções políticas, 

• educação disseminada,  

• população envelhecida (que procura proteção social), 

• mudanças tecnológicas que favorecem trabalhadores menos qualificados,  

• bons anos agrícolas, 

• Etc. 

 

Mecanismos malignos: 

• guerras, 

•  os conflitos civis,  

• as epidemias devastadoras,  

• a destruição de redes de exportação, 

•  etc.  

 

Piketty (2013; 2020) 

Salienta a importância dos fatores de natureza ideológica –  fiscal, política e 
económica 

 



Exemplos 
recentes: 

Estados 
Unidos 

• Child Tax Credit – Crédito Fiscal Infantil –  Dedução nos 
impostos, de 3 600 dólares por criança de 5 anos ou 

menos e de 3 000 dólares para crianças de 6 a 17 

anos. Para muitas famílias, isso traduziu-se em seis 

pagamentos mensais de 300 ou 250 e o restante na 

época dos impostos. 

 

• Aumento do subsídio de desemprego para valores acima 
do salário mínimo de 7 dólares/hora 



Build Back 
Better - 

Propostas 

 

 Oferecer ensino pré-escolar universal e gratuito para todas as crianças de 3 
e 4 anos. 

 Estabelecer um salário básico para as famílias trabalhadoras. 

 Permitir ao governo negociar o preço dos medicamentos para os idosos. 

 Alargar o Medicare a cuidados de saúde relacionados com a visão, a 
audição e a saúde dentária. Diminuir o limite de elegibilidade do Medicare 
para os 60 anos 

 Subsidiar os cuidados infantis e aumentar os salários para os trabalhadores 
do setor dos cuidados infantis. 

 Investir 555mil milhões de dólares no combate às alterações climáticas 

 12 semanas de licença parental ou baixa médica 

 Fazer uma reforma da imigração para 11 milhões de americanos sem 
documentos 

 Aumentar o financiamento estadual para alojamento acessível, cuidados 
domésticos para idosos, bolsas de estudo e refeições escolares gratuitas 

 Tornar o sistema tributário mais justo, impondo uma sobretaxa de 5% no 
rendimento anual acima dos 10 milhões de dólares e um adicional de 3% 
em rendimentos acima dos 25 milhões de dólares anuais. 

 Tornar permanente o incentivo fiscal infantil, com o máximo de 3000 
dólares por filho entre os 6 e os 17 anos, e 3600 dólares para os filhos até 
aos 5 anos (equivalente a um RBI) 

 

 



Build Back 
Better – 

Estado da 
discussão 

 

 Oferecer ensino pré-escolar universal e gratuito para todas as crianças de 3 e 4 
anos. 

 Estabelecer um salário básico para as famílias trabalhadoras 

 Permitir ao governo negociar o preço dos medicamentos para os idosos. 

 Alargar o Medicare a cuidados de saúde relacionados com a visão, a audição e a 
saúde dentária. Diminuir o limite de elegibilidade do Medicare para os 60 anos 

 Subsidiar os cuidados infantis e aumentar os salários para os trabalhadores do 
setor dos cuidados infantis. 

 Investir 555mil milhões de dólares no combate às alterações climáticas 

 12 semanas de licença parental ou baixa médica 

 Fazer uma reforma da imigração para 11 milhões de americanos sem documentos 

 Aumentar o financiamento estadual para alojamento acessível, cuidados 
domésticos para idosos, bolsas de estudo e refeições escolares gratuitas 

 Tornar o sistema tributário mais justo, impondo uma sobretaxa de 5% no 
rendimento anual acima dos 10 milhões de dólares e um adicional de 3% em 
rendimentos acima dos 25 milhões de dólares anuais. 

 Tornar permanente o incentivo fiscal infantil, com o máximo de 3000 dólares por 
filho entre os 6 e os 17 anos, e 3600 dólares para os filhos até aos 5 anos 
(equivalente a um RBI) 

 

(Fonte: Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eUYvEdR8RVk&t=300s, consultado a 26/02/2022. 
Waleed Shahid (@_waleedshahid) porta-voz e diretor de comunicação dos Justice Democrats. Membro do 
conselho editorial do The Nation.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUYvEdR8RVk&t=300s
https://twitter.com/_waleedshahid


Como 
compatibilizar 

Pluralidade e debate político 

Representação e instituições 
democráticas* 

Progressos para uma distribuição da 
riqueza mais justa (menos desigual**) 



3. Estado e 
Cidadania 



 
 
 

Proposta: Argumentar com base na defesa da cidadania 
 
 
 

Diminuição das 
desigualdades/ 
erradicação da 

pobreza 

O que deve o 
Estado aos 
cidadãos 

O que 
devem os 

cidadãos uns 
aos outros 



 

• Utilitarismo – Agregação de bem-estar/interesses*** 

• Liberalismo igualitário – Direitos individuais 

• Comunitarismo – Afiliação, valores comunitários 

• Teorias da cidadania (republicanismo) –  Virtudes cívicas: cidadãos comprometidos com 
os problemas comunitários – O que os cidadãos devem ao Estado 

 

 

Pensar a cidadania a partir da pergunta «O que deve o Estado aos cidadãos?» 
 



A. O que deve o Estado aos cidadãos? 
 

T. H. Marshall, Citizenship and Social Class, 1950 

«A cidadania é um estatuto concedido àqueles que são membros plenos de uma comunidade. Todos os 
que possuem o estatuto são iguais em relação aos direitos e deveres com os quais o estatuto é dotado..» 

    T. H. Marshall and Tom Bottomore (1992), Citizenship and Social Class, Pluto Classics. P. 18. 

Componentes da cidadania moderna: 

• Direitos civis 

• Direitos políticos 

• Direitos sociais 

 

• A cidadania é compatível com as desigualdades: admitem-se diferenças quantitativas, mas não qualitativas. 
 



Por vezes, as ações necessárias para o exercício efetivo de 
um direito, criam outros, de outro tipo, orientando a 

cidadania num novo sentido: Eis alguns exemplos: 
 

O direito à liberdade de expressão (direito civil) → direito à educação (d. social); 

O direito ao trabalho (d. civil) → proliferação das relações laborais→ 
empregadores não suportam os custos da responsabilidade social → a Lei dos 
Pobres  (social). 

Os candidatos da classe trabalhadora devem poder concorrer a cargos públicos 
em situação de razoável igualdade (d. político) apoios financeiros estatais aos 
partidos (social). 



Para fazer cumprir direitos sociais (e também civis e políticos) será necessário reforçar os 
direitos económicos.  

 

O direito de propriedade é incompatível com rendimentos muito baixos. 

O direito à dignidade social é negado aos que são estigmatizados por pertencerem aos 
patamares mais baixos da distribuição. 

A igualdade de oportunidades só estará assegurada às crianças se estas não viverem na 
miséria e puderem realmente ter experiências sociais e culturais semelhantes às de outras 
mais ricas.  

O ambiente de trabalho só poderá ser são, se os trabalhadores não forem equiparados a 
maquinaria, sem voz ou capacidade de decisão. 



4. Rawls: 
Cidadania 
como 
reciprocidade 
 



Rawls 
(1971, 1993, 2001) 

Indivíduos – pessoas livres e iguais 
(racionais e razoáveis) 

Razoabilidade – compromisso 
individual com a justiça, abdicando 

da defesa agressiva dos seus 
interesses 

Sociedade como sistema de 
cooperação 

↓ 

Cidadania como Reciprocidade 

. 



«O principal 
problema da justiça 
distributiva é o da 
escolha do sistema 
social.» (Rawls: 
1971: 220) 
 
 
Distribuição da 
Riqueza 
pelas instituições 

Para cumprir o Princípio da Liberdade: mínimo de 
sobrevivência + medidas para reduzir as 
desigualdades e a pobreza e assegurar as liberdades 
políticas 

 

Para cumprir a Igualdade de Oportunidades:  
investimentos em educação, saúde, transferências 
(por exemplo para apoiar a infância), etc. 

 

Para aplicar o Princípio da Diferença: impostos e 
transferências + medidas de pré-distribuição e 
outras para alterar o sistema social. 



Obrigada! 



Objeções 

1.Não há cidadania global e pode existir necessidade de 
redistribuição global;  

 

 

2. A noção de cidadania depende da teoria da justiça 
escolhida; 

 

 

3. A noção de cidadania pode conduzir ao 
individualismo (se for «excessivamente» liberal) ou ao 
nacionalismo (se for «excessivamente» comunitarista). 

 

 



Outros Dados 
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