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dizer ou fazer o que não sabe. 
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é adequada. […] 
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o significado que lhe deu. Na escolha dos nomes 

ele é muito atento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1. TEMA E DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 

O objeto de estudo desta investigação é a atitude do Governo chinês1 em relação aos 

direitos humanos reconhecidos pelo direito internacional dos direitos humanos, desde o 

início da política de «reforma e de abertura» definida na Terceira Sessão Plenária do XI 

Comité Central do Partido Comunista da China realizada em dezembro de 1978. Nesta data 

Deng Xiaoping e os seus aliados adquiriram o domínio do Partido e do Governo e 

começaram a repudiar as políticas da Revolução Cultural procedendo, simultaneamente, à 

reabilitação dos dirigentes do Partido Comunista da China (PCC) que tinham sido purgados 

na era maoísta2. 

Isto significa, antes de mais, que apesar de estarmos a estudar a posição de um único Estado 

sobre os direitos humanos ― a República Popular da China ― o nosso ponto de partida e de 

comparação é o direito internacional dos direitos humanos. Na realidade, desde o fim da II 

Guerra Mundial que «é inadequado ou mesmo enganador» estudar os direitos humanos em 

                                                           
1
 Nesta investigação o termo «Governo» será utilizado como sinónimo de «Estado», um termo «mais perene e 

universal que a própria instituição Estado». Neste sentido, cf., entre outros, CUNHA, Paulo Ferreira da – 
Repensar A Política Ciência & Ideologia. 2ª ed. revista e atualizada. Coimbra: Almedina, 2007, p. 202. 

2
 A escolha da Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC (18-22 de dezembro de 1978) para 

delimitar a data a partir da qual nos interessa estudar a atitude da China em relação aos direitos humanos não 
é arbitrária. De acordo com os historiadores chineses, «apesar da história da República Popular da China ser a 
continuação da história da China, é diferente na sua essência da história chinesa antiga e moderna inicial. É a 
história da China nova, a história da revolução socialista, reforma e construção levada a cabo pelo povo chinês 
sob a direção do Partido Comunista da China (PCC)». Por sua vez, a história da nova China (ou República 
Popular da China) divide-se em dois períodos históricos, cada um com diferentes fases: o período que decorre 
desde 1949 até dezembro de 1978 e o período desde 1978 até aos nossos dias, sendo a 3ª sessão plenária do 
XI Comité Central do PCC considerada como a linha de demarcação. Neste sentido, cf. ZHU Jiamu – Four 
Methods that Should Be Mastered in the Study of the Historical Experience of the People´s Republic of China. 
Social Sciences in China. 32:4 (2011), 29-39, pp. 29-30.   
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qualquer Estado sem incluir como um dos principais ingredientes os aspetos políticos e 

jurídicos internacionais do assunto3.  

O direito internacional dos direitos humanos é um conjunto de normas jurídicas respeitantes 

à proteção internacional do ser humano. A grande inovação introduzida pelo direito 

internacional dos direitos humanos é a consideração do ser humano e da sua inerente 

dignidade como um valor autónomo da sociedade internacional 4.   

Não será exagero afirmar que até à adoção da Carta das Nações Unidas em 26 de Junho de 

1945, o direito internacional apenas regulava as relações entre os Estados5. A soberania do 

                                                           
3
 Neste sentido, cf. STEINER, Henry J; ALSTON, Philip – International Human Rights in Context. Law, Politics, 

Morals, 2
 
nd ed. New York: Oxford University Press, 2000, p. 57. 

4
 Neste sentido, v., entre outros, VELASCO, Manuel Diez de – Instituciones de Derecho Internacional Público. 

Madrid: Tecnos, 2007, p. 649. 

5
 Na realidade, o direito internacional clássico não ignorou por completo o que se passava com os indivíduos no 

interior de um Estado. Antes da II Guerra Mundial encontramos várias manifestações da preocupação do 
direito internacional com o ser humano, tanto ao nível do direito consuetudinário, como convencional.  

As suas principais manifestações foram as intervenções humanitárias, a celebração de tratados relativos à 
proteção de certos direitos (por exemplo, os tratados sobre a abolição da escravatura ou os tratados para 
proteger as minorias cristãs no Império Otomano), os regimes particulares de proteção convencional que se 
dirigiam às vítimas de conflitos armados no quadro da Sociedade das Nações, o sistema de mandatos, a 
proteção das minorias e a proteção dos trabalhadores. 

O direito internacional humanitário mesmo depois da evolução que sofreu no pós-guerra, continua a assentar 
no sistema de relações diplomáticas tradicionais. Como exemplo, refira-se que o Estatuto de Roma que criou o 
Tribunal Penal Internacional (TPI) limita aos Estados a legitimidade ativa de pleitear nesse Tribunal.  

Quanto à proteção dos escravos e minorias não se verificava uma proteção do ser humano como categoria 
abstrata, mas antes uma proteção de determinados grupos de seres humanos. Isto é, o ser humano era 
protegido na medida em que pertencia a uma certa raça, a uma certa religião, etc. E mesmo em relação à 
proteção dos trabalhadores no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que tem contribuído 
significativamente para a melhoria das condições de trabalho no mundo, tem sido considerada como uma 
defesa do capitalismo contra o espectro do socialismo que se tinha estabelecido na Rússia. Ou seja, a 
motivação da proteção era mais político-económica do que propriamente humanitária. 

É de salientar que muitas destas antigas doutrinas e instituições ainda sobrevivem nos nossos dias, ao lado do 
direito internacional dos direitos humanos ou constituem uma parte integrante do mesmo. Neste último 
sentido, cf. BUERGENTHAL, Thomas; SHELTON, Dinah e STEWART, David – International Human Rights, 3

rd
 ed. 

Berkeley, California: West Group, 2002, p. 22. 

Para um desenvolvimento sobre os antecedentes do direito internacional dos direitos humanos, v. CASSESE, 
Antonio – International Law in a Divided World. Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 288-90; HENKIN, 
Louis – International Law: Politics, Values and Functions 216 Collected Courses of Hague Academy of 
International Law 13, Vol. IV, 1989 apud  STEINER, Henry; ALSTON, Philip (eds.) – International Human Rights in 
Context…, pp. 127-130; LAUREN, Paul Gordon –  The Evolution of International Human Rights: visions seen. 
Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2003; MARTINS, Ana Maria – Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. Coimbra: Almedina, 2006, pp. 79 ss. 
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Estado, na sua dimensão interna, era concebida praticamente como ilimitada, deixando 

pouco espaço para exigências de justiça aplicáveis às relações no interior dos Estados, a 

denominada justiça transnacional6. Deste modo, só os Estados é que eram sujeitos e 

titulares de direitos ao nível do direito internacional. Quanto aos indivíduos em vez de serem 

sujeitos eram objeto do direito internacional. Quando um Estado tinha alguma obrigação 

internacional relacionada com indivíduos, considerava-se que eram obrigações devidas aos 

Estados por danos causados a indivíduos que eram seus nacionais. 

Por consequência, o modo como o Estado tratava os seus nacionais não era regulado pelo 

direito internacional clássico. Quando um Estado violava os direitos humanos de indivíduos 

com a sua nacionalidade, este era um assunto da exclusiva jurisdição interna do Estado onde 

ocorria esse facto, impedindo a intervenção de outros Estados a favor desses nacionais 

maltratados7. 

Atualmente, o direito internacional regula as relações entre o Estado e os indivíduos sob a 

sua jurisdição, para além das simples relações entre Estados. Além disto, existem diversas 

instituições internacionais com competência para proteger os indivíduos contra violações 

dos direitos humanos cometidas pelos Estados dos quais são nacionais ou por qualquer 

outro Estado.  

Apesar dos mecanismos internacionais serem ainda insuficientes para assegurar uma 

proteção eficaz dos direitos humanos, o certo é que a Carta das Nações Unidas 

internacionalizou o assunto dos direitos humanos8.  

                                                                                                                                                                                     
 

6
 BUCHANAN, Allen; GOLOVE, David – Philosophy of International Law. In COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott 

(eds.) – The Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law. Oxford, New York: Oxford University Press, 
2002, p. 887. 

7
  BUERGENTHAL, Thomas; SHELTON, Dinah e STEWART, David – International Human Rights, pp. 2-3. 

8
 Não cabe aqui desenvolver os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos ao nível das 

Nações Unidas, matéria exaustivamente tratada por diversos autores pelo que remetemos, entre outros, para 
MARTINS, Ana Maria – Direito Internacional dos Direitos Humanos, pp. 179 ss; VELASCO, Manuel Diez de – 
Instituciones de Derecho Internacional Público, pp. 666 ss; SCHUTTER, Olivier – International Human Rights 
Law: cases, materials, commentary. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2010, pp. 791 ss. 
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Com efeito, tenham ou não ratificado os tratados sobre direitos humanos criados a partir 

dos anos 50 do século XX ao nível internacional e ao nível regional, todos os Estados são 

obrigados a respeitar os direitos humanos internacionalmente reconhecidos9. Isto acontece 

porque quando os Estados aderiram à Carta das Nações Unidas, que é um tratado 

multilateral, reconheceram que os direitos humanos aí referidos constituem um assunto 

internacional, deixando de fazer parte da sua exclusiva jurisdição interna10.  

Consequentemente, a violação dos direitos humanos passou a ser uma questão que diz 

respeito a toda a comunidade internacional11. 

A adoção da Carta das Nações Unidas, a subsequente criação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) em 1948 e de outros instrumentos internacionais de direitos 

humanos, entre os quais se salientam os dois principais tratados criados em 1966 — o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e Pacto Internacional de Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) — e o trabalho desenvolvido pelos diversos órgãos 

internacionais com competência ao nível dos direitos humanos teve um tal impacto que, nos 

nossos dias, é geralmente reconhecida a proibição de violações graves e em grande escala 

dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos12.  

Note-se, contudo, que casos únicos de violações não têm necessáriamente relevância 

internacional13, uma vez que aquilo que o referido princípio exige é que os Estados se 

abstenham de violar repetida e gravemente qualquer direito humano (por exemplo, o 

direito de não ser submetido a tortura; o direito a um processo justo; ou o direito a não ser 

                                                           
9
 Neste sentido, cf. SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law…, p. 49. 

10
 É um princípio bem estabelecido do direito internacional que um Estado pode limitar a sua soberania através 

de um tratado e assim internacionalizar um assunto que de outra forma não seria regulamentado pelo direito 
internacional. Neste sentido, cf. BUERGENTHAL, Thomas; SHELTON, Dinah e STEWART, David – International 
Human Rights, p. 6. 

11
 Neste sentido, v., por exemplo, OTERO, Paulo – Instituições Políticas e Constitucionais, volume 1. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 376. 

12
 Neste sentido, cf. CASSESE, Antonio – International Law…, p. 148; BUERGENTHAL, Thomas; SHELTON, Dinah e 

STEWART, David – International Human Rights, p. 33.  

13
 CASSESE, Antonio – International Law in a Divided World, p. 148. 
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arbitrariamente preso) ou de violar um conjunto de direitos (por exemplo, os direitos civis e 

políticos ou os direitos económicos, sociais e culturais)14. 

Definido o sentido do princípio do respeito pelos direitos humanos consagrado ao nível da 

Organização das Nações Unidas (ONU), resta ainda realçar dois aspectos: 

i) Qualquer Estado tem um interesse jurídico no respeito pelos direitos humanos por parte 

de todos os outros Estados. Isto significa que as normas relativas aos direitos humanos são 

obrigações erga omnes; 

ii) Este princípio pertence ao jus cogens. Isto é, trata-se de um princípio que está para além 

da vontade ou do acordo de vontades dos sujeitos do direito internacional. Deste modo, 

qualquer tratado que permita a violação grave e em grande-escala de qualquer direito 

humano ou conjunto de direitos humanos é nulo por ser contrário a um princípio que não 

admite nenhuma derrogação 15. 

Por sua vez, a internacionalização dos direitos humanos transformou os direitos humanos 

num dos principais assuntos do discurso político internacional contemporâneo16.  

Nos nossos dias, os direitos humanos estão associados a um movimento (o designado 

movimento internacional dos direitos humanos) que envolve o direito e as instituições 

internacionais, assim como, a propagação de constituições liberais entre os Estados. Os 

desenvolvimentos internos em muitos Estados foram bastante influenciados pelo direito e 

instituições internacionais, assim como, pelas pressões de outros Estados na tentativa de 

fazer cumprir o direito internacional17.  

Com efeito, a maior parte das constituições existentes no mundo tem uma lista de direitos 

individuais que reflete o espírito e a influência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Por sua vez, os tribunais nacionais e internacionais recorrem à DUDH quando 

                                                           
14

 CASSESE, Antonio – International Law …, p. 149. 

15
 Idem, Ibidem. 

16
 Neste sentido, cf., entre outros, BUERGENTHAL, Thomas; SHELTON, Dinah e STEWART, David – International 

Human Rights, p. 31. 

17
 STEINER, Henry J; ALSTON, Philip – International Human Rights in Context…, p. 57. 
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interpretam e aplicam as normas constitucionais sobre direitos ou as normas dos diferentes 

tratados internacionais sobre direitos humanos18.    

Sublinha-se, todavia, que os direitos humanos internacionais não possuem apenas um 

sentido técnico-jurídico. Como escreve Jack Donnelly, «o consenso internacional 

representado pelo direito internacional dos direitos humanos está de facto, em termos 

empíricos, reproduzido ao nível da teoria política e moral»19.   

Sucede que os direitos humanos para além de serem uma categoria jurídica, são direitos 

morais inalienáveis e inerentes a cada ser humano só pelo facto de ser um ser humano20. 

Sendo direitos morais, a validade dos direitos humanos é independente do seu 

reconhecimento por algum direito positivo ou poder político. Neste caso, de facto, o que 

acontece é precisamente o contrário: o direito positivo só é válido se incorporar os direitos 

humanos e o poder político só tem legitimidade se respeitar os direitos humanos21. 

Feitas estas precisões sobre a internacionalização dos direitos humanos e a sua relevância 

para as relações internacionais, vejamos agora qual tem sido a relação da China com o 

sistema internacional dos direitos humanos.  

O representante do Partido Comunista Chinês, Dong Biwu22, assinou a Carta das Nações 

Unidas em 1945 como membro da delegação da Frente Unida da China. No entanto, a 

República Popular da China terá de esperar até 1971 para substituir Taiwan nas Nações 

Unidas.  

                                                           
18

 Neste sentido, cf. SCHUTTER, Olivier – International Human Rights…, p. 31. 

19
 DONNELLY, Jack – Human Dignity and Human Rights [Em linha]. 2009, p. 7. 

20
 Neste sentido, cf., por exemplo, LEVIN, Leah – Droits de L´Homme Questions et Réponses, Paris: Éditions 

UNESCO, 2005, p. 17; WENAR, Leif – The Nature of Human Rights. In FOLLESDAL, Andreas; POGGE, Thomas – 
Real World Justice: Grounds, Principles, Human Rights, and Social Institutions. Dordrecht, Netherlands: 
Springer, 2005, p. 285; DONNELLY, Jack – Human Dignity and Human Rights, p. 8. 

21
 Sobre o sentido político (ou prático) dos direitos humanos, v., por exemplo, WENAR, Leif – The Nature of 

Human Rights, 2005, p. 285. 

22
 À data da assinatura da Carta das Nações Unidas, Dong Biwu (1886-1975) era membro do Gabinete Político 

do Comité Central do PCC. 
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A China participou na elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos através do 

representante do Guomindang (ou Partido Nacionalista), doutor Peng-chun Chang (ou Zhang 

Pengchun)23 e votou a favor da sua adoção. Contudo, não se pode deixar de salientar que 

enquanto Peng-chun Chang se empenhava em promover os direitos humanos fora das 

fronteiras da China, dentro das fronteiras da China o Guomindang violava os direitos 

humanos24. Na realidade, durante a elaboração da DUDH o Guomindang, sob a autoridade 

do general Chiang Kai-sheck (ou Jiang Jieshi), encontrava-se no meio de uma guerra civil com 

o seu velho inimigo o Partido Comunista25.   

Peng-chun Chang foi eleito vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas na primeira reunião da primeira sessão da Comissão em janeiro de 1947 e teve um 

papel notável durante todo o processo de elaboração da Declaração, que foi muito moroso e 

polémico.  

O jurista canadiano, John Humphrey (1905-1995), secretário-geral da Divisão de Direitos 

Humanos das Nações Unidas e redator do primeiro projeto da DUDH, disse que Peng-chun 

Chang era «o eminente intelecto do Terceiro Comité da Assembleia Geral das Nações 

Unidas»26. Atendendo a que John Humphrey descreveu este Comité como «talvez o órgão 

mais turbulento das Nações Unidas»27, a sua descrição do representante chinês revela  

claramente a forte personalidade e nível de conhecimentos de Peng-chun Chang.  

                                                           
23

 Peng-chun Chang (1892-1957) nasceu em Tianjin, na China. Apesar de ter feito a escola secundária no seu 
país, em 1910 foi estudar para a Universidade de Clark (Worcester, Massachusetts). Em 1913 obteve o Bacharel 
em Artes e, nesse mesmo ano, entrou para a Universidade de Columbia (Nova Iorque) onde se doutorou em 
Educação em 1922. Durante as décadas de 1920 e 1930, Peng-chun Chang foi professor, principalmente de 
teatro, na Universidade de Nankai, fundada pelo seu irmão mais velho, Zhang Boling (1876-1951), – um famoso 
educador, convertido ao cristianismo – que tinha mais vinte anos do que ele e que o tinha educado desde a 
morte dos pais.  

24
 SVENSSON, Marina – Debating Human Rights in China: a conceptual and political history. Lanham, Maryland: 

Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. 200.  

25
 A Guerra Civil chinesa decorreu desde meados de 1946 até ao fim de 1949.  

26
 John Humphrey apud TWISS, Sumner B. – Confucian Contributions to the Universal Declaration of Human 

Rights A Historical and Philosophical Perspective. In SHARMA, Arvind – The World Religions: A Contemporary 
Reader. Minneapolis: Fortress Press, 2011, p. 102. 

27
 John Humphrey apud LAUREN, Paul Gordon – The Evolution of International Human Rights…, p. 225. 
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Peng-chun Chang é normalmente apresentado como um filósofo confucionista, um 

diplomata e um educador28. No entanto, Pierre- Étienne Will, professor de História da China 

Moderna, no seu estudo sobre a contribuição chinesa para a DUDH realça que se as 

descrições de diplomata e educador são corretas, a primeira não o é. Apesar de Peng-chun 

Chang ser um académico instruído, «o seu conhecimento da tradição filosófica chinesa não 

parecia ir muito além do que qualquer chinês com uma boa formação sabia sobre Confúcio 

ou Mêncio (apesar de isto ser o suficiente para impressionar uma multidão estrangeira)»29. 

A verdadeira paixão de Peng-chun Chang — diz o historiador — não era a filosofia, mas sim o 

teatro, e o «novo teatro» (xinju) ao estilo ocidental, introduzido na China no início do século 

XX30.   

Por sua vez, o professor de Direitos Humanos, Ética e Religião, Sumner B. Twiss, que estudou 

a contribuição do confucionismo para a DUDH, salientou que Peng-chun Chang tinha duas 

influências intelectuais: a filosofia da educação do professor de Direito da Universidade de 

Columbia, John Dewey31 (de quem foi aluno, tal como muitos outros chineses) e a cultura 

clássica chinesa32.  

Twiss encontrou quatro traços no pensamento de Peng-Chun Chang que foram transpostos 

para o seu trabalho na elaboração da DUDH: 1) um efetivo compromisso em relação à 

modernização da educação, da sociedade e da cultura chinesas, construída de acordo com o 

pensamento de Dewey, isto é, conjugando criticamente aspetos do novo e do velho; 2) um 

empenho apaixonado pelos elementos humanistas do pensamento confucionista; 3) um 

profundo interesse pelo pensamento construtivo comparativo que tenta conciliar os valores 

                                                           
28

 Neste sentido, v., por exemplo, LAUREN, Paul Gordon –  The Evolution of International Human Rights …, p. 
212; SUN Pinghua [Universidade de Ciência Política e Direito da China] – The Contribution of P. C. Chang as 
Typical Chinese Wisdom to the Declaration. Human Rights, 2013.  

29
 WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution to the Universal Declaration of Human Rights, 1947-48: A 

Re-examination. Guoshiguan guanxun/The Academia Historica Newsletter 1 (Dec. 2008) 2-29, p. 11. 

30
 Idem, Ibidem 

31
 John Dewey (1859-1952) foi um representante do pragmatismo (ou instrumentalismo). Dewey propunha 

uma avaliação crítica tanto da cultura tradicional chinesa como da cultura ocidental com o fim de desenvolver 
uma nova cultura com os melhores elementos de ambas. Neste sentido, cf. TWISS, Sumner B. – Confucian 
Contributions to the Universal Declaration of Human Rights A Historical and Philosophical Perspective, p. 104. 

32
 TWISS, Sumner B. – Confucian Contributions to the Universal Declaration of Human Rights A Historical and 

Philosophical Perspective.  
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humanistas da tradição confucionista chinesa com os da tradição ocidental; 4) uma 

propensão para usar as ideias confucionistas para fazer progredir a sua causa, isto é, a 

modernização humanista e crítica do mundo33.   

Além disto, Twiss diz expressamente que Peng-chun Chang «tentou defender posições 

baseadas no seu conhecimento da filosofia e ética confucionistas e no que podiam contribuir 

para um debate construtivo e para a resolução das diferenças filosóficas entre os 

representantes»34.  

Ora, embora Twiss não o diga, parece que podemos retirar das suas observações que Peng-

chun Chang terá, sobretudo, manifestado a sua opinião durante o processo de elaboração da 

DUDH e não tanto a posição do Governo nacionalista chinês sobre os direitos humanos. Com 

efeito, parece ser isto que aconteceu. Peng-chun Chang teve mais liberdade nas suas 

declarações ou afirmações do que, por exemplo, as delegações da URSS e dos países do 

Bloco de Leste, que estavam constantemente obrigadas a consultar os seus governos e 

tinham que encontrar argumentos para defender publicamente a linha por eles ditada e até 

mais do que Eleanor Roosevelt (presidente da Comissão de Direitos Humanos), que foi 

escoltada e controlada por diplomatas e que esteve sempre em contacto com o presidente 

Harry Truman35. 

Cabe agora perguntar, porque é que Peng-chun Chang teve mais liberdade para exprimir a 

sua opinião pessoal do que os delegados dos outros países. Segundo Pierre- Étienne Will, 

isto aconteceu porque o Governo chinês naquela época enfrentava uma guerra civil e não 

estava muito interessado nos pormenores das discussões sobre direitos humanos. Na 

verdade, o Governo nacionalista chinês, que sempre tinha sido autoritário, e naquele 

momento ainda o era mais do que o habitual, e, em particular, o seu Ministério dos 

Negócios Estrangeiros em Nanquim, via a participação da República da China neste processo 

                                                           
33

 TWISS, Sumner B. – Confucian Contributions…, p. 110. 

34
  Idem, Ibidem. 

35
 WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution to the Universal Declaration of Human Rights, 1947-48: A 

Re-examination, p. 16. 
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como «uma obrigação burocrática e um exercício de diplomacia» 36. E, para justificar a sua 

argumentação, Will afirma que o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Shijie, 

quando recebia pedidos de informação ou comentários do secretário-geral das Nações 

Unidas ou da delegação chinesa passava-os para outros ministérios ou organizações, que 

normalmente não se preocupavam em responder até serem outra vez incomodados37. 

Durante todo o processo de elaboração da DUDH, o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

chinês tinha uma única preocupação «reforçar a sua legitimidade perante os Governos 

ocidentais, em particular, perante os Estados Unidos da América, que naquela época era 

considerado o líder do movimento dos direitos humanos e o único poder capaz de salvar a 

China»38.   

Em suma, o Governo nacionalista chinês tinha interesse em participar na elaboração da 

DUDH, fundamentalmente, para manter o apoio dos Estados Unidos na luta contra os 

comunistas. Isto pode também explicar o facto de Peng-chun Chang em certas circunstâncias 

ter votado contra as suas «próprias raízes»39. Por exemplo, apesar de a interdependência 

entre direitos e deveres ser um aspeto muito importante para várias delegações — em 

particular (embora não exclusivamente) para os países asiáticos —, e Peng-chun Chang no 

início do processo de elaboração da DUDH ter dito que «os direitos dos indivíduos só podiam 

existir em correlação com os seus deveres», isto não o impediu de tomar a iniciativa relativa 

à mudança do artigo sobre os deveres do início para o fim do texto da referida Declaração40.  

No dia 1 de outubro de 1949 (um ano depois da adoção da DUDH pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas), Mao Zedong (1893-1976) proclamou o estabelecimento formal da República 

Popular da China, com a capital em Pequim (Beijing). Logo no dia seguinte, a RPC foi 

reconhecida pela União Soviética e rapidamente pelos outros Estados comunistas41. Entre os 

                                                           
36

  WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution…, p. 17. 

37
 WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution..., pp. 17-18.  

38
 WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution…, p. 18. 

39
 Johannes Morsink – The Universal Declaration on Human Rights, pp. 245-248 apud WILL, Pierre-Étienne – 

The Chinese Contribution…, p. 28. 

40
  WILL, Pierre-Étienne – The Chinese Contribution…, p. 29. 

41
 Bulgária e Roménia no dia 3 de outubro de 1949; Checoslováquia, Polónia, Hungria e Jugoslávia, no dia 4 de 

outubro de 1949; Alemanha de Leste, 27 de outubro de 1949 e Albânia em novembro de 1949.  
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países não comunistas que reconheceram a RPC nos anos 50 e 60 do século passado 

encontram-se, entre outros, a Índia (1 Jan. 1950), o Reino-Unido (6 Jan. 1950), a União da 

Birmânia (8 Jun. 1950) e a França (27 Jan. 1964). Os Estados Unidos só viriam a reconhecer o 

novo Governo chinês no dia 1 de janeiro de 197942. Quanto ao Governo nacionalista chinês 

fugiu de Cantão para Chongqing no dia 13 de outubro de 1949 e para Taiwan no dia 8 de 

dezembro do mesmo ano.     

Entre 1949 e 1971, o lugar da China na ONU foi ocupado pelo Governo nacionalista chinês 

refugiado em Taiwan (República da China). Os Estados Unidos, aliados do Guomindang, 

recorreram à sua influência para impedir a República Popular da China de integrar a 

Organização. Neste sentido, conseguiram que se estabelecesse a necessidade de uma 

maioria de dois terços dos votos para que a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) 

pudesse decidir a substituição da República da China pela RPC.  

Os Estados Unidos temiam que a presença de um segundo país comunista fragilizasse a sua 

posição. Durante todo este período, o Governo de Taiwan ocupou o lugar da China no 

Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi um aliado dos Estados Unidos da América. 

Neste mesmo período, os apelos do Dalai Lama à comunidade internacional, após o seu 

exílio em 1959, não provocaram nenhuma resolução do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas. No entanto, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou algumas resoluções. 

No dia 25 de outubro de 1971, a República Popular da China entrou finalmente na ONU com 

o voto favorável da Assembleia Geral (76 votos a favor, 35 contra e 17 abstenções), 

passando a ser um membro permanente e com direito de veto do Conselho de Segurança. 

Este facto teve grandes repercussões ao nível internacional, pois, um país do Terceiro 

Mundo passou a integrar a cena internacional. 

O descongelamento das relações entre os Estados Unidos e a República Popular da China 

começou durante a Presidência de Richard Nixon, aquando da sua visita à China em 

                                                           
42

 Portugal reconheceu oficialmente a RPC no dia 8 de fevereiro de 1979.  
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fevereiro de 1972 e normalizaram-se no tempo do presidente norte-americano Jimmy 

Carter43 e do dirigente chinês Deng Xiaoping em 197944. 

Até à morte de Mao Zedong em 1976 não foi publicado nenhum artigo sobre os direitos 

humanos na China45. Os chineses fechavam os olhos aos abusos cometidos durante a 

Revolução Cultural e quando pretendiam afastar qualquer crítica externa diziam que não 

passava de ingerência de «Estados imperialistas» nos assuntos internos do país46.  

Durante os anos 70, os direitos económicos e sociais na China eram vistos por alguns 

especialistas em desenvolvimento como modelo para outros países em desenvolvimento47. 

No entanto, isso não teve nenhum impacto na credibilidade da China ao nível das Nações 

Unidas, porque, nesta altura apenas se monitorizavam os direitos civis e políticos. O Comité 

dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) ainda não tinha sido criado48. 

Apesar das violações dos direitos civis e políticos na China durante os anos 70 do século 

passado, a comunidade internacional não se preocupava com o que se passava no interior 

do país. Neste período, os Estados Unidos e a China partilhavam o interesse estratégico de 

contenção da União Soviética. O Comunicado de Xangai estabelecido entre a China e os 

Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro de 1972, revela o entendimento entre os dois países. 

Os Estados Unidos não criticariam o Governo chinês pelas suas políticas internas e o 

Governo chinês não exportaria a revolução para os Estados Unidos49. 

                                                           
43

 Jimmy Carter foi Presidente dos Estados Unidos da América entre 20 de janeiro de 1977 e 20 janeiro de 1981. 

44
 Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento de Relações Diplomáticas (1979).  

45
 Hungdah Chiu apud WAN, Ming – Human Rights in Chinese Foreign Relations: defining and defending 

national interests. Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvannia Press, 2001, p. 17. 

46
  YU Haocheng – On Human Rights and Their Guarantee by Law. In DAVIS, Michael C., ed. – Human Rights and 

Chinese Values: legal, philosophical and political perspectives. New York: Oxford University Press, 1995, p. 93. 

47
 KENT, Ann – China, The United Nations and Human Rights: the limits of compliance. Philadelphia, 

Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1999, p. 28  

48
 O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais só foi criado em 1985.  

49
 O Comunicado de Xangai pode ser consultado em ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of State 

– Foreign Relations of the United States, 1969-1976. Volume XVII, China, 1966-1972, Document 203. In U.S. 
Department of State Office of the Historian [Em linha]. Washington D.C.  
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Entre 1971 e 1979, a China usou os direitos humanos como uma arma estratégica para 

promover outros objetivos de política externa, nomeadamente lutar contra o imperialismo, 

o hegemonismo, o colonialismo e o racismo. Ou seja, a China em vez de defender os direitos 

humanos, que são direitos individuais, limitou-se a sustentar em conjunto com outros países 

do Terceiro Mundo os direitos coletivos (direitos das nações à independência, das raças à 

igualdade de tratamento e dos Estados ao desenvolvimento). Neste contexto, a China 

protestou contra a violação do direito à autodeterminação e da soberania nacional em 

diversos países (p. ex. África do Sul, Palestina, Cuba, etc.)50. Subjacente a tal atitude, 

encontramos a ideia defendida pelos países do Terceiro Mundo de que a liberdade do grupo 

à independência colonial, à não discriminação racial e ao desenvolvimento económico e 

social têm prioridade em relação à liberdade individual e que esta última não é possível sem 

a primeira51. Por último, realça-se que, neste período, a China não adotou nenhuma 

convenção internacional sobre direitos humanos.  

A partir de 1979, a China começou a participar mais ativamente no sistema internacional de 

direitos humanos das Nações Unidas, o que coincidiu com o início da modernização do país e 

com a crítica dos excessos da Revolução Cultural. Este maior envolvimento manifestou-se no 

envio de representantes chineses para a Comissão de Direitos Humanos na qualidade de 

observadores e coincidiu com o início de uma nova abordagem às organizações 

internacionais. A China começou a preocupar-se mais com o que as organizações 

internacionais podiam fazer pelo país, do que com o que a China podia fazer para 

transformar a ordem mundial52.  

Em 1984, a China tornou-se membro da Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e 

para a Proteção das Minorias. Entre 1980 e 1989, a China ratificou três convenções 

internacionais sobre direitos humanos, nomeadamente Convenção Sobre a Eliminação de 

                                                           
50

 Neste sentido, cf. KENT, Ann – China, The United Nations…, p. 41; VINCENT, R. J. – Human Rights and 
International Relations. 8

th
 ed. Cambridge: Cambridge University Press & Royal Institute of International Affairs, 

2001, p. 42. 

51
 Neste sentido e para um maior desenvolvimento sobre a posição dos países do Terceiro Mundo no sistema 

internacional das Nações Unidas, v. VINCENT, R. J. – Human Rights and International Relations, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001, pp. 79-83. 

52
 KENT, Ann – China, The United Nations…, p. 42. 
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Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (4 novembro 1980), Convenção Sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (29 dezembro 1981) e Convenção 

contra a Tortura e outras Penas e Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes (4 outubro 

1988)53. Em 1989, havia mesmo indícios de que a China poderia estar a considerar assinar o 

PIDCP e o PIDESC54.   

Todavia, durante os anos 80, a participação da China nas atividades dos órgãos 

internacionais de direitos humanos foi muito cautelosa. A China pretendia evitar qualquer 

conflito entre os princípios da soberania e da não intervenção nos assuntos internos e as 

atividades das Nações Unidas55. 

Na sessão de 1986 da Comissão de Direitos Humanos foi apresentada uma proposta de 

resolução contra a China pela violação dos direitos humanos no Tibete. No entanto, os 

signatários do projeto de resolução acabaram por retirar a proposta na quadragésima sessão 

da Subcomissão realizada em agosto de 1988 em virtude das pressões políticas da China56. 

Em meados dos anos 80 do século passado, o tema dos direitos humanos na China começou 

a emergir nas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a China. O primeiro incidente 

verificou-se em 1983 quando o presidente norte-americano, Ronald Reagan, concedeu asilo 

político ao tenista, Hu Na, apesar dos protestos do Governo chinês. Em 1984, dezoito 

membros da Câmara dos Representantes escreveram uma carta ao Governo chinês 

exprimindo a sua preocupação sobre a situação dos direitos humanos no país. Em 1985, o 

Congresso norte-americano criticou a China pelas políticas de aborto forçado e, em 1987, 
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pela violação dos direitos humanos no Tibete. Em 1989, o incidente Fang Lizhi dominava os 

meios de comunicação social norte-americanos57.     

Foram vários os motivos para esta mudança de atitude dos Estados Unidos. Primeiro, o 

encontro entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev em Genebra, entre 19 e 21 novembro 

de 1985 (o primeiro encontro de alto nível entre os Estados Unidos e a União Soviética desde 

1979), que lançou as bases para um diálogo durável entre as superpotências, o que fez com 

que os Estados Unidos já não precisassem tanto da China como anteriormente. Segundo, o 

facto de a China se ter envolvido mais na política internacional criava esperanças no sentido 

de um progresso ao nível dos direitos humanos. Terceiro, a maior relação entre os Estados 

Unidos e a China tinha permitido um maior contacto das ONG de direitos humanos com os 

dissidentes chineses. Quarto, a maior abertura da China fez com que os meios de 

comunicação social ocidentais começassem a tomar consciência das violações de direitos 

humanos na China no passado e no presente58.   

Não obstante, apesar das crescentes tensões, o tema dos direitos humanos na China não 

dominou a agenda dos dois países durante os anos 80. Deng Xiaoping era visto como um 

reformador que conduzia a China para a liberalização política e económica59. 

Foi o incidente da Praça de Tiananmen (Praça da Paz Celestial), no dia 4 de junho de 1989, 

que fez com que a situação dos direitos humanos na China, em particular dos direitos civis e 

políticos, se transformasse num assunto polémico ao nível da comunidade internacional.  

Desde o referido incidente, que os Governos ocidentais e as ONG de direitos humanos60 têm 

pedido reiteradamente à China para demonstrar o seu sentido de responsabilidade 
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internacional através do respeito da ordem internacional criada na sequência da Segunda 

Guerra Mundial. 

Os manifestantes de Tiananmen pediam ao Governo o fim da corrupção e reclamavam os 

direitos civis e políticos, mas também se manifestavam contra a diminuição dos direitos 

económicos, sociais e culturais na última década61. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, o 

Exército Popular de Libertação (EPL) entrou com tanques na Praça. De acordo com as 

melhores estimativas disponíveis, o número total de mortos situou-se entre 1 000 e 2 600, 

incluindo 36 estudantes e várias dezenas de soldados e de pessoal da Polícia Armada do 

Povo (PAP). Além disto, cerca de 6 000 militares e membros da segurança pública e um 

desconhecido número de civis (mas amplo) sofreram ferimentos62. A maior parte das mortes 

ocorreram quando os militares dispararam sobre a multidão de pessoas que impedia o seu 

avanço em direção à Praça de Tiananmen 63. 

O incidente de Tiananmen foi suscitado na reunião da Subcomissão para a Prevenção da 

Discriminação e para a Proteção das Minorias em agosto de 1989. Apesar das intensas 

pressões da delegação da China, a Subcomissão aprovou a Resolução — Situation in China — 

com 15 votos a favor e 9 contra (Resolução 1989/5, de 31 de agosto de 1989) 64. A Resolução 

manifestava a sua preocupação com os recentes acontecimentos na China, solicitava 

informações para a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas e apelava clemência 

para as pessoas do Movimento para a Democracia que tinham sido detidas. Esta Resolução 

foi uma humilhação para a China, pois, foi a primeira vez que um membro do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas foi criticado pela referida Subcomissão. 

O principal argumento dos representantes da China na reunião da Subcomissão para evitar a 

aprovação da resolução foram os princípios da soberania e da não intervenção nos assuntos 
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internos. Além disto, foi dito por um dos delegados chineses, Yu Zhizhong, que nos dias 3 e 4 

de junho de 1989, o Governo chinês tinha atuado porque todo o país estava em situação de 

crise e que os distúrbios tinham que acabar «precisamente para salvaguardar os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais da vasta maioria do povo chinês» 65. Yu Zhizhong 

também insistiu que «nenhuma pessoa tinha sido morta pelo exército ou atropelada por 

veículos militares e que dizer que houve um banho de sangue na Praça era uma completa 

invenção» 66.  

Após a aprovação da resolução por parte da Subcomissão, o representante do Governo 

chinês declarou: «O Governo chinês rejeita categoricamente esta resolução. É nula e sem 

efeitos e não tem qualquer força obrigatória para a China.» 67 

O incidente de Tiananmen teve profundas repercussões nas relações entre a China e os 

Estados Unidos. O Congresso norte-americano, as ONG, a opinião pública e os estudantes 

chineses no país exerceram uma enorme pressão sobre a Casa Branca para que esta fosse 

muito severa em relação à China. O presidente George Bush ficou numa situação difícil. Não 

podia ignorar o sentimento público e a pressão do Congresso, mas também não queria 

deteriorar as relações entre os dois países. Bush acabou por assumir pessoalmente a política 

em relação à China durante a crise de 1989-90. Tentou envolver a China enquanto evitava o 

criticismo interno, adotando medidas moderadas e calculadas. A Administração Bush 

suspendeu a venda de armas, os intercâmbios entre os militares chineses e norte-

americanos e prorrogou as estadias dos estudantes chineses. Alguns dias depois, Bush 

suspendeu os intercâmbios governamentais de alto nível e procurou impedir novos 

empréstimos à China por parte das instituições financeiras internacionais. Mas, 

secretamente, em novembro de 1989, enviou para Pequim o conselheiro para a segurança 

nacional, Brent Scrowcroft (nasceu no dia 19 de março de 1925) e o diplomata, Lawrence 
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Sidney Eagleberger (1930 - 2011), com o fim de abrir um canal de comunicação direto com 

Deng Xiaoping e o Governo chinês68.  

Os líderes europeus acompanharam os protestos dos Estados Unidos contra a China após o 

incidente de Tiananmen. Logo no dia 6 de junho de 1989 reunidos em Madrid reagiram 

fortemente ao massacre. Vejamos a sua Declaração sobre a situação: 

Os doze, profundamente chocados com os trágicos desenvolvimentos na China, 

condenam fortemente a violenta repressão utilizada contra manifestantes 

pacíficos, a qual resultou em extensa perda de vidas [...] Continuadas ações 

repressivas em violação dos princípios universalmente reconhecidos sobre 

direitos humanos prejudicarão gravemente a posição internacional da China e 

comprometerão as políticas de abertura e de reforma que são ativamente 

defendidas pela Comunidade Europeia e pelos seus Estados-Membros. 

A Comunidade Europeia e seus Estados-Membros já tomaram uma série de 

medidas, incluindo a suspensão de qualquer contacto oficial ao mais alto nível e 

vão continuar a manter sob crítica os desenvolvimentos na China. 69 

Esta Declaração foi seguida pela adoção de outras medidas tomadas na reunião do Conselho 

Europeu, no dia 27 de junho de 1989, nomeadamente: levar o assunto dos direitos humanos 

na China aos fóruns internacionais competentes; pedir a admissão de observadores 

independentes para assistir aos julgamentos e visitar as prisões; suspensão por parte dos 

Estados-Membros da Comunidade da cooperação militar e imposição de um embargo tendo 

como objeto a venda de armas à China; suspensão das relações bilaterais ministeriais e 

contactos oficiais de alto nível; adiamento de novos projetos de cooperação; redução dos 

programas de cooperação técnica, científica e cultural, com exceção de qualquer atividade 

que pudesse fazer sentido naquelas circunstâncias; continuação da atribuição de vistos aos 

estudantes chineses que os solicitassem70. 

Perante todas estas pressões internacionais, a China sentiu-se obrigada a dar uma resposta 

teórica. Em junho de 1991, mais de trinta académicos e especialistas (incluíam-se aqui 
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académicos da Universidade de Pequim e do Centro de Estudos Internacionais do Conselho 

de Estado) reuniram-se em Pequim para discutir o seguinte assunto: «A história e presente 

situação dos direitos humanos na perspetiva política, jurídica e filosófica.» 71 No fim de 1991, 

duas missões académicas sobre direitos humanos reuniram-se com altos funcionários do 

Departamento de Estado dos EUA e com membros do Congresso. Nesta altura, começaram 

também os preparativos para a criação do primeiro Centro de Estudos de Direitos Humanos 

na China. Ao mesmo tempo, uma nova ênfase no direito à subsistência (shengcu quan) 

sugeria uma mudança da posição oficial da China em relação aos iniciais argumentos da 

soberania e da não intervenção nos assuntos internos. Em abril de 1991, o primeiro-ministro 

chinês, Li Peng, disse ao ex-presidente norte-americano, Jimmy Carter, que sem o direito do 

povo à subsistência e o direito do país à independência não haveria direitos humanos72. 

Em outubro de 1991, o Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China divulgou o 

primeiro Livro Branco sobre direitos humanos na China intitulado China´s Human Rights 

Situation73. Sublinha-se igualmente que o Livro foi publicado integralmente no Diário do 

Povo (em inglês, People´s Daily), porta-voz do Comité Central do PCC.  

Após mais de um ano de negação da validade das críticas internacionais sobre a situação dos 

direitos humanos na China, a criação do Livro Branco sobre os direitos humanos na China 

demonstrou que o Governo chinês pretendia participar ativamente no debate dos direitos 

humanos, abandonando a sua anterior passividade. Como escreve Yu Haocheng:  

Nas Nações Unidas e nas conferências internacionais, os nossos representantes 

sempre se esquivaram de qualquer discussão sobre os direitos humanos. 

Pareciam não ter nem a confiança nem a consciência de se afirmarem, caindo em 

vez disso numa posição passiva. Há sinais positivos de que esta situação mudou 

um pouco nos últimos anos. 

Os nossos governantes finalmente aprenderam que o assunto dos direitos 

humanos não pode ser evitado nas instâncias internacionais. Se não falares sobre 
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a situação do teu país, outros o farão no nosso lugar. Os direitos humanos não são 

monopólio dos países ocidentais. 74 

O Livro Branco de 1991 introduziu um novo direito — «o direito à subsistência»— que 

apesar de defender a importância dos direitos económicos, sociais e culturais, também 

serviu para modificar a sua aplicação75. O Livro veio também dizer que as condições de 

direitos humanos de cada país dependem das condições históricas, sociais, económicas e 

culturais e que os direitos humanos refletem a fase de desenvolvimento histórico de cada 

país. E quanto ao princípio da soberania declarava: «O argumento de que o princípio da não 

intervenção nos assuntos internos não se aplica aos assuntos de direitos humanos é, 

essencialmente, pedir aos Estados soberanos que abandonem a sua soberania em assuntos 

de direitos humanos, exigência que é contrária ao direito internacional.» 

Desde o início dos anos 90, que o Governo chinês e a comunidade académica chinesa têm 

vindo a alegar a excecionalidade da China. Afirmam que a situação histórica, demográfica e 

económica da China é única. Esta ênfase relativista nas condições nacionais (guoqing) da 

China tem servido para justificar a não aplicação das normas jurídicas internacionais sobre 

direitos civis e políticos no país76. 

Salienta-se também que o Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da China já publicou 

cerca de setenta Livros Brancos, sendo a maioria sobre a situação dos direitos humanos no 

país. 

Além disto, os argumentos expressos nos Livros Brancos têm vindo a ser desenvolvidos por 

diversas publicações e declarações de órgãos estaduais chineses e do PCC. Esta 

multiplicidade de textos sobre direitos humanos está relacionada com a criação de diversos 

centros de investigação sobre direitos humanos, entre os quais se destaca a Sociedade da 

China para os Estudos dos Direitos Humanos77, que é supostamente a maior ONG chinesa 
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sobre direitos humanos (supostamente porque na realidade esta organização é uma 

extensão do aparelho de propaganda do PCC)78. Por último, importa anotar que a Sociedade 

da China para os Estudos dos Direitos Humanos tem atualmente um estatuto consultivo 

especial no Conselho Económico e Social das Nações Unidas79. 

Na Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos realizada em Viena de 14 a 25 de junho de 

199380, o embaixador chinês, Liu Huaqiu, fez saber que a China rejeita um único modelo de 

direitos humanos e afirmou que nenhum Estado deve tentar impor o seu modelo de direitos 

humanos em qualquer outro Estado, pois, cada país tem o seu próprio nível de 

desenvolvimento e a sua tradição histórica e cultural:  

O conceito de direitos humanos é resultado do desenvolvimento histórico. Está 

intimamente relacionado com específicas condições sociais, políticas e 

económicas e com a específica história, cultura e valores de um determinado país. 

Diferentes fases de desenvolvimento histórico têm diferentes exigências de 

direitos humanos. Países em fases de desenvolvimento diferentes ou com 

diferentes tradições históricas e culturais também têm uma diferente 

compreensão e prática dos direitos humanos. Por conseguinte, não devemos e 

não podemos pensar no modelo e padrão dos direitos humanos de certos países 

como sendo os únicos corretos e exigir a todos os outros países que os cumpram. 

Também não é realista nem aceitável fazer depender a assistência económica 

internacional ou mesmo a cooperação económica internacional dos mesmos.81 

Para além do argumento do particularismo cultural e histórico e do diferente nível de 

desenvolvimento como justificação para a rejeição por parte da China de um modelo único 

de direitos humanos, Liu Huaqiu salientou os seguintes princípios: «o conceito de direitos 

humanos inclui tanto direitos individuais como direitos coletivos»; «os direitos individuais 

abrangem não apenas direitos civis e políticos, mas também direitos económicos, sociais e 
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culturais»; «a prioridade dos direitos à subsistência e desenvolvimento para os países em 

desenvolvimento»; «o melhor critério para avaliar a situação dos direitos humanos num país 

em desenvolvimento deve ser se as suas políticas ajudam a promover o progresso social e 

económico, ajudam as pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas de alimentos e 

roupa e a melhorar a qualidade da sua vida»; «a comunidade internacional deve tomar 

medidas para ajudar os países em desenvolvimento a aliviar as suas dificuldades 

económicas, promover o seu desenvolvimento e libertá-los da pobreza e da necessidade»; 

«os direitos e obrigações de um cidadão são indivisíveis»; «não há liberdade e direitos 

individuais absolutos»; «ninguém deve colocar os seus direitos e interesses acima dos do 

Estado e da sociedade, nem deve prejudicar os dos outros e da população em geral»; «a 

manutenção da estabilidade social e a garantia dos direitos humanos não se contradizem»; 

«cada país tem o direito de escolher o seu sistema político, o caminho do desenvolvimento e 

valores»; «a não intervenção nos assuntos internos dos Estados em questões de direitos 

humanos, considerando essa intervenção uma forma de política de poder (power politics)»; 

«a proteção dos direitos requer cooperação internacional e um ambiente internacional 

estável e pacífico»82. 

A posição da China na Conferência de Viena (1993) obteve o apoio da maior parte dos países 

asiáticos e não recebeu oposição por parte de outros países em desenvolvimento. Em 

relação aos países asiáticos, não se pode deixar de recordar que, poucos meses antes tinham 

aprovado a Declaração de Banguecoque numa conferência regional destinada a estabelecer 

a posição a defender pelos Estados asiáticos na Conferência de Viena sobre os direitos 

humanos83. A Declaração de Banguecoque foi aprovada por unanimidade84 e veio dizer, 

entre outras coisas, que apesar de reconhecer que «os direitos humanos são universais por 

natureza, devem ser considerados no contexto de um processo internacional de 
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estabelecimento de normas dinâmico e evolutivo, tendo presente a importância das 

particularidades regionais e nacionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e 

religiosos»85. A China, que também assinou a Declaração de Banguecoque, aproveitou esta 

disposição para justificar a sua posição sobre os direitos humanos na Conferência de Viena.  

No entanto, o texto final da Conferência de Viena — Declaração e Programa de Ação de 

Viena — embora reconheça «o significado das especificidades nacionais e regionais e os 

diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos», declarou que os Estados devem 

«promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais». O que significa 

que embora admita diversas interpretações e aplicações dos direitos humanos, não permite 

que os Estados possam escolher apenas alguns dos direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente. Neste sentido, leia-se o ponto 5 da referida Declaração:  

Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os Direitos 

Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual 

ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades 

nacionais e regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 

compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos, económicos 

e culturais, promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais.      

Quanto ao desenvolvimento económico, a Declaração e Programa de Ação de Viena 

reafirmou «o direito ao desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração do Direito ao 

Desenvolvimento, como direito universal e inalienável e parte integrante dos Direitos 

Humanos fundamentais» 86 e recordou que «conforme estabelecido na Declaração sobre o 

Direito ao Desenvolvimento a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvimento» 87. 

Além disto, recusou a prioridade do direito ao desenvolvimento em relação aos outros 

direitos humanos: «O desenvolvimento facilita o gozo de todos os direitos humanos, mas a 
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falta de desenvolvimento não pode ser invocada para justificar a limitação dos Direitos 

Humanos internacionalmente reconhecidos.» 88 

Ou seja, o consenso de Viena salientou a natureza individual do direito ao desenvolvimento, 

como direito que cada ser humano tem de participar e viver numa sociedade desenvolvida, 

o que é o mesmo que dizer que se opôs à ideia de que o direito ao desenvolvimento é um 

direito do Estado ou do povo ao desenvolvimento económico sendo o indivíduo um mero 

objeto passivo do desenvolvimento como têm defendido os países em desenvolvimento. Por 

outro lado, o consenso de Viena recusou a ideia, também defendida pelos países em 

desenvolvimento, de que os direitos civis e políticos devem passar para segundo plano 

sendo atribuída a prioridade ao desenvolvimento económico89. 

Entre 1989 e 1995, a China comprometeu-se obstinadamente com os procedimentos de 

direitos humanos das Nações Unidas. A principal razão para o empenho contínuo da China 

nos fóruns multilaterais foi o facto de o Governo chinês ter empreendido uma política de 

reforma e de abertura. O isolamento em relação à comunidade internacional estava fora de 

questão para Pequim. Por outro lado, o Governo chinês não via o debate sobre os direitos 

humanos no país como uma expressão de preocupação da comunidade internacional com os 

cidadãos chineses, mas como uma tentativa dos Estados Unidos de interferência nos 

assuntos internos da China. Ao mesmo tempo, a China via-se a si própria como a líder 

mundial da resistência contra a pressão ocidental 90. 
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 O direito ao desenvolvimento foi proclamado pela primeira vez como «direito humano inalienável» pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (Resolução 41/128, 4 
de dezembro de 1986). A Declaração foi aprovada com 146 votos a favor, 1 voto contra (Estados Unidos da 
América) e 8 abstenções (Alemanha, Israel, Japão, Reino-Unido e todos os países nórdicos com exceção da 
Noruega) e constitui o resultado de mais de uma década de reivindicação de uma «nova ordem internacional» 
pelos países em desenvolvimento. Este direito, no entanto, nunca deixou de ser controverso tanto ao nível dos 
Governos como entre os académicos. Entre outras questões encontramos, por exemplo, as seguintes: quem é 
que pode reivindicar o direito ao desenvolvimento? Sobre quem é que recaem as obrigações para dar 
cumprimento ao direito? Como é que se relaciona este direito com a realização de outros direitos humanos? 
Para um maior desenvolvimento sobre o direito ao desenvolvimento, v. CASSESE, Antonio – International Law 
in a Divided World; STEINER, Henry J; ALSTON, Philip – International Human Rights in Context…, pp. 1319 ss; 
VINCENT, R. J., – Human Rights and International Relations, pp. 79 ss.  

90
 Neste sentido, cf. WAN, Ming – Human Rights in Chinese…, pp. 119-120. 
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Entre 1990 e 1994, o assunto dominante nas relações entre os Estados Unidos e a China foi a 

relação estabelecida entre a situação dos direitos humanos na China e o estatuto da Nação 

Mais Favorecida (MFN status). Tanto o Congresso dos EUA como as ONG de direitos 

humanos exerceram uma forte pressão no sentido da negação do estatuto da Nação Mais 

Favorecida se não se verificassem progressos ao nível dos direitos humanos na China91. Em 

janeiro de 1990, Deng Xiaoping, mais por considerações pragmáticas do que por qualquer 

outra razão, reagiu à pressão internacional norte-americana pondo fim à lei marcial em 

Pequim e libertou 573 presos políticos. Em maio e junho do mesmo ano, foram libertados 

mais dois grupos de presos. Tendo sido libertadas 881 pessoas no total. No final de junho de 

1990, o dissidente Fang Lizhi foi autorizado a sair da Embaixada dos Estados Unidos em 

Pequim (onde se tinha refugiado no dia 6 de junho de 1989) e embarcou num voo para 

Inglaterra. O presidente George Bush aproveitou estes atos de Pequim para renovar o 

estatuto de Nação Mais Favorecida à China. 

O presidente Bush foi muito criticado por fazer o kotow 92, ou por se curvar perante os 

«carniceiros de Pequim». Os críticos queriam que Bush tivesse em consideração que a 

importância estratégica da China tinha diminuído com o desmembramento da URSS e o fim 

da Guerra Fria93.  

Em 1994, devido à insistência da comunidade empresarial norte-americana, o presidente Bill 

Clinton abandonou a sua inicial intenção de relacionar o progresso da situação dos direitos 

humanos na China com os privilégios comerciais a atribuir à China94. Em vez de relacionarem 

a situação dos direitos humanos na China com o estatuto da Nação Mais Favorecida, os 

Estados Unidos começaram a apresentar propostas de resoluções contra a situação dos 

direitos humanos na China na Comissão de Direitos Humanos em Genebra. Por sua vez, a 

União Europeia acompanhou esta última decisão.  

                                                           
91

 No início dos anos 90, a Amnistia Internacional (AI) e a Asia Watch publicaram diversos relatórios sobre a 
condição dos direitos humanos na China e exerceram pressão sobre os órgãos de direitos humanos das Nações 
Unidas e sobre o Congresso dos EUA.  

92
 Ritual chinês na época imperial de lançar o rosto por terra e beijar o chão perante a presença do Imperador.   

93
 WAN, Ming – Human Rights in Chinese …, p. 43. 

94
 NATHAN, Andrew J. – China´s Transition. New York: Columbia University Press, 1997, p. 246. 
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Desde meados de 1996, apesar das disputas sobre direitos humanos e outros assuntos, o 

presidente norte-americano, Bill Clinton, e o Governo chinês avançaram no sentido da 

construção de uma relação estratégica. O presidente chinês, Jiang Zemin, visitou pela 

primeira vez os Estados Unidos em outubro de 1997. E a secretária de Estado norte-

americana, Madeleine Albright, visitou Pequim em 1998, a única visita de um líder ocidental 

desde a morte de Deng Xiaoping95.  

Antes da visita de Jiang Zemin, o presidente Bill Clinton fez o seu primeiro discurso 

exclusivamente sobre a China. Embora se demonstrasse crítico em relação à situação dos 

direitos humanos no país, defendeu uma «política de empenhamento pragmático» como «a 

melhor via para avançar com os nossos valores e interesses»96. Isto é, os Estados Unidos 

passaram a dar mais importância aos assuntos económicos e de segurança do que aos 

direitos humanos nas suas relações com a China.   

A União Europeia levantou a maior parte das sanções impostas à China em outubro de 1990. 

Ao contrário dos anos anteriores (desde 1989), a declaração da cimeira do G7 97 realizada 

em Tóquio, de 7 a 9 de julho de 1993, não mencionou os direitos humanos na China. Em 

outubro, o Governo alemão anunciou uma nova política para a Ásia. O Governo francês 

também tentou melhorar as suas relações com a China. Em abril de 1994, o primeiro-

ministro Edouard Balladur visitou Pequim para expandir as relações comerciais com a China. 

Em 15 de julho de 1995, a União Europeia adotou uma «Política de Longo Prazo para as 

Relações China – Europa», que substituiu o confronto pelo diálogo na abordagem da União 

Europeia em relação aos direitos humanos na China. Em 1998, a União Europeia 

desenvolveu uma estratégia de construção de uma «Parceria Global com a China». Estes 
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 Deng Xiaoping morreu no dia 20 de fevereiro de 1997, com 92 anos de idade. 

96
 WAN, Ming – Human Rights in Chinese…, p. 56. 

97
 O G7 era constituído pelos Chefes de Estado e do Governo do Canadá, Estados Unidos da América, França, 

Itália, Japão, Reino-Unido e República Federal da Alemanha.  
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documentos defendiam a cooperação económica e política e um diálogo de direitos 

humanos com a China98. 

A partir de 1997, a União Europeia deixou de apoiar as resoluções contra a China na 

Comissão de Direitos Humanos devido à deserção da França, Alemanha, Itália e Espanha, o 

que causou a divisão entre os diversos membros da União Europeia99.  

Desde meados dos anos 90, a China conseguiu liderar a Comissão de Direitos Humanos das 

Nações Unidas impedindo a aprovação de resoluções contra o país e contra outros países 

em desenvolvimento. A principal razão do sucesso da China a este nível foi o seu rápido 

crescimento económico e a sua relativa estabilidade política.    

Nos anos 90, a China estabeleceu vários diálogos bilaterais sobre direitos humanos, 

nomeadamente com os Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido, França, 

Alemanha, Noruega, Suíça, Áustria e Austrália. No entanto, a China tem insistido que as 

agendas sejam negociadas antecipadamente, que tratem fundamentalmente de assuntos 

técnicos e que sejam confidenciais. As ONG não podem participar nos debates100. E, de vez 

em quando, a China cancela os debates como forma de protesto contra situações que não 

lhe agradam. Por exemplo, no dia 15 de abril de 2014, o Governo chinês cancelou o debate 

bilateral sobre direitos humanos com o Reino-Unido, que estava marcado para o dia 16 de 

abril em Londres, como manifestação de desagrado pela publicação do relatório anual sobre 

direitos humanos britânico que, entre outras coisas, dizia que a China «é um país 

preocupante» e que se verifica «a supressão forçada dos conflitos étnicos no Tibete e 

Xinjiang»101. 

                                                           
98

 Os documentos podem ser consultados em Europa Summaries of EU Legislation. [Em linha]. Disponível em 
WWW: 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/asia/r14207_en.ht
m 

99
 Para maior desenvolvimento, v. WAN, Ming – Human Rights in Chinese …, pp. 72 ss. 

100
 Sobre a atual situação dos diálogos, v., por exemplo, HUMAN RIGHTS WATCH – EU/China: Overhaul Human 

Rights Dialogues [Em linha]. 2013-06-24.  

101
CHINA Angered by Britain´s Report on Human Rights, Cancels talks. In Reuters [Em linha]. 2014-04-15.  

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/asia/r14207_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/asia/r14207_en.htm
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No dia 27 de outubro de 1997, a China assinou o Pacto Internacional de Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC) e um ano depois (5 de outubro de 1998) assinou o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP). Em 27 de março de 2001, a China ratificou 

o PIDESC, mas até hoje nunca ratificou o PIDCP.  

Em 1998, a China entrou em diálogo com o novo Gabinete do Alto-Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e no ano 2000 assinou um Memorando de 

Entendimento para um programa de cooperação técnica de longo prazo sobre assuntos de 

direitos humanos. 

Desde o ano 2000, como resposta aos relatórios anuais sobre a situação dos direitos 

humanos na China criados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a 

China também criou o seu relatório anual sobre a situação dos direitos humanos nos Estados 

Unidos com o fim de demonstrar que o “campeão” dos direitos humanos no mundo também 

tem problemas de direitos humanos102. Nestes relatórios, a China tem denunciado as 

ameaças à segurança dos indivíduos provocadas pelo livre uso e comércio de armas, os maus 

tratos dos prisioneiros, incluindo o recurso à tortura, aumento da população sem-abrigo, 

trabalho infantil na agricultura, cobertura parcial da população pelo sistema de segurança 

social, discriminação racial, discriminação das mulheres no emprego (maior taxa de 

despedimentos e salários mais baixos do que os homens), insuficiente proteção dos direitos 

das crianças, aumento da diferença em termos de riqueza e taxa de pobreza de 15%, 

violações dos direitos humanos de cidadãos residentes noutros países (programa de 

vigilância PRISM, direitos dos presos em Guantánamo e ataques com veículos aéreos não 

tripulados103 que provocaram a morte de civis). Além disto, a China realça que os EUA não 

adotaram algumas das mais importantes convenções internacionais sobre direitos humanos 

(PIDESC, Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, Convenção sobre os Direitos da Criança e Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência). 
                                                           
102

 O primeiro relatório anual da RPC sobre a situação dos direitos humanos nos EUA foi publicado no dia 27 de 
fevereiro de 2000. Os relatórios podem ser consultados em REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. China Society for 
Human Rights Studies – Other Government Reports. In China Human Rights Net [Em linha]. Beijing: CSHRS, 
1998- . [Consult. 2013-10-09].  

103
 Em inglês, drone strikes.  
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Em 2004, a Assembleia Popular Nacional (APN) da República Popular da China alterou a 

Constituição, que passou a incluir no seu artigo 33.º a seguinte disposição: «O Estado 

respeita e protege os direitos humanos.»104  

Em 2006, apesar da persistente condenação da situação dos direitos humanos por parte do 

mundo ocidental, a República Popular da China foi eleita para o novo Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas105. 

Enquanto membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, a China sempre 

defendeu o princípio da soberania. Por exemplo, ao nível da preparação da documentação 

para efeitos do mecanismo de Revisão Periódica Universal 106 solicitou ao Alto-Comissário 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos que assegurasse «o pleno respeito da 

soberania dos Estados»107. 

Também tentou restringir os procedimentos especiais do Conselho de Direitos Humanos108 

através da criação de um código de conduta que fortalecesse «a confiança mútua e 

respeito» entre os Estados-Membros e os Procedimentos Especiais109.  

                                                           
104

  Constituição da República Popular da China, adotada na Quinta Sessão da V Assembleia Popular Nacional, 
em 4 de dezembro de 1982, na redação dada pela quarta revisão constitucional, adotada na Segunda Sessão da 
Assembleia Popular Nacional, em 14 de março de 2004. Disponível em: 
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html 

105
 O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

através da Resolução 60/251, de 15 de março de 2006. Os seus membros foram eleitos no dia 9 de maio do 
mesmo ano. 

106
 O mecanismo de Revisão Periódica Universal (RPU) foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no 

dia 15 de março de 2006, através da Resolução 60/251 que estabeleceu o próprio Conselho dos Direitos 
Humanos. Este mecanismo serve para analisar periodicamente a situação dos direitos humanos em todos os 
países do mundo. Esta análise é efetuada por um Grupo de Trabalho criado pelo Conselho que discute a 
situação de cada país em ciclos de 4 anos. No âmbito do debate ocorrido no seio deste Grupo de Trabalho são 
dadas recomendações ao Estado em causa que escolhe as que deseja aceitar. Para um maior desenvolvimento 
sobre o mecanismo de RPU, v. UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – 
Basic Facts about the UPR [Em linha]. Geneva, Switzerland: OHCHR 1996-2014.  

107
 SCEATS, Sony; BRESLIN, Shaun – China and International Human Rights System [Em linha]. London: Chatam 

House (The Royal Institute of International Affairs), 2012. pp. 20-21. 

108
 Os Procedimentos Especiais do Conselho de Direitos Humanos são mandatos exercidos por especialistas em 

direitos humanos, independentes, que acompanham a situação geral dos direitos humanos num determinado 
país ou um certo tema de direitos humanos em todo o mundo e reportam sobre esses assuntos ao Conselho (e 
por vezes também à Assembleia Geral das Nações Unidas). Os Procedimentos Especiais podem ser individuais 
(exercidos por uma pessoa singular, designada por Relator Especial, Representante Especial do Secretário-Geral 

http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
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Além disto, tentou repetidamente marginalizar as ONG no Conselho de Direitos Humanos110. 

Por exemplo, propôs que as ONG não pudessem participar no diálogo com os Procedimentos 

Especiais e que fossem antes criadas sessões à parte para que estas expressassem a suas 

opiniões111.   

Ainda no contexto da atuação no Conselho de Direitos Humanos, importa referir que a China 

tem demonstrado a sua solidariedade com os países em desenvolvimento dando grande 

ênfase ao direito ao desenvolvimento e aos direitos económicos, sociais e culturais e 

frequentemente vota a favor de resoluções sobre estes assuntos promovidas pelo 

Movimento dos Não Alinhados (MNA) e por outros grupos, como por exemplo, o Grupo de 

Estados Africanos e a Organização da Conferência Islâmica112.  

Nas suas relações com os Procedimentos Especiais, a China aceitou seis visitas (duas do 

Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária, uma do Relator Especial do direito à 

educação, outra do Relator Especial da Tortura, uma outra do Relator Especial do direito à 

alimentação e por último, uma do Grupo de Trabalho sobre a discriminação contra as 

mulheres)113. 

                                                                                                                                                                                     
ou Perito Independente) ou grupos de trabalho, habitualmente compostos por cinco membros (um por cada 
região do mundo). Os mandatos dos Procedimentos Especiais são constituídos por resolução do Conselho de 
Direitos Humanos. Para um maior desenvolvimento, v. UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for 
Human Rights (OHCHR) - Special Procedures of the Human Rights Council [Em linha]. Geneva, Switzerland: 
OHCHR, 1996-2014.  

109
  SCEATS, Sony; BRESLIN, Shaun – China and International Human Rights System, p. 21. 

110
 As ONG que obtiveram o estatuto consultivo no Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) 

podem assistir às sessões do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, submeter declarações escritas e 
apresentar declarações orais durante o diálogo sobre pontos da agenda, realizar conferências de imprensa e 
eventos paralelos aos do Conselho, reunir-se com os Procedimentos Especiais e fazer com que defensores de 
direitos humanos de qualquer parte do mundo assistam às sessões do Conselho. Além disto, qualquer ONG, 
independentemente de ter ou não o referido estatuto consultivo, pode submeter relatórios sobre a situação 
dos direitos humanos em qualquer país como parte do mecanismo de Revisão Periódica Universal. Estes 
relatórios são publicados no website do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e 
podem ser citados durante a Revisão Periódica da situação de direitos humanos de qualquer país.  

111
 SCEATS, Sony; BRESLIN, Shaun – China and International Human System, p. 21. 

112
 Idem, Ibidem 

113
 A primeira visita do Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária à China decorreu entre 6 e 16 de outubro 

de 1997 e foi precedida por uma missão de preparação de cinco dias em julho de 1996 (v. 
E/CN.4/1998/44/Add.2). E a segunda visita do Grupo realizou-se entre 18 e 30 de setembro de 2004 tendo-se 
focado nos desenvolvimentos verificados desde a visita de 1997 (v. E/CN.4/2005/6/Add.4). 
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Por último, a China tem tentado afastar qualquer questão de direitos humanos da 

competência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, insistindo que as matérias de 

direitos humanos devem ser tratadas no Conselho de Direitos Humanos114.  

Durante o primeiro decénio do século XXI, a China ratificou mais dois Protocolos e uma 

Convenção sobre Direitos Humanos, nomeadamente o Protocolo Facultativo à Convenção 

sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia 

Infantil (3 dezembro 2002)115, Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 

Criança relativo à Participação de Crianças em Conflitos Armados (20 fevereiro 2008) e 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (1 agosto 

2008). 

Em setembro de 2009, o presidente da Sociedade da China para os Estudos dos Direitos 

Humanos, Luo Haocai, propôs num discurso «o conceito do modelo da China para os direitos 

humanos» 116. Em novembro de 2009, o «modelo chinês para os direitos humanos» foi 

aceite pelo Segundo Fórum de Pequim sobre Direitos Humanos. O tema do Fórum foi 

«Desenvolvimento Harmonioso e Direitos Humanos» 117. No Fórum, Wang Chen, diretor do 

Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da RPC, declarou:  

 Desde o estabelecimento da República Popular da China, a China realizou 

conquistas históricas na causa dos direitos humanos. Entretanto a China também 

conjugou com sucesso os princípios humanitários universais com as condições 

                                                                                                                                                                                     
A visita do Relator Especial do direito à educação — Katarina Tomasevski — decorreu entre 10 e 19 de 
setembro de 2003 (v. E/CN.4/2004/45/Add.1). 

A visita do Relator Especial da Tortura — Manfred Nowak — decorreu entre 20 de novembro e 2 de dezembro 
de 2005 (v. E/CN.4/2006/6/Add.6). 

A visita do Relator Especial do direito à alimentação — Olivier De Schutter — decorreu entre 15 e 23 de 
dezembro de 2010 (v. A/HRC/19/59/Add.1). 

Por último, a visita do Grupo de Trabalho sobre a discriminação contra as mulheres no direito e na prática 
decorreu entre 12 e 19 de dezembro de 2013 (v. A/HRC/26/39/Add. 2).  

114
  SCEATS, Sony; BRESLIN, Shaun – China and International Human Rights System, p. 24. 

115
  A Convenção sobre os Direitos da Criança foi assinada pela China no dia 29 de agosto de 1990 e ratificada 

no dia 2 março de 1992. 

116
 XIONG Wanpeng – On the Chinese Model to Ensure Human Rights. Human Rights. 12:1 (2013), p. 1. 

117
 LIU Tiewa – China and Responsibility to Protect: Maintenance and Change of its Policy of Intervention. The 

Pacific Review. 25:1 (2012) 153-173, p. 158. 
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nacionais específicas e insiste na posição fundamental dos direitos à subsistência 

e ao desenvolvimento gozados pelo povo e pelo Estado.118 

Segundo Xiong Wanpeng, vice-diretor do Departamento de Assuntos Internos do Gabinete 

dos Assuntos Ultramarinos Chineses do Conselho de Estado, o modelo da China para os 

direitos humanos é uma teoria de direitos humanos119. 

 Xiong Wanpeng afirma, igualmente, que «o modelo da China para os direitos humanos tem 

características específicas» 120. E explica: 

 A superioridade do conceito. O modelo da China para os direitos humanos 

integra as perspetivas fundamentais do marxismo, elementos razoáveis da cultura 

tradicional e resultados benéficos das ideias de direitos humanos ocidentais. Em 

conjunto, estes elementos transformaram e ultrapassaram as tradições antigas e 

a experiência de países estrangeiros e transformaram-se no conceito chinês dos 

direitos humanos. O modelo da China para os direitos humanos fundamenta-se na 

tradição cultural chinesa, misturou o passado e o presente e ligou a China ao 

mundo. O modelo da China para os direitos humanos está relacionado com a 

cultura chinesa tradicional, compatível com a essência do socialismo e 

relacionado com a tendência de desenvolvimento da civilização humana. O 

modelo da China incorpora características chinesas, estilo chinês e modos 

chineses. O modelo da China para os direitos humanos ultrapassa o conceito 

ocidental de direitos humanos. Tomou certas ideias do conceito ocidental de 

direitos humanos, mas ultrapassou o seu homólogo ocidental. O modelo da China 

para os direitos humanos é mais avançado.121  

Voltando à cena internacional. A China foi de novo eleita no dia 12 de novembro de 2013 

para o Conselho de Direitos Humanos para um mandato de três anos com início em janeiro 

de 2014. Foi eleita por voto secreto por 176 dos 193 Estados-Membros das Nações Unidas. 

Após a eleição, o representante permanente do Governo chinês nas Nações Unidas, Wang 

Min, declarou que «o Governo chinês dá uma grande importância à promoção e proteção 

                                                           
118

 XINHUA News Agency, 23 April 2008 apud LIU Tiewa – China and Responsibility to Protect: Maintenance and 
Change of its Policy of Intervention, p. 158. 

119
 XIONG Wanpeng – On the Chinese Model to Ensure Human Rights, p. 1 

120
 XIONG Wanpeng – On the Chinese Model to Ensure Human Rights, p. 3. 

121
 XIONG Wanpeng – On the Chinese Model to Ensure Human Rights, p. 5. 
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dos direitos humanos» 122. E acrescentou que a China iria «continuar a participar ativamente 

e intensivamente nas atividades do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 

desempenhando um papel construtivo no Conselho, promovendo o diálogo e a cooperação 

e opondo-se ao confronto e à pressão de modo a contribuir para um desenvolvimento sólido 

da causa dos direitos humanos internacionais»123. 

A eleição da China verificou-se, não obstante, um mês antes um grupo de especialistas de 

direitos humanos das Nações Unidas terem expressado uma «preocupação séria», após 

terem tomado conhecimento das represálias sofridas pelos defensores de direitos humanos 

chineses que queriam participar na segunda avaliação da situação dos direitos humanos na 

China no âmbito do mecanismo de Revisão Periódica Universal124. Os defensores de direitos 

humanos chineses foram ameaçados, detidos ou impedidos de tomar parte em 

manifestações ou impedidos de sair da China durante o mês em que decorreu a sessão em 

Genebra125.  

Antes das eleições, as ONG de direitos humanos também demonstraram a sua preocupação 

com a candidatura da China ao Conselho de Direitos Humanos e insistiram na necessidade 

de a China ratificar o PIDCP, que assinou há 15 anos atrás. Sophie Richardson, diretora da 

Human Rights Watch, disse: «A China quer ser membro do principal órgão de direitos 

humanos das Nações Unidas, mas não se submete às normas que o órgão se comprometeu a 

aplicar.» 126 

A Human Rights Watch também sublinhou que a atual legislação chinesa e as práticas violam 

ou negam os direitos estabelecidos no PIDCP, desde o direito de voto em eleições periódicas 

genuínas ao direito a não ser arbitrariamente detido. O Governo chinês também persegue, 
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  TATLOW, Didi Kirsten – China Elected to United Nations Human Rights Council. NYT Sinosphere Blog [Em 
linha]. 2013-11-13.  

123
 TATLOW, Didi Kirsten – China Elected to United Nations Human Rights Council. 

124
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detém, prende e tortura os seus críticos e os defensores dos direitos humanos. Aqui se inclui 

o vencedor do Prémio Nobel da Paz em 2010, Liu Xiaobo, que foi condenado no dia 25 de 

dezembro de 2009 a uma pena de prisão de 11 anos por «incitar à subversão do poder do 

Estado», devido à sua contribuição para a redação da «Carta 08», uma petição assinada por 

mais de 300 intelectuais chineses exigindo o fim do regime de partido único e sua 

substituição pelos direitos humanos, o Estado constitucional e a democracia127.     

Para terminar, realça-se que o Governo chinês também não assinou o Protocolo Facultativo 

ao Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que entrou em vigor no 

dia 5 de maio de 2013. 

 

2. PROBLEMÁTICA  
 

 2.1. PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Atendendo ao historial da atitude do Governo chinês em relação aos direitos humanos 

consagrados no direito internacional dos direitos humanos, a nova fórmula «modelo chinês 

para os direitos humanos», à primeira vista, parece ter sido criada com a intenção de dizer à 

comunidade internacional que a China aceita a ideia de direitos humanos universais, mas 

que tem um modelo (ou um conceito) específico dos direitos humanos.  

No entanto, dada a atual importância da China ao nível internacional e a falta de acordo na 

literatura especializada em relação a este assunto128, forçosamente se tem de aprofundar o 

sentido da fórmula «modelo chinês para os direitos humanos», o que nos leva a colocar as 

seguintes questões:  

                                                           
127

  A «Carta 08» inspirou-se na «Carta 77» criada em janeiro de 1977 por dissidentes na Checoslováquia. A 
«Carta 08» foi apresentada na China, no dia 10 de dezembro de 2008, data do 60º aniversário da DUDH, do 30º 
aniversário do Muro da Democracia em Pequim e do 10º aniversário da assinatura dos Pactos Internacionais 
sobre Direitos Humanos pela China. Liu Xiaobo foi detido dois antes da divulgação da «Carta» (8 dez. 2008). A 
«Carta 08» pode ser consultada em Charter 08 Translated from Chinese by Perry Link [Em linha]. 2008-12-10.  

128
 V. infra, “Revisão da Literatura” 
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(i) Quais são as características do «modelo chinês para os direitos humanos»? 

(ii) O «modelo chinês para os direitos humanos» exprime os preceitos constitucionais 

chineses consagradores dos direitos fundamentais129?  

(iii)  O «modelo chinês para os direitos humanos» desenvolve ou, mesmo, contraria o 

disposto no texto constitucional (ou constituição em sentido formal) exprimindo um direito 

alternativo?  

(iv)  Quais são os valores subjacentes ao «modelo chinês para os direitos humanos», 

valores individuais (ou da personalidade), valores coletivos (a sociedade, a nação, o Estado) 

ou valores de cultura ou de obra (ideias, instituições, resultados)? 

(v) Quais são as origens ou raízes do «modelo chinês para os direitos humanos»? 

(vi)  Ao nível da pessoa humana e dos seus direitos, o «modelo chinês para os direitos 

humanos» traduz uma conceção personalista (a que toma como fim principal a realizar pelo 

Estado a pessoa humana ou indivíduo), uma conceção suprapersonalista (aquela em que 

prevalecem as finalidades coletivas, de ordem social) ou uma conceção transpersonalista 

(finalidades de obra, quer dizer de ideais, de instituições, de resultados desprendidos de 

quem os fez) acerca da relação da pessoa humana com o Estado?  

(vii) As políticas e práticas de direitos humanos na China coincidem com o seu discurso 

acerca dos direitos humanos ou na prática a teoria é outra? 

 

2.2. FUNDAMENTAÇÃO DAS PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO 
 

Persistem dúvidas a respeito da atitude da China em relação aos direitos humanos. Chen 

Jianfu, por exemplo, declara que o facto de a China ter introduzido na revisão constitucional 

de 2004, a disposição ― «O Estado respeita e protege os direitos humanos» ― pode 

significar uma mudança de valores no sistema do Estado chinês, podendo agora o elenco dos 

direitos humanos ser interpretado como incluindo os direitos previstos nos Pactos 
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 Neste estudo o termo «direitos fundamentais» será utilizado no sentido de direitos garantidos pela 
Constituição chinesa, para os distinguir dos direitos humanos reconhecidos pelo direito internacional. 
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Internacionais sobre direitos humanos que a China assinou, como por exemplo, o direito à 

greve, que foi abolido aquando da criação da Constituição de 1982130.   

Pitman B. Potter, por sua vez, afirma perentoriamente que «permanece o desafio de 

interpretar as referências formais da China aos textos jurídicos internacionais à luz das 

perguntas sobre a aceitação das normas subjacentes» 131. 

Segundo Sony Sceats e Shaun Breslin: 

Do ponto de vista da China a questão de como se deve envolver com o sistema 

internacional dos direitos humanos é em grande parte acessória em relação aos 

debates mais amplos sobre o seu papel no mundo. Também é muito afetada pelas 

preocupações da liderança sobre o contexto de segurança interna. Por agora, 

contudo, há uma forte evidência de que uma recentemente confiante China está 

a experimentar um estilo mais assertivo de diplomacia sobre os direitos 

humanos132. 

Ora, isto significa que a China está a começar a abandonar a sua política essencialmente 

defensiva ao nível do sistema internacional dos direitos humanos. Como já se disse, a China 

nos últimos anos tem tentado evitar as críticas a respeito da situação dos direitos humanos 

no país. Todavia, agora, a nova fórmula «modelo chinês para os direitos humanos» é 

apresentada como um modelo de direitos humanos «específico» e mesmo «superior» ao 

modelo (ou conceito) internacional dos direitos humanos.  

Saber em que é que consiste exatamente o «modelo chinês para os direitos humanos» é 

fundamental no plano teórico, mas também ao nível da definição da política externa dos 

Estados ocidentais em matéria de direitos humanos.  

Como salientou Gustav Radbruch, ao nível das relações entre o Estado e a pessoa humana 

«há três espécies de objetos suscetíveis de valoração absoluta: a personalidade humana 

individual, a personalidade humana coletiva e os produtos da própria atividade humana ou 
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 Neste sentido, cf. CHEN, Jianfu – The Transformation of Chinese Law from Formal to Substantial. Hong Kong 
Law Journal. Vol. 37, nº 2 (2007) 689-740, p. 727. 
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 POTTER, Pitman – China and The International Legal System: Challenges of Participation. The China 

Quarterly. 191 (Set. 2007) 699-715, p. 715. 
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as obras humanas» 133. E, partindo deste pressuposto, concluiu que se podem distinguir três 

tipos de valores que dão origem a diferentes sistemas jurídicos: os «valores individuais», os 

«valores coletivos» e os «valores de obra».134.  

Consideramos crucial identificar o valor subjacente ao «modelo chinês para os direitos 

humanos» porque se chegarmos à conclusão de que esse valor não é a pessoa humana, mas 

sim o «bem comum» (ou interesse abstrato) da sociedade (ou coletividade), a nação chinesa 

ou o Estado, então teremos de concluir que a China não tem um modelo (ou conceito) 

específico de direitos humanos, mas sim uma conceção suprapersonalista das relações entre 

a pessoa humana e o Estado. Isto, porque, os direitos humanos só são concebíveis numa 

conceção personalista das relações entre a pessoa humana e o Estado, entendendo-se por 

tal a que «faz da dignidade da pessoa humana viva e concreta o fundamento de validade de 

toda a ordem jurídica e a razão de ser do Estado» 135. 

 Como afirma Jorge Miranda: «Não custa verificar que em supra-individualismo ou em 

transpersonalismo levados até às suas últimas consequências não são pensáveis direitos 

fundamentais.»136 Efetivamente, a história mostra que quando a conceção acerca das 

relações da pessoa humana com o Estado coloca a sociedade, a nação ou o próprio Estado 

muito acima da pessoa humana e dos seus fins — a designada conceção suprapersonalista— 

a pessoa humana deixa de ter direitos humanos passando apenas a ter os direitos que o 

Estado lhe atribui porque dela precisa para salvar ou engrandecer a sociedade, a nação ou o 

Estado. Nestes casos, como escreve Cabral de Moncada: «O bem geral e comum antecede 

sempre o bem individual do cidadão, que deve em todas as circunstâncias, ser sacrificado 

em holocausto aos interesses superiores do Estado e da grei.» 137 Ou seja, ao contrário da 

conceção personalista da relação entre a pessoa humana e o Estado em que a pessoa 

humana e os seus direitos são sempre o fim do Estado, na conceção suprapersonalista da 
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 Gustav Radbruch, Filosofia do Direito, 4ª ed. Coimbra, 1961, p. 161 ss apud MIRANDA, Jorge – Manual de 
Direito Constitucional, Tomo IV. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 40.  
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relação entre a pessoa humana e o Estado verifica-se o contrário, a pessoa humana é um 

mero instrumento ou meio ao serviço dos fins da sociedade, da nação ou do Estado. 

2.3. OBJETIVOS E TIPO DE ESTUDO 
 

O principal objetivo deste estudo é compreender a atitude do Governo chinês em relação 

aos direitos humanos desde o fim de 1978 até aos nossos dias. Este objetivo, por sua vez, 

implica determinados objetivos específicos, que são os seguintes: 

(i)  Saber quais são as características do «modelo chinês para os direitos humanos»; 

(ii) Verificar se o «modelo chinês para os direitos humanos» exprime os preceitos 

constitucionais consagradores dos direitos fundamentais; 

(iii)  Averiguar se o «modelo chinês para os direitos humanos» desenvolve ou, mesmo, 

contraria o disposto no texto constitucional (ou constituição em sentido formal) 

apresentando-se como um direito alternativo; 

(iv)  Identificar o tipo de valores subjacentes ao «modelo chinês para os direitos 

humanos» (individuais, coletivos ou de cultura);   

(v) Investigar as origens ou raízes do «modelo chinês para os direitos humanos»; 

(vi)  Classificar o «modelo chinês para os direitos humanos» ao nível teórico, isto é, 

averiguar se se trata de um conceito específico (ou alternativo) de direitos humanos ou, se 

ao invés, exprime uma conceção suprapersonalista das relações entre a pessoa humana e o 

Estado; 

(vii) Verificar se as políticas e práticas de direitos humanos na China respeitam o discurso 

dos direitos humanos ou se na prática a teoria é outra. 

De acordo com os objetivos definidos, este estudo pode classificar-se como estudo 

interpretativo. Isto porque o estudo não pretende limitar-se a dizer como é que se manifesta 

um fenómeno político, nem a observar como se relacionam ou não diversos fenómenos, mas 
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sim a compreender um fenómeno político complexo no seu contexto real tentando 

aprofundar as explicações dadas pela literatura sobre o assunto138.  

 

3. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO  
 

Ao revermos a literatura especializada sobre o assunto constatámos que a maioria tendeu a 

concentrar-se na análise do discurso chinês sobre os direitos humanos ao nível da política 

externa. Neste âmbito, analisaram os Livros Brancos, os discursos, as declarações ou 

material de natureza análoga de governantes chineses139. 

Outros estudos foram meramente jurídicos. Aqui encontramos sobretudo estudos sobre a 

proteção dos direitos humanos ao nível constitucional para efeitos de comparação com o 

direito internacional dos direitos humanos140. Outros ainda, analisaram as práticas chinesas 

de direitos humanos, mas sem dar grande relevo ao contexto em que tais práticas se 

inseriam141.  

Salvo raras exceções142, os estudos sobre o discurso chinês dos direitos humanos não se 

preocuparam em explicar os antecedentes e razões desse discurso. 
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Política. 2ª ed. revista e atualizada. Cascais: Principia, p. 63. 

139
 Cf., por exemplo, WAN, Ming – Human Rights in Chinese…, 2001. 

140
 Cf., por exemplo, HENKIN, Louis – The Human Rights Idea in Contemporary China: A Comparative 

Perspective In EDWARDS, R. Randle; HENKIN, Louis; NATHAN, Andrew J. – Human Rights in Contemporary 
China. New York: Columbia University Press, 1986; LIN Feng – Constitutional Law in China. Hong Kong: Sweet & 
Maxwell Asia, 2000, pp. 251-286. 

141
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Todos os estudos acima referidos têm a sua utilidade. Contudo, como realça Daniel C. K. 

Chow, a mera análise do discurso ou da Constituição da RPC «sem uma apreciação do 

contexto político e social do qual faz parte pode dar uma imagem enganadora da RPC» 143. 

É certo que já houve estudos que compararam as normas jurídicas internacionais sobre 

direitos humanos com as normas jurídicas chinesas sobre direitos fundamentais e a 

realidade empírica, mas têm alguns anos e precisam de ser atualizados144. 

Uma vez que o nosso estudo recorre a um método que relaciona o discurso, o direito, a 

história, a ideologia e a prática145, à partida parece apresentar algumas vantagens em 

relação aos estudos anteriores. 

Julgamos que este estudo pode trazer os seguintes contributos.  

Em primeiro lugar, pode ajudar a esclarecer se a China tem um modelo (ou conceito) 

específico de direitos humanos ou, se por detrás da fórmula «modelo chinês para os direitos 

humanos» se esconde uma conceção suprapersonalista da sociedade, do direito e do Estado. 

Aqui, não podemos deixar de citar Martin Jacques para quem a China não pode ser avaliada 

como os outros países: 

A atitude convencional no Ocidente tem defendido que nos seus fundamentos, o 

mundo será relativamente inalterado pela ascensão da China. Isto baseia-se em 

três pressupostos: que o desafio da China será fundamentalmente económico; 

que em momento oportuno a China se transformará numa típica nação ocidental; 

e que o sistema internacional permanecerá na generalidade tal como hoje em dia. 

Cada um destes pressupostos está mal concebido. A ascensão da China vai mudar 

o mundo nos aspetos mais profundos […] É impensável, no entanto, que a China 

se transforme num Estado-Nação da forma a que estamos habituados. A China é o 

produto de uma história e de uma cultura que tem pouco ou nada em comum 

com a do Ocidente. 146 
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Em segundo lugar, os seus resultados poderão servir para determinar os possíveis efeitos 

benignos ou nocivos da posição da China sobre os direitos humanos em relação aos países 

em desenvolvimento em questões relacionadas com os direitos humanos, o Estado de 

direito, a democratização, e o desenvolvimento sustentável. A este propósito, convém 

anotar que, atualmente, as Nações Unidas estão muito empenhadas no desenvolvimento de 

uma estratégia de desenvolvimento a ser implementada após 2015, que conjugue a 

democracia, o Estado de direito, a boa governação e o desenvolvimento sustentável147. 

Em terceiro lugar, permitirá refletir sobre a situação dos direitos humanos na China no 

futuro próximo. Segundo Ann Kent, «o cumprimento das normas internacionais sobre 

direitos humanos por parte da China ainda poderá ser obtido quando os interesses nacionais 

incentivados por pressões internas e as pressões externas convergirem»148. Isto significa que 

o conhecimento da atual agenda política chinesa (objetivos, estratégias e preocupações da 

liderança chinesa) e dos principais desafios que enfrenta é fundamental para interpretar 

novos desenvolvimentos ao nível dos direitos humanos e, sobretudo, para avaliar a 

conveniência ou inconveniência das críticas internacionais respeitantes à situação dos 

direitos humanos no país, por melhor intencionadas que sejam. Aqui, também convém 

recordar que as ONG de direitos humanos têm criticado frequentemente a União Europeia e 

os seus Estados Membros, e os próprios EUA, por nada fazerem para melhorar os diálogos 

bilaterais de direitos humanos com o Governo chinês. As ONG consideram que os diálogos 

são ineficazes e pouco transparentes149. E não é só a questão dos diálogos. As ONG também 

não percebem porque é que os Estados Europeus e os EUA não se manifestaram a propósito 

da última candidatura da China para o Conselho dos Direitos Humanos, quando se sabe que 

viola sistematicamente os direitos dos seus cidadãos, vota repetidamente contra as 
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iniciativas que pretendem proteger os direitos humanos dos outros e não admite as visitas 

de certos especialistas de direitos humanos150.  

Por último, o estudo poderá eventualmente revelar-se útil para o debate sobre as 

consequências da ascensão da China no sistema internacional se ajudar a compreender o 

que é que a China pretende fazer com o seu crescente poder internacional. Como salienta 

Bruce Gilley, os debates sobre as consequências da ascensão da China no sistema 

internacional têm incidido sobretudo sobre a política externa em matéria de segurança e 

têm sido realizados num enquadramento realista; e os outros assuntos têm sido ignorados, o 

que dificulta, na sua opinião, a análise da posição da China sobre os direitos151. O que sucede 

é que a reemergência da China no sistema internacional não levanta apenas questões sobre 

as suas estratégias de segurança, mas também sobre a sua influência cultural futura através 

do recurso ao seu soft power (poder suave)152. Esta questão é pertinente. Basta pensar que 

em menos de uma década, desde o estabelecimento em Seul na Coreia do Sul, em 

novembro de 2004, do primeiro Instituto Confúcio, um programa de língua e cultura 

subsidiado pelo Governo chinês, já foram criados 400 Institutos Confúcio em mais de cem 

países e regiões153. Em suma, este estudo pode dar algumas pistas acerca da vontade da 

China de influenciar ou não o mundo com os seus valores.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Nos últimos trinta anos, o tema da atitude da China em relação aos direitos humanos tem 

sido estudado sob diversas perspetivas, nomeadamente na perspetiva filosófica, histórica, 

jurídica, da ciência política e das relações internacionais. 

Vejamos quais têm sido as diversas posições dos autores que tentaram caracterizar ex 

professo a atitude da China sobre os direitos humanos após 1978. 

Em 1986, Andrew Nathan, em Political Rights in Chinese Constitutions, tendo como objetivo 

comparar a conceção chinesa dos direitos políticos (nesta noção o autor inclui tanto os 

direitos políticos propriamente ditos como alguns direitos civis, nomeadamente direito de 

expressão, direito de imprensa, direito de manifestação e direito de associação)154 com a 

conceção dos direitos políticos nos Estados Unidos, retirou as seguintes conclusões em 

relação aos direitos políticos consagrados na Constituição da RPC de 1982:  

(i) O povo continuou a ser definido pela aliança dos trabalhadores e camponeses. A 

Constituição não adotou um conceito de povo entendido como conjunto de cidadãos porque 

os líderes acreditavam que, tal como previsto no preâmbulo, «a luta de classes continuaria a 

existir ainda por muitos anos dentro de certos limites»155; 

(ii) Tal como as anteriores constituições da RPC, a Constituição de 1982 «reprime as 

traições e outras atividades contrarrevolucionárias», mas pela primeira vez não priva dos 

seus direitos políticos pessoas provenientes de certas classes sociais 156 . Além disto, 

restabeleceu a disposição da Constituição de 1954 que estabelecia que «todos os cidadãos 

[…] são iguais perante a lei» e que todos os cidadãos que tenham atingido a idade de 18 
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anos «têm o direito de votar e de se candidatar a eleições» 157. No entanto, o artigo 34.º 

estabeleceu que os cidadãos podem ser «privados de direitos políticos nos termos da lei», o 

que significa que deixou margem de manobra para se continuarem a aplicar as privações dos 

direitos políticos pela prática de certos crimes previstos na Lei Penal de 1979158; 

(iii) Pela primeira vez na história da RPC, a Constituição de 1982 colocou os direitos dos 

indivíduos no capítulo II, logo a seguir ao capítulo que estabelece os «princípios 

fundamentais», o que revela a maior importância atribuída aos direitos; 

(iv) Tal como as outras Constituições da RPC, restabeleceu, fortaleceu ou criou alguns 

direitos políticos e eliminou outros;  

(v) Os cidadãos têm o «direito de criticar e apresentar sugestões» e de «apresentar 

queixas, acusações ou denúncias aos órgãos do Estado por violação da lei ou negligência no 

cumprimento dos seus deveres» e o Estado deve investigar estas queixas. Contudo a 

Constituição não consagrou, apesar de ter sido sugerido por alguns académicos, o 

estabelecimento de tribunais administrativos para apreciar estas queixas159;  

(vi) Tal como a Constituição de 1978 estabeleceu que os cidadãos são livres de se dedicar 

à investigação científica, à criação literária e artística e a outras atividades culturais, mas 

simultaneamente aumentou o poder do Estado para aplicar a ideologia oficial. O Estado tem 

a responsabilidade de educar o povo no «patriotismo, coletivismo, internacionalismo e 

comunismo». E manteve no preâmbulo os «quatro princípios fundamentais» da ortodoxia 

ideológica no preâmbulo (direção do Partido Comunista, socialismo, ditadura do 

proletariado, marxismo–leninismo e  pensamento Mao Zedong);  

(vii) A regra é a de que «o Estado pode limitar os direitos constitucionalmente previstos 

através da lei» 160; 

(viii) Restabeleceu e alargou os direitos das minorias nacionais, que passaram a ter 

«direito a uma representação adequada na Assembleia Popular Nacional e no seu Comité 

Permanente»; quando as pessoas pertencentes a minorias vivam em comunidades 
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compactas, serão criados órgãos de governo próprios; as minorias são livres de usar as suas 

línguas escritas e orais, assim como, preservar os seus usos e costumes próprios161; 

(ix) Manteve o sistema das assembleias populares e acrescentou disposições em 

conformidade com as leis de 1979 sobre eleições e organização das assembleias populares. 

Estabeleceu a eleição direta das assembleias populares ao nível dos distritos e dispôs que a 

Assembleia Popular Nacional e assembleias populares locais são constituídas por «meio de 

eleições democráticas». Esta última disposição permitiria manter as novas práticas de vários 

candidatos para o mesmo lugar introduzidas pelas leis de 1979. 

Para além destas conclusões, Nathan extraiu algumas conclusões a respeito dos direitos 

políticos em todas as constituições existentes na China desde o início do século XX: 

(i) Nenhuma das constituições chinesas reconhece direitos inerentes ao ser humano; os 

direitos derivaram em geral da cidadania ou no caso dos direitos políticos no período 

comunista, do facto de se ser membro das sucessivas classes designadas por «povo»162;  

(ii) É vulgar as constituições acrescentarem ou retirarem direitos. O que se explica pelo 

facto de serem direitos criados pelo Estado163; 

(iii) Em cada constituição alguns direitos são programáticos – isto é, são apresentados 

como objetivos a serem realizados. Esta característica foi fundamental nos Princípios 

Constitucionais Qing, na Constituição Tutela do Guomindang e nas Constituições comunistas, 

todas elas foram explicitamente escritas como programas políticos164; 

(iv)  Todas as constituições previram explícita ou implicitamente o poder de limitação dos 

direitos através da lei165;  

(v) Nenhuma constituição estabeleceu um sistema de fiscalização jurisdicional da 

constitucionalidade. O órgão legislativo - Imperador, Parlamento, Partido, ou Assembleia 

Popular – é que fiscaliza as leis e por sua vez não pode ser controlado por nenhum outro 

órgão. Todas as constituições tiveram como principais objetivos fortalecer o Estado e 
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promover o bem-estar coletivo, em vez de proteger os interesses individuais contra o poder 

excessivo do Estado166; 

(vi) Embora todas as constituições, com exceção da Constituição Qing, reconheçam o 

princípio da soberania popular, o poder executivo nunca é eleito pelo povo e o órgão 

legislativo é sempre eleito indiretamente ou por sufrágio restrito167; 

(vii) «Em geral, as constituições chinesas assumem a harmonia de interesses entre o 

Estado e os cidadãos. Não encorajam, nem sequer reconhecem a possibilidade de conflito 

entre os dois. Para elas a finalidade da participação dos cidadãos era mobilizar as energias 

populares para servir o Estado. O que serve os interesses do Estado serve os cidadãos»168.   

 

Nathan sublinhou que «a ideia de que a China deve ter uma constituição e de que esta deve 

estabelecer direitos individuais veio de fora. Mas as constituições e os direitos vieram a ser 

entendidos em termos chineses» 169. E acrescentou que «o facto de as onze constituições e 

projetos existentes na China terem tanto em comum leva a pensar que refletem valores 

culturais fundamentais, partilhados por sucessivas elites políticas»170. 

Numa outra obra — Sources of Chinese Rights Thinking — Nathan afirmou que, em conjunto 

as predisposições chinesas e as influências ocidentais (leia-se positivismo jurídico) levaram a 

conceber o direito como a vontade do Estado e os direitos como uma criação do Estado171. 

Além disto, era razoável para o Estado garantir os direitos apenas aos que eram amigos ou 

leais para com ele ou que eram seus «membros» e privar do seu gozo os que eram hostis a 

tais propósitos. Por último, uma vez que o Estado criava os direitos também era razoável que 

os pudesse restringir através da lei172.   
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Quanto à tradição cultural confucionista, Nathan afirmou que reconhece a existência de 

interesses privados na sociedade, mas que os vê como pertencendo não ao indivíduo mas ao 

grupo — a família, a linhagem ou a comunidade. Na perspetiva confucionista, o homem 

nasceu na sociedade e não pode prosperar sozinho; o indivíduo depende da harmonia e da 

força do grupo. O indivíduo deve desenvolver-se, não por si próprio, mas para que possa 

contribuir para o bem-estar da família e da comunidade173.  

Com a chegada do marxismo, esta ética do altruísmo foi preservada em simultâneo com a 

ênfase nos interesses materiais. O marxismo chinês, segundo Nathan, «aceita a legitimidade 

do interesse individual mas apenas num sentido limitado; entende que este interesse está e 

deve estar, subordinado aos interesses superiores do partido, da classe e nação» 174. Os 

interesses coletivos e os individuais podem por vezes parecer entrar em conflito, mas este 

conflito é conciliável. Nas palavras de um filósofo chinês175, «o partido leva o indivíduo a ver, 

que os benefícios da coletividade são mais importantes do que os benefícios individuais, os 

benefícios de longo prazo são mais importantes do que os benefícios de curto prazo e os 

benefícios totais são mais importantes do que os benefícios parciais» 176. 

Para concluir, Nathan explicou o modo como o pensamento confucionista informou o 

pensamento político chinês no século XX: 

(i) A sugestão confucionista de que corretamente entendidos os interesses dos 

indivíduos são inseparáveis dos da sociedade e o imperativo ético de colocar os interesses da 

sociedade em primeiro lugar são perspetivas que sustentam a tradição constitucional 

chinesa em diversos aspetos. Em primeiro lugar, reforçam a justificação e a margem de 

manobra do poder do Estado para restringir os direitos dos indivíduos. Sugerem que o 

Estado pode restringir os direitos não apenas por razões de extrema necessidade, mas 

sempre que possa servir os interesses da sociedade, pois fazendo isto o Estado está na 
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realidade a servir os interesses superiores dos indivíduos que estão a ser restringidos. Por 

outro lado, o indivíduo177; 

(ii) Em segundo lugar, a ética do altruísmo exige autodomínio no exercício dos direitos 

individuais, que por vezes vai mesmo além dos limites impostos pela lei. Conforme 

explicação dada em 1981 no jornal Guangming Ribao, existe uma diferença entre 

«interesses individuais legais» e «interesses individuais legítimos». «Nem todos os interesses 

em conformidade com as leis socialistas são necessariamente moralmente legítimos. Se são 

legítimos ou não depende da sua relação com os interesses coletivos da sociedade em 

determinado momento.» Portanto, o facto de uma pessoa ter um direito que está previsto 

na Constituição não significa que moralmente o possa exercer na sua plenitude178;  

(iii) Em terceiro lugar, o Estado e o Partido assumiram a responsabilidade da divulgação 

da ética do altruísmo. A Constituição de Tutela fala de educação nos «Três Princípios do 

Povo» e a Constituição de 1946 na responsabilidade dos educadores de inculcarem a moral 

cívica e o patriotismo. Na Constituição de 1982, o treino do altruísmo está incluído na 

obrigação do Estado defender «as virtudes cívicas do amor pátrio, do amor do povo, do 

trabalho, da ciência e do socialismo; educa o povo no patriotismo, no coletivismo, no 

internacionalismo, no comunismo e no materialismo dialético e histórico; e combate as 

ideias capitalistas e feudais e outras ideias igualmente decadentes» 179;  

(iv) Por último, o conceito de interesses superiores ajuda a clarificar porque é que as 

constituições chinesas desde a fundação da República reconheceram o princípio da 

soberania popular, mas não estabeleceram preceitos que permitissem aos cidadãos 

influenciar a política ou os membros do Governo. Na teoria do Guomindang e no comunismo 

chinês o partido que governa é, respetivamente, o representante da nação ou a vanguarda 

das classes progressistas. Em qualquer dos casos, não tem interesses próprios, só governa no 

interesse da nação e do povo. Daqui resulta que o governo pelos líderes do Partido é por 

definição o governo no interesse do povo e democrático. Nesta conceção, a democracia é 

um assunto relacionado com o interesse que o governo serve em vez de procedimentos 
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sobre a seleção dos governantes. As garantias processuais da democracia têm pouca 

importância180. 

 

Refletindo também sobre a relação entre os direitos individuais e o poder do Estado, Nathan 

referiu que, quando as constituições chinesas preveem direitos, o seu objetivo não é 

proteger o indivíduo contra o Estado mas permitir que o indivíduo funcione melhor para 

fortalecer o Estado181. Ou seja, os direitos individuais são um meio para criar um Estado 

forte. 

Ainda no mesmo contexto, Nathan disse que todas as constituições chinesas desde 1931 dão 

a mesma importância aos direitos sociais e direitos políticos. Não obstante, salientou que 

apesar dos direitos sociais estarem previstos em todas constituições de Estados marxistas-

leninistas, «a sua importância no pensamento político chinês parece ser realçada pela 

tradição de pensamento que vê o bem-estar não como uma das obrigações do Estado para 

com o povo, mas como a sua principal obrigação» 182. Nathan encontra as origens desta 

obrigação na tradição minben (o povo como base) que remonta a Mêncio183. Porém, Nathan 

acrescentou algo muito importante. Veio dizer que «a tradição minben sugere que esta 

obrigação esteja subordinada todavia a objetivos superiores — no tempo de Mêncio a 

unificação do Império, nos tempos modernos assegurar a sobrevivência da nação e a 

construção do socialismo» 184. 

Para concluir, Nathan escreve: 

Dado que a preocupação obsessiva da política chinesa neste século [leia-se século 

XX] tem sido a fraqueza do Estado e dado que o padrão do pensamento político 

dominante herdado da tradição concebeu o indivíduo como parte do grupo, os 

direitos individuais foram procurados sobretudo pela sua contribuição para o 
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estabelecimento da ordem num tempo de caos e para a criação de um Estado 

forte que pudesse proteger e desenvolver a nação185. 

Na mesma obra em que foram publicados os dois textos acima referidos de Andrew Nathan, 

também foi publicado um texto de Louis Henkin — The Human Rights Idea in Contemporary 

China: A Comparative Perspective. Neste texto, Louis Henkin disse que a condição dos 

direitos humanos na China reflete resistências na tradição chinesa. Neste sentido, escreveu: 

A China tradicional não salientava o indivíduo e o individualismo, e apesar do 

desenvolvimento individual ser encorajado, a individualidade não devia ser 

enfatuada ou afirmada. […] O homem era um animal social, vivendo numa série 

de relações hierárquicas numa sociedade hierárquica. O ideal era a harmonia. No 

fundo, pensava-se que os interesses dos indivíduos se harmonizavam mais do que 

entravam em conflito e as instituições deviam refletir e procurar os interesses 

comuns. Em relação à sociedade política, apesar de não haver um compromisso 

com um governo absoluto, também não havia limites ao governo. Na tradição 

chinesa os homens (incluindo os governantes) são bons; não há necessidade de 

limites externos, nem de meios para aplicar esses limites186. 

 

Henkin, no entanto, acrescentou que «o socialismo na China é uma fonte adicional de 

resistência aos direitos humanos internacionais» 187. Isto porque «tem uma conceção de 

direitos individuais que está subordinada a outros bens, instrumental para a boa sociedade 

socialista. Não é dada grande importância ao indivíduo, à sua autonomia, liberdade, 

propriedade, segurança» 188. Além disto, Henkin realça que «a China também acredita em 

sacrificar alguns por outros e pelo grupo, o presente pelo futuro» 189.  

No entanto, Henkin acaba por dizer que «a China aceitou a ideia de direitos humanos, 

embora apenas na forma de direitos dos cidadãos»190. Ou seja, na China «os direitos não são 
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inerentes, são garantidos pelo Governo para cumprir objetivos sociais» 191. E sublinhou que 

as implicações desta conceção não devem ser exageradas exemplificando com o caso dos 

Estados Unidos em que as liberdades e a democracia muitas vezes são justificadas por razões 

instrumentais (por exemplo, por promoverem a verdade, a prosperidade ou o bom governo) 

e os direitos individuais sacrificados se a necessidade pública for suficientemente grande192.  

Para que se compreenda o verdadeiro alcance da última afirmação de Henkin é preciso não 

perder de vista que, na sua opinião, os direitos humanos internacionais não refletem 

nenhum compromisso com nenhuma teoria política específica, ao contrário dos direitos 

individuais nos Estados Unidos da América que refletem a teoria política liberal193.     

Sobre o futuro dos direitos humanos na China, Henkin escreveu: «O caminho para direitos 

humanos plenos pode ser mais longo para a China do que para outros países. Na China 

importantes necessidades sociais conciliadas com a tendência tradicional e socialista levam 

as autoridades a adotar políticas totalitárias que são incompatíveis com os direitos 

individuais.» 194  

No mesmo ano (1986), R. J. Vincent na obra Human Rights and International Relations, 

salientando que a ideia de direitos foi importada pela China através do Japão, afirmou que 

este novo termo «não alterou a conceção chinesa orgânica do direito que tinha como função 

assegurar a manutenção da harmonia social, a qual contrastava com o modelo ocidental do 

direito concebido como resolução de conflitos» 195. Não obstante realçou que, «atualmente 

(leia-se anos 80 do século XX), a teoria é marxista, não é confucionista. E o direito é 

concebido como um instrumento da política do Estado em vez de ser, como no Ocidente, um 

conjunto objetivo de regras obrigatórias» 196. E, consequentemente, disse que os direitos 

humanos tinham que ser analisados nesta perspetiva.  
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Após analisar a conceção marxista dos direitos e a posição da China nos fóruns 

internacionais sobre direitos humanos, R. J. Vincent concluiu que na China «os indivíduos 

estão colocados em último lugar, a uma distância maior do que na doutrina africana. Na 

realidade, a dúvida subsiste sobre se eles estão em algum lugar» 197. E acrescentou que, para 

os chineses a teoria ocidental de que os indivíduos são sujeitos do direito internacional pelo 

facto de terem direitos humanos é mais uma forma de imperialismo, um pretexto para a 

ingerência nos assuntos internos dos Estados socialistas. Além disto, Vincent sublinhou que  

a atenção dada pela Constituição chinesa aos direitos dos indivíduos «é aparentemente 

anulada pelo artigo que estabelece: “The fundamental rights and duties of citizens are to 

support the leadership of the Communist Party of China, support the Socialist system and 

abide by the Constitution and the laws of the People´s Republic of China [sic] ” »198.    

Alguns anos mais tarde foi publicado o estudo de Ann Kent intitulado Between Freedom and 

Subsistence China and Human Rights (1993). O estudo partiu do «reconhecimento do direito 

internacional dos direitos humanos como um direito que transcende as fronteiras dos 

Estados e que relaciona os cidadãos individuais de um Estado soberano com órgãos 

internacionais» 199 e teve como principal objetivo estabelecer um conjunto de direitos 

«fundamentais» que pudessem servir de critério para avaliar o desempenho chinês. Acima 

de tudo Kent procurava «indicar a natureza dinâmica e a complexidade dos direitos 

humanos na China, em particular no contexto de mudança económico, social e político na 

década da modernização. A expansão e contração ao longo do tempo das políticas de 

direitos humanos da China em contraste dramático com a aparentemente inalterável 

posição oficial»200.   

Em termos de metodologia, Kent recorreu à comparação entre as normas internacionais de 

direitos humanos e as normas nacionais, refletidas na Constituição e nas leis. Por outro lado, 
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isto foi acompanhado por uma subsequente análise da relação entre os direitos 

constitucionalmente e legalmente garantidos, as instituições e a realidade informal201. 

Analisando o Livro Branco de 1991, Kent concluiu o seguinte: 

 Apesar de ter sido visto por muitos apenas como mais uma arma para responder 

às críticas ocidentais, foi mais do que um repúdio da conceção burguesa dos 

direitos humanos. Em primeiro lugar, estabelece uma nova hierarquia de direitos. 

O “direito à subsistência” foi identificado como um direito básico e analisado ao 

modo de Henry Shue como “o mais importante de todos os direitos, sem o qual os 

outros direitos estão fora de questão”. Num certo sentido, o direito à subsistência 

tal como definido no Livro deveria ter sido traduzido oficialmente como direito à 

existência ou à vida, dado que também abrange a noção histórica do direito à 

segurança física do povo chinês perante a agressão imperialista. Por outro lado, 

em relação à era após 1949, refere apenas a subsistência, no sentido de “direito 

de comer o suficiente e agasalhar”. O direito à subsistência efetivamente 

estabeleceu a prioridade de um denominador comum mínimo dos direitos 

económicos, sociais e culturais202. 

 

Ainda a propósito do Livro Branco (1991), Kent constata que, 

 No conjunto, com exceção da ênfase no direito à subsistência e no assunto da 

soberania, o Livro Branco concentra-se mais nos assuntos de direitos humanos 

salientados pelas críticas ocidentais do que com as prioridades da China em 

relação aos direitos humanos. As conquistas que reclama nos direitos 

económicos, sociais e culturais são mais descritivas do passado maoísta do que 

dos assuntos sociais e económicos reais com que a China atualmente se 

confronta203. 

 

As diferenças registadas por Kent entre o discurso chinês sobre a situação dos direitos 

humanos no país e a real situação dos mesmos foram também comprovadas por diversos 

relatórios das ONG (p. ex., Amnistia Internacional e Asia Watch). 

Uns anos mais tarde (em 1999), num outro estudo, Kent analisando as relações entre a 

China e as Nações Unidas no âmbito dos direitos humanos veio dizer: 
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Devido à sua participação, a China começou gradualmente a indicar uma 

aceitação dos procedimentos internacionais de direitos humanos e das normas 

dos fóruns multilaterais. Se essa aprendizagem ao nível internacional é suficiente 

para avaliar a efetividade do regime das Nações Unidas no seu conjunto é 

questionável. […] apesar dos seus melhores esforços os órgãos de direitos 

humanos das Nações e a comunidade internacional de direitos humanos em geral 

não conseguiram ultrapassar a divisão entre a política internacional da China e a 

sua prática interna de direitos humanos204.  

 

Em 1998, Jeremy T. Paltiel no estudo Confucianism Contested: Human Rights and the 

Chinese Tradition in Contemporary Chinese Political Discourse explorou o antitradicionalismo 

no contexto da justaposição das perspetivas contemporâneas respeitantes ao confucionismo 

e direitos humanos205.  

Paltiel salientou que «apesar dos intelectuais chineses não estarem menos preocupados do 

que as gerações anteriores com a identidade e posição da China na história do mundo, 

parecem rejeitar em termos gerais os esforços do Professor Tu Weiming206 no sentido do 

renascimento do confucionismo com um novo sentido na idade contemporânea»207. 

Comparando os valores confucionistas chineses e os valores liberais ocidentais, Paltiel 

afirmou que «não são mutuamente exclusivos, mas são diferentes» 208. E acrescentou: 

A cultura tradicional chinesa estima muitos dos mesmos valores do pós-

iluminismo ocidental, mas não os exprime na linguagem dos direitos. Além disso, 

o significado do discurso dos direitos na tradição ocidental aparece no contexto 

de um discurso jurídico que privilegia os textos jurídicos e limita o exercício da 

autoridade por estrita referência a esses textos. A China não partilha a mesma 
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reverência tradicional pela legalidade […] É importante não identificar “diferença” 

com rejeição ou falta. A extensão com que o discurso chinês adapta ou adota o 

discurso dos direitos hoje em dia tem menos a ver com fatores fundamentais da 

tradição chinesa, do que com as circunstâncias que forçaram os chineses a dar 

atenção ao discurso político ocidental209.  

 

Paltiel observou que «por detrás das objeções contemporâneas aos direitos individuais está 

a preocupação com a fragilidade do Estado»210. Além disto, disse que «em grande parte, a 

tradição chinesa é hoje em dia ainda mais remota do que o discurso liberal ocidental»211 e 

que «aspetos do discurso marxista continuam a legitimar esta tendência» 212 . E 

desenvolvendo esta ideia escreveu: 

O regime chinês está com grandes dificuldades em afirmar a sua autoridade ao 

nível interno e reivindica a sua soberania ao nível internacional. As duas 

reivindicações foram conjugadas na demonstração de força de Tiananmen. A 

crença unânime na “modernização” e no progresso leva a que os porta-vozes 

oficiais do Governo chinês insistam na relevância do “direito ao desenvolvimento” 

como direito humano fundamental proclamado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 1979 e 1986. Esta posição tende a relativizar os direitos individuais, e a 

ver os direitos como programáticos213.  

 

Para Paltiel, o afastamento do pensamento político contemporâneo chinês em relação à 

cultura tradicional chinesa está relacionado com o colapso do sistema imperial tradicional 

em 1911 e com as subsequentes críticas à cultura tradicional, considerada culpada pelo 

atraso da China em relação ao Ocidente. E, neste contexto, escreveu que «é impróprio 

identificar a abordagem contemporânea chinesa dos direitos humanos com a tradição 

chinesa» 214.  

Paltiel encontra, portanto, as origens do antitradicionalismo do pensamento político chinês 

dos anos 90 do século passado no apego à ideia de progresso e evolução emergente na 
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China após a humilhação sofrida pelo país no século XIX. Nesta linha, Paltiel recorda que o 

Movimento do Quatro de Maio (1919) para além da defesa do «Sr. Ciência» e «Sr. 

Democracia» 215, tinha como principal slogan «Abaixo Confúcio & Companhia».  

Segundo Paltiel «a dedicação dos intelectuais contemporâneos chineses às ideias de 

progresso e evolução reforçou o antitradicionalismo mesmo diante do profundo 

desencantamento com o discurso marxista»216. 

Paltiel salientou que «os académicos tanto no interior da China como fora da China 

discordam vigorosamente sobre a extensão e profundidade do confucionismo na cultura 

política contemporânea»217. Acontece que «para serem participantes plenos no projeto de 

modernização e não meros objetos da utilidade moderna, os chineses têm de encontrar 

meios para reafirmar a sua identidade. Mas, ao mesmo tempo, para explicar o aparente 

fracasso da China para realizar a grandeza no período contemporâneo, têm que o 

criticar»218.  

Paltiel recordou que na China maoísta o termo «direitos humanos» aparecia quase sempre 

adjetivado com a palavra «burguês» e «reclamar estes direitos era um erro ideológico ou 

mesmo um crime»219. Por sua vez, em 1982 (o ano em que foi adotada a atual Constituição 

da RPC), um dicionário de ciências sociais definia os «direitos humanos» como um «conceito 

de classe» suscitado pela burguesia no Iluminismo «contra o feudalismo»220. Nesta época, a 

aproximação aos direitos humanos tinha raízes marxistas. Mais, antes do fim dos anos 80, a 

«cultura» nunca foi suscitada como razão para rejeitar as normas de direitos humanos do 

Ocidente221. 
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Nos anos 90 do século XX, a relutância em aceitar as normas internacionais de direitos 

humanos «é afirmada como uma defesa da soberania estadual chinesa» 222. Quanto ao Livro 

Branco de 1991, Paltiel realça que as autoridades chinesas voltaram a frisar a importância da 

independência nacional como o princípio fundamental223. E, desde então, tem-se assistido a 

um esforço de distinção das normas de direitos humanos chinesas e das exigências 

ocidentais224. Por último, Paltiel salientou que na Conferência de Banguecoque, em fevereiro 

de 1993, a delegação chinesa reivindicou uma pretensa tradição em que os direitos 

pertencem aos Estados e sociedade, e são anteriores aos dos indivíduos225. 

Em posição paralela à de Paltiel e no mesmo ano (1998), Wm Theodore De BARY veio dizer 

na obra Asian Values and Human Rights: a Confucian communitarian perspective, que a 

resposta oficial da China às críticas internacionais sobre a violação dos direitos humanos no 

país «tem sido simplesmente a de rejeitá-las como interferência nos assuntos internos da 

China. Deixando que outros informalmente, mas com a aprovação oficial implícita, 

defendam o argumento de que a conceção ocidental dos direitos humanos é muito 

individualista, e desadequada às tradições comunitaristas da China baseadas no 

confucionismo»226. 

Um ano depois (1999), Robert Wheaterley publicou a obra The Discourse of Human Rights in 

China: historical and ideological perspectives. O estudo de Wheaterley teve como principal 

objetivo «analisar a emergência e a evolução da ideia de direitos na China e identificar 

algumas das principais influências - externas e internas, antigas e contemporâneas – que 

compõem esta ideia»227. 

                                                           
222

 PALTIEL, Jeremy T. – Confucianism Contested…, 281. 

223
 PALTIEL, Jeremy T. – Confucianism Contested…, p. 282. 

224
 Idem, Ibidem 

225
 Idem, Ibidem. 

226
 De BARY, Wm. Theodore – Asian Values and Human Rights:  a Confucian communitarian perspective. 

Cambridge, Massachusetts [etc.]: Harvard University Press, 2000, p. 8. 

227
 WEATHERLEY, Robert – The Discourse of Human Rights …, p. 2. 



62 

 

Wheaterley afirmou que «a principal conclusão do seu estudo é a de que o modo como os 

direitos têm sido entendidos na China, em última análise, tem sido moldado pela doutrina 

do confucionismo histórico» 228. E, para frisar esta ideia, Wheaterley escreveu:  

Seria errado assumir que o marxismo construiu uma tradição de direitos 

completamente nova na China […] os teóricos marxistas chineses absorveram de 

forma significativa muitas ideias defendidas pelos seus antecessores. Por 

exemplo, de acordo com a tradição da última fase da dinastia Qing, os académicos 

chineses marxistas também viram os direitos como um meio para os fins do 

Estado, no entanto agora são os direitos económicos e sociais, em vez de ser ao 

nível dos direitos políticos, que são valorizados pela sua capacidade para 

aumentar o poder do Estado. Por outro lado, a maior importância atribuída aos 

interesses coletivos sobre os direitos individuais forma parte de uma longa 

tradição constitucional que emergiu durante o período republicano chinês229.  

 

A China substituiu a noção de direitos baseada na luta de classes pela ideia de que o tipo de 

direitos que as pessoas são capazes de gozar é determinado pela natureza da sociedade em 

que vivem, sendo o nível de desenvolvimento socioeconómico o fator mais importante230. 

Segundo Wheaterley, este argumento do Governo chinês não significa que a China continua 

a rejeitar os direitos humanos. A China agora aceita a ideia da universalidade dos direitos 

humanos, o que acontece é que considera que os direitos humanos dependem das 

condições socioeconómicas «locais» 231. 

Wheaterley também realçou que o que a China «veementemente rejeita é a ideia de que só 

existe um “modelo” de direitos humanos aplicável a todo o mundo. Em vez disso, é 

defendido que o modo como os direitos são concebidos e praticados tem limites nacionais 

rigorosos que cada nação tem o dever moral de respeitar» 232. 

Quanto à origem dos direitos humanos, Wheaterley salientou que para a China na linha da 

tradição marxista soviética não há direitos naturais, nem direitos inerentes à dignidade 
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humana, mas sim «direitos individuais fundamentados nas constituições e nas leis criadas 

pelo Estado-partido, que age como a vanguarda dos interesses do povo» 233. Em relação a 

esta conceção dos direitos humanos, Wheaterley acrescentou que na China «desde a adoção 

do primeiro documento constitucional, os Princípios da Constituição de 1908 […], os direitos 

individuais têm sido sempre vistos como propriedade do Estado, em vez de direitos 

inerentes ao indivíduo. Portanto o Estado tem concedido direitos aos cidadãos, e também, 

de vez em quando, tem retirado os direitos» 234. 

Wheaterley também encontra outra continuidade no pensamento chinês sobre os direitos 

individuais que é a harmonia de interesses entre o indivíduo e o Estado. Segundo o autor 

«um dos principais pontos de partida da teoria do Governo Benevolente de Mêncio era que 

o governo funcionava unicamente com os interesses do indivíduo no coração» 235. Quanto 

aos teóricos políticos da fase final da dinastia Qing e da China Republicana, continuaram a 

considerar idênticos os interesses do Estado e do indivíduo236. E na China contemporânea a 

mesma coisa237.   

Além disto, Wheaterley referiu que na linha da tradição das constituições soviéticas «uma 

das principais características do pensamento sobre direitos na RPC tem sido a importância 

primordial atribuída aos direitos económicos e sociais, também conhecidos como direitos 

sociais» 238. E acrescentou que «nos últimos anos, a atenção chinesa também se focou num 

tipo de direito social mais básico: o direito à subsistência, nomeadamente à alimentação, 

vestuário e alojamento» 239. Mais disse que, o que caracteriza este direito é a prioridade que 

tem em relação a todos os outros direitos240. 
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Procurando identificar as raízes da prioridade atribuída ao direito à subsistência, Wheaterley 

apoiando-se na literatura académica chinesa sublinhou, em primeiro lugar, a influência do 

pensamento de Marx dizendo que «apesar de Marx não referir a ideia de direitos sociais, 

deu grande importância à satisfação das necessidades materiais na sua prevista sociedade 

pós-revolucionária, como estabelecido no seu famoso ditado ”de cada um segundo as suas 

capacidades a cada um segundo as suas necessidades”» 241. Contudo, Wheaterley não se 

ficou por aqui, veio igualmente dizer que «a relevância dada ao direito à subsistência na 

China tem muito a ver com as condições de pobreza geral e degradação económica com que 

o PCC se confrontou desde que chegou ao poder»242. E, além disto, afirmou que talvez o 

mais importante seja que «as raízes concetuais desta ideia podem ser reconduzidas à antiga 

teoria do Governo Benevolente de Mêncio» 243 dado que «no entendimento mênciano das 

coisas, o principal dever do governo era salvaguardar e proteger as necessidades materiais 

dos súbditos»244. Ainda neste contexto, Wheaterley, no entanto, acabou por dizer que os 

académicos chineses para além de se mostrarem relutantes em aceitar qualquer relevância 

do Governo Benevolente de Mêncio na atual importância atribuída ao direito à subsistência, 

em geral «não reconhecem nenhuma influência pré-marxista no pensamento chinês sobre 

direitos» 245. Aqui não podemos deixar de sublinhar que Wheaterley, ao contrário de Anna 

Kent, não estabeleceu nenhuma comparação entre a reivindicação por parte da China da 

prioridade do direito à subsistência com a teoria de Henry Shue sobre o direito individual à 

subsistência como direito básico, essencial ao gozo dos outros direitos humanos em 

conjunto com o direito à segurança246.  

Em suma, a posição de Wheaterley em relação à história dos direitos humanos na China 

coincide em vários aspetos com a posição de Nathan sobre o assunto. Ambos os autores 
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chegam às seguintes conclusões: a China não aceita a ideia de direitos naturais; os direitos 

individuais são criados pelo Estado; os direitos individuais são valorizados pela sua 

capacidade para aumentar o poder do Estado; a ideia de que há uma harmonia de interesses 

entre o Estado e o indivíduo e, por último, que a China sempre deu grande importância ao 

bem-estar material do povo.  

Para além disto, ficámos com a ideia de que Wheaterley deu mais importância à teoria do 

Governo Benevolente de Mêncio como origem filosófica do direito à subsistência defendido 

no Livro Branco de 1991 do que a própria China. Aliás, o próprio Wheaterley também 

reconheceu que o direito à subsistência tem muito a ver com a pobreza geral com que o PCC 

se deparou a sua chegada ao poder. E, também, disse que para a China os direitos humanos 

dependem das condições socioeconómicas locais. Ora, se assim é coloca-se a questão de 

saber se Wheaterley não deveria antes ter concluído que a China defende a teoria socialista 

marxista dos direitos fundamentais? A dúvida coloca-se porque a teoria socialista marxista é 

aquela que «tende a realçar a dimensão económica e concreta de todos os direitos, a 

dependência das condições materiais do seu exercício e a sua necessária adstrição à 

estrutura da sociedade» 247. 

Finalmente note-se que, a posição de Wheaterley é bastante diferente da de Paltiel e da de 

Be Bary, dado que estes últimos entenderam que a posição oficial da China sobre os direitos 

humanos no fim dos anos 90 do século XX não tem nada a ver com a tradição confucionista. 

Paltiel, como já se disse, realçou que a China dá prioridade ao direito ao desenvolvimento 

em relação aos outros direitos humanos e encontra as razões desta posição na necessidade 

de afirmação do regime chinês tanto ao nível interno, como internacional.  

Vejamos agora quais as conclusões a que chegou três anos mais tarde (2002) Marina 

Svensson através da obra Debating Human Rights in China: a conceptual and political 

history.  

Antes de mais salienta-se que, a referida obra de Svensson se insere no âmbito dos estudos 

de história política e de história das ideias políticas, porque, apesar de analisar algumas 
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questões filosóficas, teve como principal objetivo estudar a história do conceito de direitos 

humanos na China traçando a sua emergência no discurso político chinês, as tentativas de 

apropriação e de controlo do conceito por parte de diversos grupos e indivíduos e a 

evolução do seu sentido ao longo do tempo.  

Sobre o Livro Branco de 1991 e os subsequentes Livros Brancos criados pelo Conselho de 

Estado da China, Svensson considerou que «revelam que o Governo chinês se apropriou da 

linguagem dos direitos humanos. […] Mais, tenta imbuir os direitos humanos com o seu 

próprio conteúdo e sentido, conduzindo ao que se pode chamar direitos humanos “com 

características chinesas”» 248. 

Todavia, Svensson sublinhou que o conceito internacional dos direitos humanos ainda coloca 

muitas dificuldades aos académicos chineses que operam num enquadramento 

principalmente marxista249. Na perspetiva marxista há aspetos que não são negociáveis: não 

há direitos naturais relevantes para todas as sociedades em todos os tempos. Mas o discurso 

chinês já se afastou do carácter classista dos direitos que caracterizou os debates iniciais. A 

posição generalizada é a de que os direitos humanos são ao mesmo tempo universais e 

particulares250.    

Svensson afirmou que a liderança política chinesa fez com que o conteúdo e alcance dos 

direitos humanos fossem sua prerrogativa e monopolizou o debate e, por consequência, 

aboliu o direito de outros decidirem se os direitos humanos correspondem mais às tradições 

culturais da China ou ao nível de desenvolvimento económico.  

Além disto, Svensson, diferentemente de Wheaterley, disse que «o relativismo oficial baseia-

se mais nas diferenças económicas do que nas diferenças culturais ou históricas»251. Neste 

contexto, Svensson disse que apesar do discurso oficial chinês sobre os direitos humanos 

nos anos 90 fazer referência à cultura e às condições nacionais (guoqing), os «valores 
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asiáticos» nunca ocuparam um lugar de destaque no debate chinês252. «Como país socialista 

que é, a RPC baseia-se mais no argumento de que os diferentes sistemas económicos e os 

níveis de desenvolvimento económico influenciam e moldam a compreensão e a realização 

dos direitos humanos. Tanto na retórica oficial como no discurso dos intelectuais ainda 

existem mais referências ao marxismo do que a uma cultura chinesa distinta.» 253 Ou seja, «a 

China tende a ver o mundo dividido entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, identificando-se com os últimos, em vez de dividido entre diferentes 

civilizações ou esferas culturais.»254 

Ainda em relação ao direito à subsistência proclamado no Livro Branco de 1991, Svensson 

realça que o Governo chinês diz ser o direito mais importante, devendo ser prioritário na 

presente fase de desenvolvimento. Svensson veio, igualmente, dizer que este direito já tinha 

sido defendido em abril de 1991, num encontro entre Li Peng e Jiang Zemin com o ex-

presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, confirmando, portanto, a investigação de Ann 

Kent sobre este assunto. Não obstante, Svensson trouxe algo de novo ao salientar a 

dimensão coletiva e nacionalista do novo direito à subsistência proclamado no Livro Branco 

de 1991: 

O direito à subsistência é descrito de um modo muito diferente no discurso 

contemporâneo oficial em relação aos debates do período anterior a 1949. Agora 

o termo tem um sentido mais coletivista e nacionalista. Apesar de se dizer que o 

titular do direito pode ser tanto os indivíduos como as coletividades, é 

normalmente descrito como um direito coletivo a par do direito ao 
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desenvolvimento e à autodeterminação. Os direitos à independência nacional e à 

soberania do Estado são considerados como pré-requisitos para garantir o direito 

à subsistência do povo chinês. Como direito coletivo o direito à subsistência 

refere-se aos direitos à sobrevivência da nação ou do Estado. Quando o direito é 

dos indivíduos refere-se aos direitos económicos e sociais, mas os necessários a 

proteger a vida e os necessários a manter vida255.     

Porém, no final do estudo, Svensson limitou-se a concluir o seguinte: 

Desde o final dos anos 80, os direitos humanos transformaram-se num conceito 

aceite, embora ainda contestado, no discurso político chinês. O PCC adotou agora 

a linguagem dos direitos humanos e usa-a contra os seus críticos. Mas apesar das 

suas tentativas para dominar o debate, inevitavelmente encontra desafios ao 

nível interno e externo. O PCC corre o risco de ficar prisioneiro da sua própria 

retórica de direitos humanos, pois os cidadãos chineses exploraram rapidamente 

a nova situação e suscitam acusações de violações de direitos contra ele 256 .   

Também em 2002 foi publicado o estudo de Stephen C. Angle – Human Rights and Chinese 

Thought A Cross-Cultural Inquiry. O estudo tinha como ponto de partida o discurso do 

representante da China na Conferência Mundial sobre os direitos humanos (1993) e o seu 

principal objetivo era avaliar duas das suas reclamações: 1) os países podem ter conceitos 

diferentes dos direitos humanos; 2) não devemos exigir que os países se submetam a 

conceitos dos direitos humanos diferentes dos seus.  

Para levar a cabo o seu objetivo, Angle fez um estudo sobre a história da filosofia chinesa. E 

as suas conclusões foram as seguintes: «Concordei, ao menos em parte, com a reivindicação 

de Liu Huaqiu de que as conceções chinesas dos direitos são específicas – não simples 

imitações de uma ou outra ideia ocidental.» 257 E acrescentou: «Acredito que este estudo 

demonstra conclusivamente que a China tem sido palco de um específico e robusto discurso 

sobre direitos.» 258  

Sobre a relação entre o direito à subsistência invocado pela China no Livro Branco de 1991 e 

a sua relação com a soberania do Estado e a independência nacional, Angle defendeu uma 
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posição semelhante à de Svensson: «Nos nossos dias, a soberania do Estado e a 

independência nacional são exigidas para o povo gozar o direito à subsistência.» 259 

Em 2007, Pitman B. Potter, num estudo sobre «a participação da China nos regimes jurídicos 

internacionais sobre o comércio e os direitos humanos tendo em conta as dinâmicas de 

empenho normativo e do paradigma de adaptação seletiva»260 concluiu que «à medida que 

a participação da China no sistema internacional de direitos humanos aumenta, as 

interpretações oficiais dos discursos sobre os direitos humanos internacionais sugerem um 

esforço para resistir e/ou transformar as normas e standards internacionais»261. 

Potter também disse que o discurso dos direitos da China tem privilegiado os direitos 

coletivos à subsistência e ao desenvolvimento em relação aos direitos individuais e tem 

apoiado os princípios da Declaração de Banguecoque de subordinação dos direitos civis e 

políticos ao desenvolvimento socioeconómico e de contingência dos direitos em relação às 

condições locais, afastando-se dos princípios estabelecidos em 1993 pela Declaração de 

direitos humanos de Viena262. Ou seja, Potter tem uma posição semelhante à de Paltiel e de 

Svensson, que, como vimos, salientaram a dimensão coletiva do discurso chinês sobre os 

direitos humanos. 

Quanto à literatura portuguesa não encontrámos nenhum estudo que tratasse ex professo a 

questão dos direitos humanos na China, com exceção do estudo de Raquel Vaz-Pinto. Mas, 

como já se disse, este estudo debruçou-se apenas sobre algumas práticas de direitos 

humanos (liberdade religiosa, liberdade de expressão e de associação, tortura e julgamento 

justo e pena de morte), não entrando nem na análise do contexto social e político, nem em 

questões concetuais263. 
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Heitor Romana no estudo sobre a sede do poder estratégico na RPC abordou muito 

sucintamente a questão dos direitos humanos, tendo classificado a posição da China como 

«perspetiva paternalista». Neste sentido, escreveu: 

 Da análise de vários documentos e discursos oficiais ressalta a perspetiva 

paternalista da questão dos direitos humanos. Com efeito, os dirigentes chineses 

colocam-se na posição de um “pai ” que se preocupa antes de mais com o prover 

de meios de subsistência para a sua família não considerando prioritária outros 

objetivos de bem-estar. […] Esta postura foi assumida oficialmente pela RPC na 

Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos promovida pela ONU que 

decorreu em Viena em 1993264. 

Ainda no âmbito da literatura portuguesa, Paulo Otero num estudo sobre a «evolução 

filosófica e constitucional da tutela da pessoa humana» refletindo sobre as manifestações 

constitucionais concretizadoras dos postulados marxistas antiliberais afirmou que a China, 

no início do século XXI constitui um exemplo da «sobrevivência de um socialismo 

desumano»265. E num outro estudo sobre o «totalitarismo» aproximou-se da posição 

defendida por Henkin em 1986 ao fazer a seguinte observação: 

O atual regime chinês, sem embargo da sua progressiva abertura económica — 

talvez mais motivada por razões pragmáticas de sobrevivência num mundo cada 

vez mais globalizado e de concretização do desejo último de anexar a Formosa do 

que por qualquer sincera opção ideológica de cedência ao capitalismo — continua 

politicamente baseado numa conciliação entre o marxismo-leninismo e o 

maoísmo, mostrando-se ainda hoje uma poderosa força alimentadora da 

sobrevivência dos principais traços do totalitarismo266. 

Por último, convém referir que existem diversos estudos de autores estrangeiros que 

comparam o conceito de direitos humanos com as ideias do confucionismo. Em geral, estes 

estudos assumem que o confucionismo não gerou conceitos, nem práticas de direitos 

humanos semelhantes aos direitos humanos consagrados no direito internacional dos 
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direitos humanos, mas tentam encontrar na tradição confucionista valores que sejam 

compatíveis com os valores subjacentes aos direitos humanos267. 

No entanto, muito poucos autores compararam os direitos humanos com o 

neoconfucionismo de Zhu Xi (1130-1200), que foi a ideologia oficial da China até 1911268. A 

maior parte dos autores limitou-se a comparar o «confucionismo clássico» — isto é, o 

confucionismo existente na China entre o século quinto e o século terceiro antes de Cristo, 

que é o confucionismo de Confúcio (Kongfuzi, 551-479 a.C.) e Mêncio (Mengzi, 371-289 a.C.) 

— com os direitos humanos internacionais269.  

Como salientou Angle, um dos problemas deste tipo de abordagem é que parece confundir o 

confucionismo clássico com toda a tradição chinesa e assumir que o discurso moral na China 

não evoluiu ao longo do tempo270.  

Em sentido próximo, Wm. Theodore De Bary afirma que em relação à avaliação do impacto 

da tradição confucionista na vida moderna qualquer estudo sério tem que distinguir entre os 

valores ideais e a sua implementação na prática histórica. Mais diz que, «o confucionismo 

não é um sistema monolítico». E, acrescenta que, «as atuais controvérsias e polémicas 

ideológicas raramente têm em consideração estas distinções e particularidades, apesar de 

serem essenciais para um discurso com significado, não devendo ser postas de lado como 

meras distinções académicas»271 . 

Para além da confusão estabelecida por diversos autores entre o confucionismo clássico e a 

tradição chinesa quando analisam o discurso contemporâneo chinês sobre os direitos 

humanos, ainda há a realçar um outro aspeto muito bem identificado por Chad Hansen que 

é o facto de «um pensador moral moderno chinês não ter mais razões para se conformar 
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com as crenças tradicionais confucionistas do que um europeu moderno tem para se 

conformar com os juízos morais de Tomás de Aquino» 272. 

Para concluir, vejamos o que disseram alguns conceituados académicos sobre o 

renascimento do confucionismo na China pós-maoísta.   

De Bary disse: 

Desde a morte de Mao e a derrota do Bando dos Quatro, o confucionismo tem 

sido discretamente reabilitado pelos regimes mais moderados de Deng e de Jiang 

— com considerável apoio de Singapura — como um melhor apoio a longo prazo 

para um governo estabelecido do que a moralidade revolucionária da luta de 

classes que inspirou a sua ascensão ao poder, mas que mais tarde destruiu o país 

na época de Mao. 

[…] 

No entanto, é compreensível que o atual regime, seguindo as políticas mais 

moderadas de Deng Xiaoping, sinta algum nervosismo em relação a uma mudança 

repentina na sua ideologia legitimadora. A estrutura totalitária do partido e o 

regime de partido-único — baseiam-se na ideia do sucesso histórico sem 

precedentes do Partido Comunista na reunificação militar do país, no 

estabelecimento de um controlo firme e na revolução económica. Para não 

comprometer sem necessidade esta precária reivindicação de legitimidade, a 

atual liderança ainda tem alguma reserva em patrocinar uma revitalização do 

confucionismo e canaliza-o com cuidado para direções consideradas como 

conducentes à harmonia, estabilidade e continuidade. 

Entretanto, os críticos do regime de Deng, muitos deles motivados ainda pelos 

ideais libertários do Movimento do Quatro de Maio, do qual nasceu o Partido 

Comunista em 1921, e da Revolução Cultural no fim dos anos sessenta e setenta, 

confirmam a sua perspetiva negativa do confucionismo quando assistem à sua 

adoção pelo regime repressivo atual 273. 

Posição próxima defendeu a historiadora Merle Goldman, que tem dedicado a sua carreira 

ao estudo do papel dos intelectuais na China moderna: 
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O renascimento do confucionismo constitui um esforço para sarar as feridas 

provocadas pela luta de classes e o anti-intelectualismo que caracterizaram a 

China maoísta. Os líderes do partido comunista elogiam a ênfase atribuída pelo 

confucionismo às relações sociais harmoniosas, à estabilidade e à educação. Um 

pequeno número de académicos e de funcionários, alguns deles bastante 

proeminentes, fundaram institutos, associações e jornais tendo por objeto o 

estudo do confucionismo. No entanto, a maioria dos intelectuais não se interessa 

pelo confucionismo, nem pelos valores tradicionais chineses274. 
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3. METODOLOGIA 
 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E CONCEPTUAL 
 

Ao nível do estudo das relações internacionais existem teorias ou perspetivas que ajudam a 

conceptualizar os factos contemporâneos (por exemplo, realismo/neorealismo, 

liberalismo/neoliberalismo, Escola Inglesa, marxismo, feminismo, construtivismo). Estas 

teorias têm uma enorme utilidade dada a multiplicidade e complexidade de relações, 

assuntos e acontecimentos ao nível das relações internacionais. As teorias ajudam o 

investigador a pensar criticamente, logicamente e coerentemente. 

Neste estudo adotámos a perspetiva da «Escola Inglesa»275. Não cabe aqui desenvolver 

profundamente o tema da Escola Inglesa, contudo, é importante salientar alguns aspetos. 

Vejamos. 

Os membros da Escola Inglesa são atraídos por elementos do realismo e do idealismo, 

escolhem um meio-termo, nunca se reconciliando nem com o realismo, nem com o 

idealismo. Martin Wight descreve esta perspetiva como «racionalismo» ou «tradição 

Grociana». Sendo, por consequência, uma via média entre realismo e idealismo276. 

Os membros da Escola Inglesa entendem que o sistema político internacional é mais 

ordenado e civilizado do que é sugerido pelos realistas e neorrealistas. No entanto, o facto 

de na sua perspetiva a violência não ser erradicável faz com que discordem dos utopistas 

que acreditam na possibilidade da paz perpétua. Os seus membros não esperam que o 

sistema político internacional venha a atingir os altos níveis de cooperação e o relativamente 

alto nível de segurança que existem no mundo mais estável das sociedades nacionais. Dizem 
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que na política internacional há mais do que os realistas sugerem mas que existirá sempre 

menos do que desejam os cosmopolitas277.  

Tal como os realistas, os membros da Escola Inglesa partem da condição de anarquia, mas 

tendem a levar mais a sério os argumentos para a reforma global do que a considerá-los 

como assuntos periféricos da política mundial ou simplesmente como um dos meios através 

dos quais os Estados competem por poder e influência. Não obstante, realçam que os 

cosmopolitas estão errados quando pensam que a atual ordem internacional é apenas um 

ponto de partida em direção a uma comunidade universal. O ponto crucial não é que os 

Estados estejam obcecados apenas pela luta pelo poder, mas sim que muitos têm conceções 

diferentes dos direitos humanos e da justiça global e pontos de vista diferentes sobre o 

modo como esses ideais podem ser implementados278. 

A Escola Inglesa tem prestado muita atenção ao «diálogo diplomático» entre os Estados, 

enquanto reconhece que os Estados muitas vezes são tentados a usar a força para realizar os 

seus objetivos ou para resolver grandes diferenças279.  

Compreende-se, deste modo, que os membros da Escola Inglesa tendam a considerar que 

«o papel do analista é compreender o atual mundo da política internacional em vez de dar 

largas a preferências morais»280. 

Por último, importa anotar que os membros da Escola Inglesa, ao contrário dos 

«construtivistas», entendem que a análise das relações internacionais não se pode basear 

unicamente nas ideias em termos de compreensões partilhadas, em vez de em termos de 

interações entre factos sociais e materiais. As ideias interessam na medida em que são 
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assumidas e transpostas para os atos por Estados poderosos, e a relevância de instituições e 

normas particulares estarão sempre relacionadas com a distribuição subjacente do poder281. 

 

2. TIPO DE ABORDAGEM 
 

Atendendo aos objetivos do estudo — compreender a atitude do Governo chinês em relação 

aos direitos humanos desde 1978 — e à teoria (ou perspetiva) das relações internacionais 

escolhida — a Escola Inglesa — a abordagem que nos pareceu mais apropriada foi a 

qualitativa282.  

A abordagem qualitativa move-se entre os factos e a sua interpretação, entre as respostas e 

o desenvolvimento da teoria. Tendo como objetivo «reconstruir» a realidade tal como é 

observada pelos atores de um sistema social predefinido. Muitas vezes é chamada de 

«holística», porque considera o «todo», sem reduzi-lo ao estudo das suas partes283.  

Dito isto é facilmente compreensível a nossa escolha. Com efeito, os nossos objetivos só 

podiam ser atingidos com uma abordagem deste tipo. Nós não tínhamos a intenção de 

provar nenhuma hipótese preconcebida, mas sim compreender um fenómeno social 

complexo.  

O fenómeno objeto deste estudo é complexo porque envolve diversas dimensões. 

Os direitos humanos, como já se deu a perceber, levantam questões sobre os valores 

essenciais da sociedade, sobre a relação entre o Estado e o indivíduo, a relação entre a 

comunidade internacional, o Estado e o indivíduo, a relação entre o direito internacional e o 

direito constitucional e entre o direito internacional, o direito constitucional e a prática 
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política. Daqui decorre que a compreensão da atitude do Governo chinês em relação aos 

direitos humanos não se pode limitar à comparação da lista de direitos reconhecida pelo 

direito internacional dos direitos humanos com a lista de direitos enunciados na Constituição 

da República Popular da China.  

Com efeito, a problemática dos direitos humanos não se reduz à da sua positivação no 

direito internacional e direitos constitucionais dos Estados. O direito «não paira nas nuvens, 

alheio às movimentações telúricas e conturbadas das ideologias»284. Como salienta Paulo 

Otero, «todas as normas jurídicas que não tenham um conteúdo meramente técnico, 

regulamentar ou remissivo têm sempre consigo uma determinada carga ideológica, 

exprimindo determinadas valorações ou posturas de princípio sobre a respetiva realidade 

material»285. Ou seja, os fins e os modos de proceder dos membros de uma sociedade 

definidos pelo direito como devidos são sempre inspirados por valores existentes nessa 

sociedade. Por outras palavras, se algo deve ser numa sociedade é porque há normas e 

valores que consagram esse dever. 

Ora, isto significa que não devemos separar o conhecimento do direito chinês e, em 

particular, do direito constitucional chinês das ideologias286, pois, entre outras coisas, 

identificam os valores culturais que são relevantes numa determinada sociedade política. 

Em segundo lugar, é preciso ter em conta que a Constituição da República Popular da China 

pode não ser suficiente para explicar a realidade constitucional na China287. Isto porque ao 

lado das normas escritas integrantes da designada Constituição formal, «nunca se pode 
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negar a suscetibilidade de informalmente uma factualidade reiterada ou sem oposição 

determinar o surgimento de normas jurídicas e algumas delas de natureza constitucional, 

verificando-se que estas gozam de uma força jurídica que pode desenvolver ou até subverter 

o conteúdo e os efeitos de qualquer norma escrita» 288.  

Portanto este estudo não se limitou à apreensão das normas jurídicas internacionais sobre 

direitos humanos e das normas jurídicas constitucionais chinesas. Ainda foi preciso averiguar 

se existiam ou não outras normas jurídicas com natureza constitucional (p. ex. costumes 

constitucionais) ou legal (normas criadas por leis chinesas) que fossem para além do 

disposto nas referidas normas ou que contrariassem o seu conteúdo. 

Em terceiro lugar, «a simples existência de um texto constitucional escrito nunca é garantia 

suficiente para que o mesmo seja cumprido pelo poder» 289. Acontece que, por vezes, ao 

lado do direito constitucional formal ou «direito proclamado» 290, aparece uma «constituição 

real » 291, um normativismo composto de vigências que se impuseram292. De tal modo, que 

«o poder normativo dos factos, impondo vigências normativas, deixa inoperantes as fontes 

formais do direito» 293. E como salienta Adriano Moreira:  

O problema dos Direitos do Homem constitui na atualidade um dos melhores 

temas de meditação sobre esse problema. Rara, se alguma constituição escrita 

deixa de os incluir nas suas disposições solenemente enunciadas, mas são 

numerosos os Estados que não observam os seus referidos preceitos, e raros são 

os que negam terminantemente que os violem 294.      

 

O discurso, como ensina Adriano Moreira, aquilo que pretende fixar é «a imagem que o 

Estado pretende manter, mesmo sem coincidência com a realidade» 295. Quanto à imagem, 
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«tem a função política de facilitar os relacionamentos internacionais e de contribuir para a 

consolidação interna, porque é sempre definida em atenção aos juízos populares de 

legitimidade do Poder»296.  

No entanto, como afirma António de Sousa Lara, a ideologia de Estado contida na 

Constituição real, na parte em que esta não coincide com a Constituição formal, é 

determinante, prioritária e consensual para um conjunto político constituído pelos partidos 

centrais e dominantes da conjuntura em apreço297. 

Por consequência, para além do discurso dos governantes chineses e dos académicos que os 

apoiam e do direito constitucional e legal chinês sobre os direitos humanos foi preciso 

conhecer aquilo que se pratica. Sendo nesta perspetiva que o estudo se distingue da maioria 

dos estudos existentes sobre a atitude da China em relação aos direitos humanos. 

Em resumo, este estudo recorreu a uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, a qual tem 

marcado o «espírito de escola» do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas298. 

Qualitativa, pelas razões aduzidas acima. Interdisciplinar porque incluiu conhecimentos do 

direito internacional dos direitos humanos, do direito constitucional chinês, do direito 

constitucional comparado, da história do presente chinesa e internacional, mas também da 

história do direito chinês, sobretudo, da história do pensamento jurídico, história do direito 

político e direito constitucional, assim como da história política e história das ideologias da 

China. 

No entanto, convém realçar, que o estudo não é histórico. O estudo histórico estuda 

acontecimentos passados, este estudo só foi ao passado para melhor compreender o 

presente.  
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3. MODELO DE PESQUISA 
 

Para alcançar os objetivos do estudo e para responder às questões colocadas foi necessário 

definir um modelo de pesquisa, isto é, um plano ou estratégia para obter a informação que 

se desejava299.  

É certo que numa abordagem qualitativa não é obrigatório ter um modelo de pesquisa, mas 

é recomendável, pois, «“estudo qualitativo” não significa desordem, caos ou falta de um 

plano para responder às inquietações do pesquisador» 300. 

De acordo com a literatura disponível existem dois tipos de modelo de pesquisa: a pesquisa 

experimental e a pesquisa não-experimental. Dado que os modelos experimentais são 

próprios da pesquisa quantitativa301, estava fora de questão aplicar este tipo de modelo ao 

nosso estudo. O modelo de pesquisa foi, portanto, um modelo não experimental.  

O modelo de pesquisa não-experimental é um estudo que se realiza sem a manipulação 

deliberada de variáveis e nos quais se observam os fenómenos tal como se produzem no seu 

contexto para depois os analisar 302.    

Por sua vez, os modelos de pesquisa não-experimentais podem ser classificados em 

transversais e longitudinais. Os modelos de pesquisa transversais recolhem dados num só 

momento, num tempo único. Os modelos de pesquisa longitudinais são estudos com dados 

em diferentes pontos do tempo, para retirar conclusões acerca da mudança, suas causas e 

efeitos303.  
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Uma vez que o objeto deste estudo é a atitude do Governo chinês em relação aos direitos 

humanos numa determinada fase da história política da República Popular da China (ou 

China Nova)304, pode ser classificado como pesquisa transversal.  

 

4. UNIDADE DE ANÁLISE 
 

Apesar de alguns autores considerarem o «estudo de caso» como um modelo de análise 305, 

outros entendem que o «estudo de caso» não é uma escolha de método, mas do «objeto» 

ou da «amostra» que serão estudados. Isto significa que para estes últimos autores, «o 

caso» é a unidade de análise. E, consequentemente, segundo esta perspetiva o estudo de 

caso pode ser realizado do ponto de vista de qualquer modelo: experimental, não-

experimental transversal ou longitudinal306.  

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que a unidade básica de pesquisa deste 

estudo é o próprio caso, ou seja, a atitude do Governo chinês em relação aos direitos 

humanos desde o início da política de reforma e abertura no fim de 1978.  

Segundo a literatura especializada, «o caso deve ser tratado com profundidade, buscando o 

completo entendimento de sua natureza, suas circunstâncias, seu contexto e suas 

características»307. 

Portanto este estudo tentou recolher todo o tipo de dados possíveis sobre a atitude do 

Governo chinês em relação aos direitos humanos desde 1978.  

Em resumo, o presente estudo é um estudo de caso realizado a partir de um modelo não-

experimental transversal (um diagnóstico hoje). 

                                                           
304

 V. supra, nota nº 2. 

305
 Neste sentido, v., por exemplo, PASQUINO, Gianfranco – Curso de Ciência Política, pp. 62 ss. 

306
 Neste sentido, cf. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar – 

Metodologia…, p. 274. 

307
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar – Metodologia…, p. 

275. 
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5. TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO, RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS  
 

A multiplicidade e a complexidade dos fenómenos políticos requerem também uma 

pluralidade de técnicas para a recolha e análise dos dados, o que significa que algumas 

técnicas servem para estudar especificamente certos objetos, mas seriam totalmente 

inadequadas para estudar outros. 

Uma vez que este estudo utiliza dados sem medição numérica, a recolha e análise dos factos 

realizou-se essencialmente através da observação documental, o que não excluiu o recurso a 

outras fontes de documentação, tais como filmes, fotografias e outro material simbólico.  

 

5.1. FONTES DOCUMENTAIS 
 

O estudo utilizou documentos diretos e documentos indiretos. A distinção entre estes dois 

tipos de documentos deve-se a Adriano Moreira e assenta, sobretudo, na diferente origem 

dos documentos. De acordo com esta classificação, são documentos diretos «os emitidos por 

intervenientes no processo de decisão do poder político, abrangendo portanto os atos de 

inteligência e os atos de vontade» 308; e são documentos indiretos «todos os que não sendo 

emitidos por intervenientes no processo de decisão, testemunham a atividade do poder 

político de forma intencional ou acidental»309. 

 

 

 

 

 

                                                           
308

 MOREIRA, Adriano – Ciência Política, p. 126. 

309
 MOREIRA, Adriano – Ciência Política, p. 125. 
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5.1.1. LISTA DOS DOCUMENTOS DIRETOS 
 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

— Instrumentos jurídicos internacionais sobre direitos humanos criados no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (tratados internacionais 310 , declarações, resoluções, 

conferências e comentários gerais dos órgãos instituídos pelos principais tratados 

internacionais de direitos humanos311); 

 — Observações e recomendações dos órgãos das Nações Unidas instituídos pelos principais 

tratados internacionais de direitos humanos acerca dos relatórios periódicos entregues pela 

China 312; 

 — Relatórios das visitas dos Procedimentos Especiais sobre direitos humanos a convite da 

China313; 

— Relatórios do Grupo de Trabalho do mecanismo de Revisão Periódica Universal sobre a 

China314;  

                                                           
310

 Sobre as convenções internacionais de direitos humanos ratificadas pela China, v. UNITED NATIONS. Office 
of the High Comissioner for Human Rights – Ratification Status for China. In Human Rights Bodies [Em linha]. 
Geneva, Switzerland: OHCHR, 1996-2014.  

311
 Os «comentários gerais» são interpretações dos órgãos instituídos pelos tratados internacionais de direitos 

humanos sobre as disposições dos tratados. Em regra, os comentários gerais clarificam os deveres dos Estados 
previstos em certas disposições e sugerem abordagens para implementar as disposições dos tratados. Os 
comentários gerais designam-se «recomendações gerais» quando se referem aos comentários do Comité para 
a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres e do Comité para a Eliminação da Discriminação Racial. Os 
comentários gerais dos órgãos dos tratados de direitos humanos das Nações Unidas podem ser consultados em 
UNITED NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights – General Comments. In Human Rights 
Bodies [Em linha].  Geneva, Switzerland: OHCHR, 1996-2014.  

312
 As «observações» e «recomendações» dos órgãos instituídos pelos tratados internacionais de direitos 

humanos referem-se tanto a aspetos positivos da implementação do tratado, como a áreas em que o órgão do 
tratado recomenda medidas a tomar pelo Estado Parte. As observações e recomendações mais recentes do 
Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturas, do Comité para a Eliminação da Discriminação contra as 
Mulheres, do Comité contra a Tortura, do Comité para a Eliminação da Discriminação Racial, do Comité para os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e do Comité dos Direitos da Criança sobre os relatórios entregues pela 
China podem ser consultados em UNITED NATIONS. Office of the High Comissioner for Human Rights – China 
Homepage [Em linha]. Geneva, Switzerland: OHCHR, 1996-2014.  

Quanto aos relatórios mais antigos dos referidos Comités sobre os relatórios apresentados pela China, v. 
UNITED NATIONS. Office of the High Comissioner for Human Rights – Human Rights Bodies [Em linha]. Geneva, 
Switzerland: OHCHR, 1996-2014. 

313
 Os relatórios das visitas dos Procedimentos Especiais a convite da China podem ser consultados em UNITED 

NATIONS. Office of the High Commissioner for Human Rights – China Homepage [Em linha]. Geneva, 
Switzerland: OHCHR, 1996-2014.  
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— Reservas aos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pela China315.  

 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

— Convenções internacionais da OIT ratificadas pela China e respetivas reservas316; 

— Observações do Comité de Especialistas sobre a Aplicação das Convenções Internacionais 

da OIT a respeito dos relatórios periódicos entregues pela China sobre as medidas adotadas 

com vista à execução das obrigações impostas pelas convenções que ratificou317. 

República Popular da China (RPC) 

— Textos constitucionais e legislação; 

— Revistas científicas chinesas sobre direitos humanos e direito (p. ex., Human Rights318); 

— Artigos da imprensa oficial chinesa (Beijing Rewiew319, China Daily320, Global Times321, 

People´s Daily 322 e Xinhua 323); 

                                                                                                                                                                                     
314

 A situação dos direitos humanos na China já foi analisada pelo mecanismo RPU por duas vezes. A primeira 
revisão verificou-se no dia 9 fevereiro de 2009 e a segunda no dia 22 de outubro de 2013. Toda a 
documentação relativa a estes processos pode ser consultada em UNITED NATIONS. Office of the High 
Commissioner for Human Rights – Universal Periodic Review – China. Geneva, Switzerland: 1996-2014.  

315
 As «reservas» são declarações realizadas por um Estado através do qual pretende excluir ou alterar o efeito 

jurídico de certas disposições do tratado na sua aplicação a esse Estado. As reservas estabelecidas pela RPC aos 
tratados internacionais de direitos humanos podem ser consultadas em UNITED NATIONS – Treaty Collection 
[Em linha]. United Nations, 2014. [Consult. 2014-07-27]. Status of Treaties. Chapter IV – Human Rights.  

316
 Sobre as convenções internacionais da OIT ratificadas pela China, v. INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION – Ratifications for China. In NORMLEX [Em linha]. Geneva, Switzerland: ILO, 1996-2012.  

317
 Sobre as Observações do Comité de Especialistas da OIT acerca dos relatórios entregues pela China, v. 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – Comments adopted by the CEAR: China. In NORMLEX [Em linha]. 
Geneva, Switzerland: ILO, 1996-2012.  

318
 A revista Human Rights é uma revista bimensal publicada pela Sociedade da China para os Estudos de 

Direitos Humanos, que é um órgão do aparelho de propaganda do PCC. A revista começou a ser publicada em 
fevereiro de 2002 e pode ser consultada em REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. China Society for Human Rights 
Studies – China Human Rights Net [Em linha]. Beijing: CSHRS, 1998-   . 

319
 A Beijing Review é uma revista de notícias oficial destinada à audiência estrangeira. Pode ser consultada em 

Beijing Review [Em linha]. Beijing: China International Publisghing Group, 1958-    . Disponível em WWW: 
http://www.bjreview.com.cn/index.htm 

320
 China Daily é um jornal diário editado em inglês e em francês. Foi criado em 1981. O website do jornal foi 

criado em 1995. A versão em inglês está disponível em CHINA Daily [Em linha]. Beijing: China Daily Information 
Co, 1995- . Disponível em WWW: http://usa.chinadaily.com.cn/ e a versão francesa em 
http://www.chinadaily.com.cn/fr/  

http://www.bjreview.com.cn/index.htm
http://usa.chinadaily.com.cn/
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– Documentos do Partido Comunista da China e do Governo chinês (Estatutos do PCC, 

monografias de governantes chineses, relatórios do Comité Central do PCC, etc.)324; 

— Livros Brancos sobre direitos humanos 325  e Planos de Ação Nacional de Direitos 

Humanos326, ambos elaborados pelo Conselho de Estado da RPC; 

— Planos Quinquenais para o Desenvolvimento Económico e Social da China (FYP) 327; 

— Outras informações sobre Governo chinês e suas políticas disponibilizadas pelo Centro de 

Informação Internet da China 328  

 

                                                                                                                                                                                     
321

 Global Times é um jornal em língua inglesa criado em 2009 e destinado sobretudo a uma audiência 
estrangeira. O jornal pode ser consultado no website Global Times [Em linha]. Beijing: 2009-    . Disponível em 
WWW: http://www.globaltimes.cn/index.html 

322
 People´s Daily (ou Diário do Povo) é um jornal diário, porta-voz do Comité Central do PCC. Fornece 

informação direta sobre as políticas e opiniões do Governo chinês. O jornal Diário do Povo foi criado em 15 de 
junho de 1946 e a sua versão em linha em 1997. O jornal é editado em várias línguas. A versão inglesa pode ser 
consultada em People´s Daily Online [Em linha]. Beijing: People´s Daily Online, 1997-    . Edição inglesa. 
Disponível em WWW: http://english.peopledaily.com.cn/ e a francesa  em http://french.peopledaily.com.cn/. 

323
 A agência de notícias Xinhua (Nova China) é um órgão do Conselho de Estado da China. O  seu website foi 

criado no dia 7 de novembro de 1997. Aqui encontramos as declarações oficiais sobre as políticas chinesas. 
Está disponível em várias línguas. A versão inglesa pode ser consultada em XINHUA [Em linha]. Beijing: © 2013. 
Disponível em WWW: http://www.xinhuanet.com/english/ e a francesa em http://french.news.cn/ 

http://french.news.cn/  

324
 Estes documentos podem ser consultados em PARTIDO COMUNISTA CHINÊS - CPC Encyclopedia [Em linha]. 

Beijing: China Daily Information, 1995-    . Disponível em WWW: http://cpcchina.chinadaily.com.cn/index.html 

325
 Os Livros Brancos sobre direitos humanos podem ser consultados em REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. China 

Society for Human Rights Studies – White Papers. In China Human Rights Net [Em linha]. Beijing: CSHRS. 1998-    
. [Consult. 2013-09-10] Disponível em WWW: 
http://www.chinahumanrights.org/Whitepapers/Whitepapers/index.htm 

326
 Segundo informação do Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado da RPC, os Planos de Ação Nacional 

para os Direitos Humanos foram criados para assegurar a implementação do princípio constitucional de 
respeito e proteção dos direitos humanos. O primeiro Plano de Ação Nacional de Direitos Humanos (2009-
2010) foi criado em 2009 e o segundo, atualmente em vigor, — Plano de Ação Nacional de Direitos Humanos 
(2012-205) — foi adotado em 2012.   

327
 Desde o estabelecimento da RPC (1949) que o Governo chinês adotou planos económicos quinquenais. Na 

China maoísta estes planos eram imperativos. Na China pós-maoísta os planos apenas estabelecem os 
objetivos que o governo central considera desejáveis. Atualmente, está em vigor o 12º Plano Quinquenal para 
o Desenvolvimento Económico e Social (2011-2015), adotado pela Assembleia Popular Nacional, no dia 14 de 
março de 2011. O Plano constitui um ponto de referência para a elaboração de políticas a nível nacional, 
regional e local.   

328
 V. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA – China.org.cn. [Em linha]. Beijing: China Internet Information Center, 

2014. [Consult. 2014-07-23]. Disponível em WWW: http://www.china.org.cn/china/ 

http://english.peopledaily.com.cn/
http://french.peopledaily.com.cn/
http://www.xinhuanet.com/english/
http://french.news.cn/
http://french.news.cn/
http://cpcchina.chinadaily.com.cn/index.html
http://www.chinahumanrights.org/Whitepapers/Whitepapers/index.htm
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Estados Unidos da América (EUA) 

— Relatórios anuais da Congressional-Executive Commission on China 329; 

— Relatórios anuais sobre as práticas de direitos humanos na China do Departamento de 

Estado dos Estados Unidos submetidos ao Congresso norte-americano330. 

 

5.1.2. LISTA DOS DOCUMENTOS INDIRETOS  
 

— Bibliografia sobre o tema (monografias, contribuições em monografias e artigos de 

revistas científicas); 

– Artigos da imprensa ocidental; 

– China Vitae, que é uma base de dados criada por uma associação norte-americana com 

estudos biográficos atualizados dos governantes chineses331; 

– Relatórios de Instituições Internacionais (por exemplo, Banco Mundial, Organização 

Internacional do Trabalho, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, etc.); 

— Relatórios, notícias e revistas das ONG de direitos humanos, essencialmente da Amnistia 

Internacional 332 , Human Rights Watch 333 , Human Rights in China 334  e DUI HUA 

Foundation335. 

                                                           
329

 A Congressional-Executive Commission on China (CECC) foi criada em outubro de 2000 para monitorizar o 
cumprimento das normas internacionais sobre direitos humanos, encorajar o desenvolvimento do Estado de 
direito e elaborar uma lista das vítimas de violações de direitos humanos na China. A Comissão é composta por 
nove senadores, nove membros da Câmara de Representantes e cinco funcionários seniores nomeados pelo 
Presidente. A Comissão apresenta um relatório anual ao Presidente e ao Congresso. Para consulta dos 
relatórios elaborados desde 2002, v. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive Comission on 
China – Annual Reports [Em linha]. Washington D.C. Disponível em WWW: 
http://www.cecc.gov/publications/annual-reports 

330
 Os relatórios anuais do Departamento de Estado dos EUA submetidos ao Congresso dos EUA cobrem as 

práticas de direitos civis e políticos e de direitos dos trabalhadores previstos na DUDH e nos tratados 
internacionais. Os relatórios podem ser consultados em ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. Department of 
State – Human Rights Reports [Em linha]. Disponível em WWW: http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 

331
 China Vitae [Em linha]. Maryland, U.S. : China Vitae, 2001- . Disponível em WWW: 

http://www.chinavitae.com 

http://www.cecc.gov/publications/annual-reports
http://www.chinavitae.com/
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5.2. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 
 

No que respeita à análise dos documentos jurídicos (constituições, leis, regulamentos, 

convenções internacionais, declarações, resoluções, etc.) utilizámos o método próprio da 

Ciência Jurídica, que é o método dogmático. Entendendo-se por tal «interpretação e 

construção, análise e síntese, induzir para mais tarde deduzir, andar do particular (da norma 

ou do preceito) para o geral (a unidade do sistema) e deste, outra vez, para o particular (a 

subsunção das situações e relações da vida); em suma, uma elucidação racionalizante e 

totalizante»336. 

No entanto, apesar do método dogmático ter estado na sua origem ligado ao 

«positivismo»337, que limitava a análise jurídica à exegese das leis, atualmente esta conceção 

caiu em desuso. Nos nossos dias, «as tarefas próprias do jurista, de interpretação, 

compreensão e sistematização do direito positivo» 338  não são separáveis das tarefas 

próprias do historiador das ideias, filosóficas ou políticas339. Basta pensar na palavra 

«direitos humanos» para se perceber que aquele método já não pode funcionar. O termo 

«direitos humanos» é relativamente recente, mas para compreendermos o seu verdadeiro 

significado temos que ir à história do pensamento político-jurídico ocidental.  
                                                                                                                                                                                     
332

 O website da Amnistia Internacional está disponível em várias línguas. Este estudo recorreu às versões 
inglesa e francês disponíveis em http://www.amnesty.org/ e http://www.amnesty.org/fr 

333
  O website da Human Rights Watch está disponível em várias línguas. Este estudo recorreu às versões 

inglesa e francês disponíveis em http://www.hrw.org/ e http://www.hrw.org/fr 

334
 Human Rights in China [Em linha]. New York, HRIC [Consult. 2014-05-20]. Disponível em WWW: 

http://www.hrichina.org/en 

335
 A DUI HUA Foundation é uma ONG sediada nos EUA que tem trabalhado em questões relacionadas com o 

sistema penal chinês (por exemplo tratamento dos prisioneiros políticos, análise da legislação penal e 
processual penal, etc.). V. DUI HUA Foundation [Em linha]. San Francisco, USA, ©2014. Disponível em WWW: 
http://duihua.org/wp/ 

336
 MIRANDA, Jorge – Teoria do Estado…, p. 26 

337
 O positivismo jurídico é uma escola do pensamento jurídico, que reduz o direito a um conjunto de 

determinações do aparelho de poder, ao mesmo tempo que proclama dever a missão do jurista reduzir-se a 
uma atitude meramente empírico-analítica face a esse direito estabelecido, posto (positum), positivo. Neste 
sentido e para maiores desenvolvimentos, cf. MALTEZ, José Adelino – Princípios de Ciência Política. II Vol. O 
Problema do Direito. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa. ISCSP, 1996, pp. 423 ss. 

338
 AMARAL, Maria Lúcia – A Forma da República Uma Introdução Ao Estudo do Direito Constitucional. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2005, p. 169. 

339
 Idem, Ibidem. 

http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
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Quanto à análise dos outros documentos (monografias, artigos de revistas especializadas, 

livros brancos, imprensa, relatórios, discursos, declarações em congressos, simpósios, etc.), 

utilizámos os métodos clássicos ou tradicionais derivados dos métodos históricos (ou «crítica 

histórica»). Portanto, a análise dos documentos foi realizada procurando estabelecer, além 

do sentido das ideias (a designada «crítica interna»), a autoria, proveniência e datação (a 

designada «crítica externa») e a credibilidade ou verdade do documento (a designada 

«crítica de credibilidade»), procurando situar os mesmos no contexto em que foram criados 

e avaliando as suas consequências sociais340. 

 

5.3. LIMITES À INVESTIGAÇÃO 
 

Não podemos deixar de realçar, as dificuldades que enfrentámos na análise dos documentos 

relacionadas com o «segredo da formação das decisões políticas» e das «práticas da mentira 

razoável do Poder», que dificultam qualquer análise da «história do presente» 341. Se é certo 

que estes obstáculos são comuns em qualquer estudo da conjuntura (ou «história do 

presente»), na medida «em que o historiador do presente não é geralmente a testemunha 

dos factos» 342, neste estudo, por maioria de razão, as dificuldades foram acrescidas.  

O que sucede é que na China existe «um complexo sistema de censura digital e controlo da 

informação, em conjunto com uma abordagem mais tradicional para o controlo dos meios 

de comunicação social, como a prisão dos jornalistas» 343.  

 Neste contexto, também importa anotar que os académicos chineses que versam sobre 

temas relacionados com os direitos humanos e o constitucionalismo praticam normalmente 

                                                           
340

 Sobre a crítica histórica, cf. LARA, António de Sousa – Ciência Política…, pp. 102-106.  

341
  MOREIRA, Adriano – Ciência Política, p. 127.  

342
 Idem, Ibidem. 

343
 Neste sentido e para maiores desenvolvimentos, cf. COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS – Challenged in 

China: The shifting dynamics of censorship and control [Em linha]. New York: CPC, 2013.  
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a autocensura e se chegarem a exprimir o seu pensamento crítico verbalmente ou por 

escrito os seus textos não são publicados344.  

Por último, convém referir que não sabemos ler o mandarim, o que nos impediu de 

consultar textos na língua original chinesa. No entanto, atualmente o Governo chinês 

disponibiliza muita informação em língua inglesa. Por exemplo, a legislação chinesa pode ser 

consultada no website oficial do Governo chinês345, numa base de dados criada pela 

Universidade de Pequim346 e no website da Sociedade dos Estudos dos Direitos Humanos da 

China347. Além disso, a maior parte da legislação chinesa que interessa para este estudo está 

disponível na base de dados NATLEX criada pela Organização Internacional do Trabalho348. E, 

quanto aos textos legislativos que não são traduzidos oficialmente pela China, por vezes 

encontramos traduções não oficiais para a língua inglesa nos websites da ONG Human Rights 

in China e da DUI HUA Foundation. 

  

                                                           
344

 LIN Feng - Constitutional Law in China, p. v. 

345
 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA – Laws & Regulations. In Chinese Governments´s Official Web Portal [Em 

linha]. Beijing: 2005-. [Consult. 2014-03-03]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/Integrated_index.html 

346
 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. Peking University – LawinfoChina [Em linha]. Beijing: Peking University, 

2014. Disponível em WWW: http://www.lawinfochina.com/index.aspx. 

347
 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. China Society for Human Rights Studies – Laws & Legislations. In China 

Human Rights Net [Em linha]. Beijing: CSHRS. 1998-    . [Consult. 2014-03-02]. Laws & Legislations. Disponível 
em WWW: http://www.chinahumanrights.org/lal/index.htm 

348
 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – NATLEX [Em linha]. Genebra, Switzerland: ILO, 1996-2013, atual. 

2014-04-18. [Consult. 2014-07-11]. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=CHN&p_show_countries=N 

http://www.lawinfochina.com/index.aspx
http://www.chinahumanrights.org/lal/index.htm
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4. DIREITOS HUMANOS  
 

A dignidade humana é o dogma de confluência da consciência 
jurídica universal, identificando-se com o sentido último de um Direito 

justo, isto é ao serviço do valor absoluto, único e inviolável que 
representa cada ser humano. 

PAULO OTERO
349

 

1. O CONCEITO DE DIREITOS HUMANOS  

 

1.1. DIREITOS HUMANOS: UM CONCEITO INDETERMINADO? 

 

Definir os direitos humanos não é uma tarefa fácil, pois, não obstante o termo ter entrado 

na linguagem comum após a Segunda Guerra Mundial com a fundação das Nações Unidas, 

em 1945, normalmente não é empregue com o mesmo sentido por todos aqueles que 

participam no discurso dos direitos. Para esclarecer melhor esta afirmação leia-se o seguinte 

excerto escrito pela jurista chinesa Xin Chunying: 

[O] movimento internacional dos direitos humanos está longe da racionalidade e 
harmonia. À volta do problema dos direitos humanos, os países Ocidentais e de 
Leste, os países do Sul e os países do Norte, os países em desenvolvimento e os 
países desenvolvidos, os países socialistas e os países capitalistas, cada um adere 
à sua própria versão ou argumento e as suas diferenças e clivagens estão quase 
em todo o lado. O campo dos direitos humanos internacionais é como uma 
grande arena, que oferece um lugar às diferentes forças do mundo para combates 
de gladiadores e desportos atléticos. Por detrás da cena estão contradições 
complicadas, assim como, interesses e conflitos de políticas e ideologias. Quando 
as pessoas usam a linguagem dos direitos humanos para explicar a desintegração 
de países, guerras nacionais, confrontos militares, disputas comerciais e outros 
factos da vida, o conceito de direitos humanos que utilizam é diferente. Portanto 
a escolha da mesma linguagem tem significados diferentes.350    

Com efeito, existe no mundo contemporâneo um desacordo político em relação a algumas 

questões básicas respeitantes aos direitos humanos. Mais, este desacordo tanto se verifica 
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350
 XIN Chunying – Can the Pluralistic World Have a Unified Concept of Human Rights? In SMITH, Jaqueline ed. – 
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entre sociedades com culturas diferentes como nas próprias sociedades democráticas de 

Estados pluralistas. Ou seja, os direitos humanos «são lidos diferentemente nos diversos 

contextos culturais do mundo. A vida, a liberdade, a autodeterminação individual, a 

igualdade dos sexos, não são sentidas em todo o lado como tendo as mesmas 

implicações»351 e «mesmo quando os participantes na discussão se integram numa área de 

um “pluralismo razoável”352  há lugar para um persistente desacordo com origem em 

diferentes teorias de justiça, diferentes conceções sobre o relacionamento entre Estado e 

cidadãos, diferentes “doutrinas compreensivas” ou diferentes teorias dos direitos»353.  

A observação das coisas demonstra que, quando se utiliza a expressão direitos humanos isso 

não significa sequer que haja acordo sobre os direitos que são reconhecidos apesar de este 

acordo ser o mais fácil de atingir354. De facto, até aqueles que aceitam a mesma lista de 

direitos têm, frequentemente, entendimentos diferentes a respeito do seu carácter geral, 

conteúdo e alcance. Isto é, as pessoas que reconhecem um determinado direito, como por 

exemplo, o direito à vida ou o direito à liberdade de expressão e de informação, podem, 

todavia, ter diferentes conceções desse direito. Pensemos em exemplos concretos: em 

relação ao direito à vida, algumas pessoas reconhecem ao doente terminal ou em grande 

sofrimento o poder de dispor da própria vida, outras não; uns defendem o aborto chegando 

mesmo a considerá-lo como um “direito” da mulher sobre o seu próprio corpo, enquanto 

outros defendem a vida humana desde o momento da conceção até à morte natural. 

Quanto à liberdade de expressão e de informação há quem sustente que os indivíduos 

podem especular à vontade sobre matérias de interesse coletivo e há quem defenda uma 
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352
 A expressão «pluralismo razoável» foi utilizada por John Rawls aquando da formulação da sua teoria da 

«justiça como equidade». Rawls assume que o facto do «pluralismo razoável» entendido como a existência de 
uma diversidade de doutrinas religiosas, filosóficas e morais é um aspeto permanente de uma sociedade 
democrática. Cf. RAWLS, John – Justiça Como Equidade - Uma Reformulação (Justice As Fairness – A 
Restatement, Harvard University Press, 2002), org. por Erin Kelly, tradução de Claudia Berliner, São Paulo, 
Martins Fontes, 2003. 

353
 NOVAIS, Jorge Reis – Direitos Fundamentais Trunfos Contra a Maioria. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 

43. 

354
 Idem, Ibidem. 



92 

 

visão mais restritiva exigindo o estabelecimento de limites quando a liberdade de expressão 

entra em colisão com a honra, o bom nome ou a reputação das pessoas, etc. 

Na realidade este problema não é novo. Já quando as Nações Unidas decidiram criar a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e atribuíram essa tarefa à Comissão dos Direitos 

Humanos 355 nada disseram sobre o significado da expressão direitos humanos, nem sobre a 

sua justificação ou fundamentação. No entanto, não deixaram de dar algumas instruções 

sobre o conteúdo da Declaração, nomeadamente frisaram que esta devia incluir o princípio 

da não discriminação, os direitos civis e políticos, os direitos económicos e sociais e que devia 

ser universal 356.  

A razão para a omissão de quaisquer referências ao sentido e fundamento dos direitos 

humanos nos trabalhos preparatórios da Declaração Universal dos Direitos Humanos residiu, 

precisamente, no facto de se considerar que eram assuntos problemáticos, e como tal, a 

serem evitados de modo a permitir o consenso sobre o conteúdo da Declaração. John 

Humphrey, Diretor do Departamento de Direitos Humanos do Secretariado das Nações 

Unidas e Professor de Direito Internacional, tinha consciência desta realidade e, portanto, 

quando formulou as primeiras instruções do Secretariado das Nações Unidas sobre o que 

deveria ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve a preocupação de afirmar 

expressamente que «a sua redação deve evitar cautelosamente qualquer afirmação 

filosófica que não enuncie direitos»357. 

A uma conclusão semelhante chegou também o Comité da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre os Princípios Filosóficos dos Direitos do 
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Homem, em julho de 1947, depois de receber as respostas escritas de um grupo de filósofos, 

cientistas sociais, juristas e escritores provenientes de várias partes do mundo — integrado, 

entre outros, por Emmanuel Mounier, Jacques Maritain e Teilhard de Chardin da França, 

Mahatma Gandhi da Índia, Chung-Shu Lo da China, Aldous Huxley do Reino Unido e 

Benedetto Croce da Itália — relativas a um inquérito levado a cabo pela Unesco, sob a 

direção de Julian S. Huxley, tendo por objeto o problema filosófico dos Direitos do Homem358: 

 [O] Comité está convencido que o problema filosófico envolvido por uma 
declaração de direitos humanos não consiste em atingir um consenso doutrinário 
mas sim um acordo relativo aos direitos, bem como à ação relativa ao 
cumprimento e defesa dos direitos que podem ser justificados através de razões 
doutrinárias altamente divergentes. Portanto, a discussão do Comité, tanto acerca 
da evolução dos direitos humanos como das diferenças teóricas respeitantes à 
sua natureza e relações entre si, não tenciona estabelecer uma estrutura 
intelectual para os reduzir a uma única definição, mas antes descobrir os meios 
intelectuais que permitam o acordo relativo aos direitos fundamentais e remover 
os obstáculos à sua implementação tal como os que possam surgir de diferenças 
intelectuais.359 

Compreende-se deste modo que, por exemplo, durante uma das reuniões da Comissão 

Nacional Francesa da Unesco que discutia os direitos humanos, quando alguém se mostrou 

espantado com o facto de alguns defensores de ideologias opostas terem concordado com a 

redação de uma lista de direitos, lhe terem respondido que «aceitavam aquela lista desde 

que não lhes perguntassem porquê»360. 

Acontece que, os autores da Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirados por 

diversas filosofias chegaram a um acordo «mais pragmático do que teórico» 361. Ou seja, 
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chegaram a um acordo sobre uma lista de direitos ou conjunto de normas que pudessem ser 

postos em prática, mas desistiram da procura de um consenso a respeito da definição e 

justificação filosófica dos direitos humanos.  

A estratégia utilizada na negociação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pôs a nu 

a pluralidade de sentidos que se escondem por detrás dos discursos dos direitos humanos. A 

verdade é que «provavelmente não há nenhum assunto político no mundo que levante 

questões filosóficas mais difíceis do que os direitos humanos» 362. Jacques Maritain (1882-

1973) sintetizou, muito bem, este problema:   

Ao nível das justificações e interpretações racionais, ao nível teórico e 
especulativo, a questão dos direitos do homem invoca todas as certezas morais e 
metafísicas (ou anti-metafisicas) que o indivíduo subscreve. Enquanto não houver 
unidade de fé ou unidade de filosofia nas mentes dos homens, as interpretações e 
as justificações estarão em conflito mútuo.363  

Tudo isto para dizer que, cada vez que se menciona o termo direitos se está a afirmar uma 

conceção destes.  

Além disto, a resposta mais imediata à questão de saber o que é que os defensores dos 

direitos humanos querem dizer quando se referem aos direitos humanos é a de que, 

normalmente, quando usam tal expressão se estão a referir aos direitos humanos 

reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou pelo direito internacional 

dos direitos humanos364. Na prática, o que isto significa é que quando os Governos, os 

defensores dos direitos humanos ou os documentos das Nações Unidas se referem aos 

direitos humanos estão a apelar para a lista de direitos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ou conjunto de direitos reconhecidos pelo direito internacional. Para esclarecer 

melhor a parte final desta afirmação, salienta-se que apesar da Declaração Universal ser o 

texto primordial em matéria de direitos humanos, o catálogo de direitos humanos 

internacionais não está apenas previsto na Declaração Universal. 
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Com efeito, a lista dos direitos humanos internacionais está basicamente contida na Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, que é constituída pelas disposições sobre direitos 

humanos da Carta das Nações Unidas (v. Preâmbulo e artigos 1.º, 55.º e 56.º), da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, dos Pactos Internacionais de Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais (PIDESC) e de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e dos Protocolos Facultativos aos 

dois Pactos365. Sublinha-se, contudo, que as normas previstas nos Protocolos Facultativos, 

com exceção do Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos com vista à Abolição da Pena de Morte, não reconhecem direitos humanos. Estes 

Protocolos apenas contêm normas sobre mecanismos de controlo e supervisão internacional 

do comportamento dos Estados, sem os quais a proclamação de direitos perderia grande 

parte do seu significado. 

  

1.2. A CONCEÇÃO SUBSTANCIAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 Como se viu, a resposta mais imediata à questão de saber o que são os direitos humanos no 

discurso do movimento internacional dos direitos humanos é dizer que os direitos humanos 

são os direitos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos ou pelo direito 

internacional dos direitos humanos. 

Esta abordagem é correta. Todavia, se quisermos efetivamente saber qual é o conceito 

substancial de direitos humanos incorporado na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

e nos outros textos jurídicos internacionais, o que é o mesmo que procurar saber o que são 
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os direitos humanos, temos que explorar um pouco mais o assunto. E, além disso, importa 

anotar que esta questão não é despicienda porque se trata de saber qual é o sentido dos 

direitos humanos e qual a razão para exigir o seu cumprimento. Reduzir a problemática dos 

direitos humanos ao conhecimento da lista de direitos humanos internacionais é, no 

mínimo, suspeito, já para não dizer que demonstra alguma hipocrisia da parte dos 

defensores dos direitos humanos. Mais, não se compreende como é que se pode exigir o 

cumprimento dos direitos por parte de outras culturas sem se oferecer nenhuma 

justificação366. 

Partindo destes pressupostos, salienta-se que a maioria da doutrina considera que, para 

efeitos da política e do direito internacional e das discussões internacionais sobre práticas de 

direitos humanos, a conceção substancial de direitos humanos é a que está incorporada na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto apesar de a Declaração não conter a 

definição do termo «direitos humanos»367. Vejamos então qual é a conceção substancial dos 

direitos humanos internacionais. 

A maioria dos autores, que se dedicou à questão de saber qual é a conceção de direitos 

humanos subjacente à lista de direitos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, diz que os direitos humanos internacionais refletem a conceção liberal dos 

direitos humanos. Isto é, defende que existe uma correspondência entre o liberalismo e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos368.   
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Tal afirmação baseia-se sobretudo em dois aspetos. 

Por um lado, no facto de a maior parte das fontes da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos serem textos provenientes de países ocidentais, e em especial, textos de origem 

anglo-saxónica. 

Por outro lado, pela constatação da existência de semelhanças concetuais entre o discurso 

contemporâneo internacional dos direitos humanos e a conceção liberal do homem e do 

Estado.  

Ou seja, para a maioria da doutrina a conceção substancial dos direitos humanos 

internacionais «é uma mera versão contemporânea da teoria liberal dos direitos 

internacionalizada e universalizada»369. Em suma, assume-se que os direitos humanos «são o 

idioma contemporâneo dos direitos naturais»370. 

Compreende-se deste modo, que no website da ONU, na página com o título L´ONU et Les 

Droits de L´Homme, se diga que se entende por direitos humanos «um conjunto de direitos 

essenciais à nossa existência como seres humanos. Sem estes direitos, não podemos 

desenvolver, nem exercer plenamente as nossas qualidades humanas, a nossa inteligência, o 

nosso talento e a nossa espiritualidade»371. Ou, que num relatório do PNUD se leia: «Os 

direitos humanos são os direitos possuídos por todas as pessoas, em virtude da sua 

                                                                                                                                                                                     
– Universal human rights: a critique. In DUNNE, Tim; WHEELER, Nicholas J. eds. – Human Rights in Global 
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Universal Declaration of Human Rights A Common Standard of Achievement. The Hague: Kluwer Law 
International, 1999, p. 27-39, em especial, p. 38; SAMNOY, Åshild – Origins of the Universal Declaration, p. 17; 
MOREIRA, Adriano – Ciência Política, pp. 311ss; BRITO, António José de – O Problema dos Direitos Humanos. In 
CUNHA, Paulo Ferreira da, org. por – Direitos Humanos – Teorias e Práticas. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 141-
149, em especial pp. 141-142; CUNHA, Paulo Ferreira da – Jusnaturalismo e Jushumanismo O Desafio da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. In CUNHA, Paulo Ferreira da, org. por – 
Direitos Humanos – Teorias e Práticas. Coimbra: Almedina, 2003, p. 35-52. 
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humanidade, para viver uma vida de liberdade e dignidade.»372 Ou, ainda, que na Ficha de 

Informação do Alto-Comissariado das Nações Unidas sobre o dispositivo convencional das 

Nações Unidas sobre os direitos humanos se afirme que o direito internacional dos direitos 

humanos tem «uma conceção do ser humano como sujeito ativo e informado que participa 

na vida pública do Estado onde se encontra e nas decisões que lhe dizem respeito, em vez de 

ser passivamente o seu objeto» 373. E muitos outros exemplos poderiam ser dados. 

Como escreve Jack Donnely:  

Os direitos humanos baseiam-se e procuram realizar uma conceção particular da 
natureza humana, dignidade, bem-estar ou prosperidade. Os seres humanos são 
vistos como indivíduos autónomos e iguais em vez de titulares de papéis sociais 
específicos. Os indivíduos também são membros de famílias e de comunidades, 
trabalhadores, praticantes de uma determinada religião, cidadãos e exercem 
outras funções sociais. Uma conceção de direitos humanos contudo realça que 
essencial à sua dignidade, e a uma vida digna de um ser humano, é o simples facto 
de serem seres humanos. Isto dá-lhes um valor irredutível que lhes confere a igual 
consideração e respeito por parte do Estado e a oportunidade de fazerem 
escolhas fundamentais sobre o que constitui uma vida boa (para eles), com quem 
se associam e como.374 

Por outras palavras: «Os direitos humanos são um mecanismo particular — um 

conjunto particular de práticas — para realizar um certo tipo de conceção de dignidade 

humana.»375 

Note-se, contudo, que o conceito de «direitos humanos» e o conceito de «dignidade 

humana», apesar de estarem relacionados, são diferentes. Então pergunta-se, o que são, 

afinal, os direitos humanos? 

A maioria da doutrina considera que a definição dos direitos humanos mais consentânea 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a seguinte: direitos que cada um tem só 
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por ser um ser humano (ou em virtude da sua humanidade)376. Por sua vez, esta definição 

também levanta problemas, porque, temos que saber o que é que o discurso internacional 

dos direitos humanos entende por «direito» e o que é que o termo «humano» acrescenta 

aos direitos. Vejamos.  

 

1.2.1. O TERMO «DIREITO» 
 

Para o discurso internacional dos direitos humanos, a palavra «direito» significa «direito 

subjetivo». Por sua vez dizer que um direito é um «direito subjetivo» é o mesmo que dizer 

que é um poder de vontade (ou uma faculdade de agir ou de exigir) que certo indivíduo tem 

perante o Estado ou outras pessoas individuais ou coletivas sujeitas ao poder do Estado377. 

 Esta definição do termo «direito» coloca a tónica na ideia de liberdade do seu titular na 

medida em que o exercício do poder está dependente da escolha (ou vontade) do seu titular, 

tal como é sugerido pela expressão «exercício dos direitos». Assim sendo, ter um direito não 

se reduz a ter um benefício como resultado da obrigação de outrem. Aquele que tem um 

direito tem o poder de exigir de outrem um determinado comportamento positivo (ação) ou 

negativo (abstenção ou omissão). E, se aquele que tem o dever de realizar esse 

comportamento não cumprir o seu dever, está a violar o direito, podendo o titular do direito 

reagir contra ele de modo a obter a satisfação do seu direito, o que poderá acontecer 

através do acesso a recursos administrativos ou judiciais. Isto significa que a vítima da 

violação do direito tem direito a uma reparação adequada que poderá assumir a forma de 

reconstituição da situação a que se teria chegado se o obrigado tivesse cumprido o seu 

dever, de uma indemnização dos danos sofridos quando a reconstituição da situação lesada 
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 Neste sentido, cf., por exemplo, VINCENT, R. J., – Human Rights and International Relations, p. 13; LEVIN, 
Leah – Droits de L´Homme Questions et Réponses, p. 17; WENAR, Leif – The Nature of Human Rights, p. 285; 
DONNELLY, Jack – Human Dignity and Human Rights, p. 8. 
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 Sobre a conceção dominante ao nível internacional a respeito do destinatário dos direitos humanos, v., por 

exemplo, HENKIN, Louis – The Human Rights Idea in Contemporary China: A Comparative Perspective, p. 8; 
MIRANDA, Jorge – Curso de Direito Internacional Público, p. 284; DONNELLY, Jack – Universal Human Rights…, 
p. 34; LEVIN, Leah – Droits de L´Homme Questions…, p. 23.  
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não é atingível ou não é sanção suficiente da violação registada, ou mesmo, de uma garantia 

de não repetição da situação378. 

O facto de a definição do direito subjetivo colocar a tónica na ideia de escolha (ou vontade) e 

não na ideia de benefício significa que se pretende realçar que os titulares dos direitos 

humanos «são agentes que têm controlo sobre o dever de outra pessoa e podem por 

conseguinte ser comparados a um “soberano em pequena escala”» 379. Como afirma Alon 

Harel, «os direitos, nesta perspetiva, podem ser identificados como escolhas protegidas – 

proteção que conduz à autonomia e autorrealização dos titulares dos direitos» 380.  

Ainda em relação ao objeto dos direitos, salienta-se que «o objeto a proteger é entendido 

como um interesse cuja grande importância é marcada pela sua ligação ao rótulo direito»381. 

No discurso dos direitos humanos esta especial importância dos direitos é traduzida pela 

descrição dos «direitos como trunfos» da autoria de Ronald Dworkin382. 

Segundo Dworkin ter um direito equivale a ter um trunfo num jogo de cartas. A carta de 

trunfo prevalece sobre qualquer outra carta. Nesta perspetiva, os direitos devem entendidos 

como «trunfos sobre alguma justificação de fundo para decisões políticas que estabeleçam 

um objetivo para a comunidade como um todo» 383. De acordo com esta formulação, o 

Estado não poderia, em nome da necessidade de prosseguir utilidades de bem-estar ou fins 
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 Neste sentido, cf. HENKIN, Louis – The Human Rights Idea in Contemporary China…, p. 8; VINCENT, R.J., – 
Human Rights and International…, pp. 7-9; DONNELLY, Jack – Human Dignity and Human …, pp. 8-9. 
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 HART, Herbert L.A. – Legal Rights. In HART, Herbert L. A. – Essays on Bentham: Jurisprudence and Political 

Theory. Oxford: Clarendon Press, 1982, 162-193 apud HAREL, Alon – Theories of Rights. In GOLDING, Martin P.; 
EDMUNDSON, William A. – The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and legal Theory. Oxford, U.K: 
Blackwell Publishing, 2005, p. 191-206, (p. 194). 
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 HAREL, Alon – Theories of Rights, p. 194. 
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 VINCENT, R. J. – Human Rights and International…, p. 8. 
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 Neste sentido, cf. VINCENT, R. J. – Human Rights and International…, p. 8; HAREL, Alon – Theories of Rights, 

p. 197. 

383
 «rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that states a 

goal for the community as whole». DWORKIN, Ronald –Taking Rights Seriously. London, 1977 apud HAREL, Alon 
– Theories of Rights, pp. 197-198. 
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coletivos do domínio económico, social ou político, impor aos indivíduos medidas políticas 

orientadas a fins de utilidade social que resultassem em sacrifício dos seus direitos384. 

Dworkin declara que os direitos só são necessários ao nível da teoria política, «quando 

alguma decisão que prejudique certas pessoas encontre, não obstante, apoio prima facie, na 

afirmação de que isso deixará a comunidade como um todo em melhor situação segundo 

alguma descrição plausível de onde reside o bem-estar geral da comunidade»385.    

Como escreve Alon Harel, na descrição dos direitos como trunfos «os direitos contrastam 

com os objetivos coletivos na medida em que os direitos são individualistas, em vez de 

coletivos, e consequentemente o raciocínio baseado em direitos não permite uma troca de 

encargos e benefícios entre os indivíduos e a sociedade» 386. 

Explicando melhor, a conceção dos direitos humanos como trunfos não se resume à 

proteção dos direitos políticos da minoria contra as pretensões hegemónicas da maioria 

política, sendo antes extensiva a todos os direitos humanos (incluindo, os direitos sociais). E, 

por outro lado, esta conceção significa igualmente a proteção de todos os direitos humanos 

contra restrições decorrentes de tentativas de imposição de conceções particulares 

sustentadas conjunturalmente no apoio de maiorias políticas, sociais, culturais ou 

religiosas387. Vejamos o seguinte exemplo, ilustrativo do que se está a dizer: se existe um 

direito à liberdade de opinião e de expressão mesmo que um determinado Governo, 

democrático, maioritário, considere que a expressão de certas opiniões pessoais num meio 

de comunicação social põe em causa o relacionamento com outros Estados, inviabiliza 

negócios importantes para o bem-estar da comunidade ou contribui para a difusão de ideias 

que o Governo considera nocivas para a comunidade no seu todo, não pode o Governo ou 
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 Neste sentido, cf. NOVAIS, Jorge Reis – Direitos Fundamentais Trunfos Contra a Maioria, p. 28. 
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 Cf. DWORKIN, Ronald – Uma Questão de Princípio (A Matter of Principle. Harvard University Press, 1985). 

Trad. bras. de Luís Carlos Borges. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 553. 
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 Cf. HAREL, Alon – Theories of Rights, p. 198. 
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essa maioria impedir que um indivíduo expresse livremente as suas opiniões, o que significa 

que ele tem um trunfo contra a vontade ou opinião da maioria388. 

No entanto, a conceção dos direitos humanos como trunfos não significa que os direitos 

humanos sejam intangíveis ou absolutos389. Com efeito, se é certo que a conceção dos 

direitos como trunfos impede a limitação dos direitos humanos (por exemplo, o direito a 

constituir família) para fazer prevalecer o bem-estar ou a prosperidade da maioria, 

garantindo ao indivíduo ou a uma minoria (por exemplo, aos homossexuais) as mesmas 

possibilidades e oportunidades que a quaisquer outros, isto não quer dizer que os direitos 

humanos não tenham que ceder perante nenhum objetivo social390. 

Na verdade, os direitos humanos podem ser limitados ou têm mesmo que ceder perante a 

maior força de outros direitos ou interesses, pelo que nestas situações se admite que o 

Estado (ou a maioria) limite o exercício dos direitos. Para esclarecer melhor este ponto passo 

a transcrever as palavras de Maritain:  

Mesmo para os direitos inalienáveis absolutos temos de distinguir entre posse e 
exercício – o último sujeito a condições e limitações ditadas em cada caso pela 
justiça. Se um criminoso pode ser justamente condenado à morte, é porque pelo 
seu crime se privou, não vamos dizer do direito à vida, mas da possibilidade de 
invocar justamente este direito: ele excluiu-se a si próprio moralmente da 
comunidade humana, precisamente no que respeita ao uso deste direito 
«inalienável» e fundamental que a punição imposta o impede de exercer391. 

Analisado o termo «direito», vamos agora ver quais as implicações que a expressão 

«humano» traz para o conceito de direitos humanos. 
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 Exemplo retirado de NOVAIS, Jorge Reis – Direitos Fundamentais Trunfos…, p. 36 
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 Neste sentido, cf., entre outros, HENKIN, Louis – The Human Rights Idea …, p. 9; VINCENT, R. J. – Human 

Rights and International…, p. 10 
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 Neste último sentido, cf., por exemplo, HAREL, Alon – Theories of Rights, p. 198. 
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1.2.2. O TERMO «HUMANO» 
 

O termo «humano» implica que os direitos humanos não sejam direitos específicos de uma 

cultura ou de um grupo, mas direitos de todos os seres humanos, independentemente da 

nacionalidade, sexo, raça, classe, riqueza, religião, origem étnica, idade, etc. Isto é, para se 

ter direitos humanos basta pertencer à espécie humana, ser um ser humano. Sendo por isto 

que se diz que os direitos humanos são universais e iguais para todos os seres humanos e 

inalienáveis392. 

Ao contrário de outros direitos, os direitos humanos «não retiram a sua autoridade dos 

textos positivos do Estado, eles são inferidos de uma ideia do “homem”, as leis não fazem 

mais do que “declará-los”» 393.  

Portanto, o termo «humano» permite distinguir os direitos humanos dos direitos criados 

pelo Estado através de leis ou dos direitos criados através de contratos. Os direitos humanos 

são direitos inerentes ou inatos ao ser humano e esperam ser reconhecidos pelo Direito de 

cada sociedade política.  

Por último, o termo «humano» implica que só os seres humanos têm direitos humanos. 

Logo, os direitos humanos são direitos dos indivíduos. Os grupos dos mais diversos tipos 

também têm direitos, contudo, estes são direitos das coletividades (por exemplo, os direitos 

das minorias). O direito internacional também protege alguns direitos de coletividades, por 

exemplo, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 4 de 

dezembro de 1948, consagra determinados direitos, com vista à proteção da integridade do 

grupo que completa a integridade individual394.  
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 V., entre outros, VINCENT, R. J. – Human Rights and International Relations, pp. 9-10; DONNELLY, Jack – 
Human Dignity and Human Dignity, p. 9. 

393
 VILLEY, Michel – Le Droit et Les Droits de L´Homme, p. 25. 
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 Exemplo retirado de MARTINS, Ana Maria – Direito Internacional dos Direitos Humanos, p. 85.  
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1.3. DIREITOS HUMANOS E CONCEITOS RELACIONADOS 
 

1.3.1. DIREITOS HUMANOS E DEVERES 
 

O direito internacional dos direitos humanos não dá a mesma importância aos deveres dos 

indivíduos para com o Estado do que dá aos direitos humanos. É certo que o Estado também 

tem direitos e alguns destes direitos são a contrapartida dos deveres dos indivíduos (por 

exemplo, o direito de cobrar impostos do Estado é a contrapartida do dever individual de 

pagar impostos, o direito de respeito da lei é a contrapartida do dever individual de 

obediência à lei, o direito à paz social, é a contrapartida do dever de respeitar a paz e a 

segurança, etc.).  

No entanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não enuncia uma lista de deveres 

humanos. Com efeito, quanto aos deveres a Declaração limita-se a proclamar no seu artigo 

29.º, nº1 que «o indivíduo tem deveres para com a comunidade fora da qual não é possível o 

livre e pleno desenvolvimento de uma personalidade» e os quintos parágrafos dos Pactos 

Internacionais sobre Direitos Humanos também referem que «o indivíduo tem deveres em 

relação a outrem e em relação à coletividade a que pertence».  

Além disto, para o direito internacional dos direitos humanos «o cumprimento dos deveres 

sociais não é uma pré-condição para ter e exercer os direitos humanos»395. 

Acontece que, a indiferença dos textos internacionais em relação aos deveres dos indivíduos 

para com o Estado traduz a ideia de que a relação do indivíduo com o Estado é 

desequilibrada pela desproporção do poder das partes envolvidas. Ou seja, considera-se que 

o Estado tem muito mais poder do que o indivíduo, o que torna necessário proteger 

internacionalmente os direitos individuais para equilibrar de certo modo a referida 

relação396. 
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1.3.2. DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA  
 

O conceito de direitos humanos é diferente do conceito de justiça, mas estão relacionados.  

Os direitos humanos, como já se disse, refletem uma conceção particular da dignidade 

humana, mas também «representam e procuram realizar uma conceção particular de justiça 

social»397 . 

É evidente que os direitos humanos exprimem valores (por exemplo, segurança, alimentação 

adequada, expressão do pensamento) e que estes constituem o objeto (ou conteúdo) dos 

direitos. Todavia, no discurso internacional dos direitos humanos considera-se que existe 

uma interdependência entre os direitos e os valores. Porque se, por um lado, os direitos 

humanos implicam a seleção de certos valores; por outro lado, também envolvem a escolha 

de um mecanismo específico para defender esses valores — os direitos398.  

Ou seja, no discurso dos direitos humanos os valores ou o gozo do objeto dos direitos não 

têm prioridade em relação aos direitos e não determinam por si só o seu conteúdo e a sua 

força. Por exemplo, nem todas as razões que justificam a proteção da expressão do 

pensamento constituem uma razão para estabelecer um direito à liberdade de expressão do 

pensamento, que é um direito humano internacionalmente reconhecido (v. art. 19.º DUDH). 

A proteção da expressão do pensamento pode ser instituída simplesmente porque conduz à 

prosperidade económica, mas a contribuição da expressão do pensamento para a 

prosperidade económica não é um argumento que justifique o estabelecimento do direito à 

liberdade de expressão do pensamento como direito humano399. 

Vejamos outro exemplo que permite compreender as diferenças existentes entre os direitos 

humanos e os valores ou o gozo do objeto dos direitos: um Estado pode garantir uma 

alimentação adequada ao seu povo porque adotou as políticas económicas, ambientais e 

sociais adequadas para erradicar a pobreza. Contudo, isto não é o mesmo que dizer que o 
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Estado garante o direito à alimentação adequada, que é um direito internacionalmente 

reconhecido (v. art. 25.º DUDH). Isto, porque, se o Estado referido no nosso exemplo, por 

qualquer razão, se tornar menos benevolente impedindo o acesso à alimentação adequada a 

um determinado grupo de cidadãos ou, se de repente, por qualquer erro político as pessoas 

deixarem de ter acesso a uma alimentação adequada (por exemplo, se a comida estiver 

contaminada com substâncias nocivas) e não poderem reivindicar o seu direito à 

alimentação adequada por falta de acesso a recursos judiciais ou a outros recursos 

apropriados e se não puderem sequer dizer o que precisam e porquê, o que, por sua vez, 

implica o reconhecimento da liberdade de expressão para além do reconhecimento do 

direito à alimentação adequada, este último direito será violado pelo Estado400.  

Tudo quanto dissemos demonstra que no discurso dos direitos humanos os valores 

subjacentes aos direitos estão dependentes da aceitação social do direito como algo com 

grande importância401. Neste sentido, leiam-se as palavras de R. J. Vincent: 

Os direitos não só constituem uma parte importante da linguagem moral, como 
têm um papel único nessa linguagem. Que é exprimirem uma atitude moral 
específica. O comportamento de alguém que reivindica os seus direitos não é o de 
alguém que mendiga ou suplica, e a resposta se a reivindicação for satisfeita não é 
de gratidão. Igualmente, se a reivindicação não for satisfeita, a resposta não é de 
desapontamento mas de indignação. Isto acontece porque os direitos são 
defendidos como fazendo parte do estatuto da pessoa.402 

Em sentido próximo, Louis Henkin declara: «Os direitos humanos não são um abstrato, 

incipiente “bem”. Os direitos são expressões bem conhecidas, definidas e específicas do 

respeito pela dignidade individual e autonomia individual, e de um sentimento comum de 

justiça e injustiça.» 403 
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Nesta linha, também, John Finnis afirma que a moderna linguagem dos direitos «é um 

instrumento multifacetado para relatar e afirmar as exigências e as implicações de uma 

relação de justiça do ponto de vista da pessoa que beneficia dessa relação»404.  

Isto é, a linguagem dos direitos coloca a ênfase no titular do direito surgindo o dever do 

Estado como a contrapartida do direito do indivíduo. Como realça Joel Feinberg: 

 Podem existir deveres num mundo sem direitos; nem todos os deveres de fazer 
algo a A são deveres (devidos) a A correlativos a direitos de que A é titular. Em vez 
disso, eu posso ter um dever correlativo a um direito de Deus que obriga a fazer 
algo por A. Se eu falhar no cumprimento desse dever, posso ter feito de algo 
errado. Posso não ter sido correto para com A, posso ter prejudicado A. Mas 
posso ter feito tudo isto sem ser injusto para com A (mesmo sendo A o objeto do 
dever), porque o cumprimento do dever não era devido a A. Dizer que A tem um 
direito acrescenta a ideia de que algo é devido a A (embora possa significar mais 
do que isso).405 

Ou seja, apesar de nem sempre assim ter sido ao longo da História, nos nossos dias, «no 

plano da justiça coletiva […] o principal critério da justiça, como forma de organização de um 

Estado justo e de uma sociedade justa, é o respeito pelos Direitos Humanos» 406.  

Não adiantaremos mais sobre a relação entre os direitos humanos e a justiça, mas não 

podemos deixar de observar que quando se afirma que os direitos humanos são direitos 

morais o que se procura, na verdade, é afirmar a subordinação do direito e do Estado à 

justiça. O que é o mesmo que dizer subordinação a critérios materiais transcendentes, 

critérios que radicam no direito natural (ou em valores éticos superiores). Sendo, por isto, 

que os juristas quando elogiam ou condenam o direito existente numa determinada 

sociedade tendem a usar os termos justo e injusto. 
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1.3.3. DIREITOS HUMANOS, DEMOCRACIA E ESTADO DE DIREITO 

 

A expressão democracia nascida há mais de vinte e cinco séculos407 tem sido, como referiu 

Hans Kelsen (1929), o conceito «mais abusivamente empregue entre todos os conceitos 

políticos»408. Por sua vez, a expressão Estado de direito (em inglês, rule of law) «o mais 

proeminente ideal político das democracias liberais ocidentais»409, nascida no contexto da 

história do constitucionalismo britânico e vulgarizada pela linguagem comum também tem 

um sentido equívoco. Como não cabe no âmbito deste estudo entrar na análise inesgotável 

destes conceitos, iremos apenas dizer quais são os sentidos de ambas as expressões no atual 

contexto internacional e como é que se relacionam com o conceito de direitos humanos.  

Partindo deste pressuposto, vejamos, antes de mais, o que é que a ONU e os especialistas 

neste assunto dizem.  

Em primeiro lugar, salienta-se que, em 2002, a Comissão dos Direitos Humanos declarou que 

«os elementos essenciais da democracia incluem o respeito pelos direitos humanos e 

liberdades fundamentais, liberdade de associação, liberdade de opinião e de expressão, 

acesso ao poder e seu exercício em conformidade com o Estado de direito, realização de 

eleições periódicas livres e honestas através de sufrágio universal e voto secreto, um sistema 

pluralista de partidos políticos e organizações, separação de poderes, independência do 

poder judicial, transparência e responsabilidade da administração pública e meios de 

comunicação social livres, independentes e pluralistas»410. E depois, entre outras coisas, 

reafirmou «que o pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais […] só 

podem ter lugar em sistemas democráticos»411 . 
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Três anos mais tarde (2005), num seminário sobre a Interdependência entre a democracia, 

os direitos humanos e o Estado de direito, que decorreu em Genebra, entre os dias 28 de 

fevereiro e 2 de março, a pedido da Comissão dos Direitos Humanos retiraram-se, entre 

outras, as seguintes conclusões:    

– «A democracia e o Estado de direito são interdependentes e ambos são necessários para a 

criar um ambiente onde os direitos humanos possam ser realizados»412; 

– «O conceito holístico de democracia […] que envolve o processual e o substantivo, 

instituições formais e processos informais, maiorias e minorias, homens e mulheres. 

Governos e sociedade civil, o político e o económico, o nacional e o internacional.»413; 

– «Os Estados são em última instância os responsáveis pela garantia da democracia, direitos 

humanos e Estado de direito. […]» 414;  

– «O triângulo formado pelos conceitos de Estado de direito, direitos humanos e democracia 

não é equilateral; as circunstâncias por vezes exigem que seja colocada uma maior enfâse 

num dos elementos, sem o desligar dos outros. Um Estado cujas instituições tenham sido 

destruídas pode precisar de restabelecer as instituições democráticas e o Estado de direito 

para assegurar os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Estados em que um 

governo autoritário ou uma maioria populista tenha negado os direitos de muitas pessoas 

podem dar prioridade ao restabelecimento dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais e ao seu sistema de proteção, incluindo a administração da justiça.» 415; 

– «Soberania, segurança nacional e ordem pública e moral são termos que devem ser 

interpretados em conformidade com o direito internacional porque atribuem um poder 
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discricionário aos órgãos do Estado. É importante que o poder seja fiscalizado, que exista 

separação de poderes entre as diferentes funções do Estado.»416; 

– «A democracia é o único sistema de governação que se auto-corrige e que oferece 

esperança para a realização dos direitos humanos e liberdades fundamentais. O papel de 

supervisão dos parlamentos como guardiões dos direitos humanos devem ser apoiados e 

aumentados. […]. Os parlamentos que representam a vontade do povo são essenciais ao 

governo democrático.»417 

O que é que se retira de todas estas afirmações? 

Em primeiro lugar, que no discurso contemporâneo internacional os direitos humanos, a 

democracia e o Estado de direito estão interrelacionados.  

Em segundo lugar, que no discurso contemporâneo internacional a «democracia» não é um 

modelo democrático qualquer. O referido «conceito holístico de democracia» exprime bem 

a ideia de que a democracia não deve ser entendida em sentido restrito. Ou seja, o conceito 

de democracia não se resume a aspetos de ordem processual ou formal relacionados com a 

aquisição ou exercício do poder político a partir da livre escolha maioritária dos cidadãos 

através do sufrágio universal e do voto secreto. Uma democracia deste tipo poderia negar os 

direitos humanos baseando-se em decisões tomadas por maioria (por exemplo, poderia 

existir discriminação racial, desigualdades sexuais, imposição de uma religião a toda a 

população, etc.). Para além dos instrumentos de ordem formal ou processual, a democracia 

inclui aspetos substanciais que se prendem com o modo como o poder político é exercido ou 

com o conteúdo das decisões maioritárias. Explicando melhor, a democracia não significa 

governo absoluto da maioria. A democracia dada a sua relação com os direitos humanos tem 

que ser uma «democracia humana, substancialmente fundada no respeito pelo ser humano 

                                                           
416

 E/CN/.4/2005/58, par. 40. 
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vivo e concreto»418. Ou, noutras palavras, tem que ser uma «democracia que respeite os 

direitos» (em inglês, «rights-respecting democracy»)419. 

Em terceiro lugar, e por último, é preciso esclarecer o sentido da expressão «Estado de 

direito» e tentar compreender como é que se relaciona com os outros dois conceitos. 

Apesar de várias referências ao Estado de direito nos textos anteriormente citados, o certo é 

que não encontramos nenhuma definição da expressão. No entanto, há pouco dissemos que 

o Estado de direito é o principal ideal político das democracias liberais ocidentais. Mas em 

que é que consiste este ideal? O Estado de direito (ou Estado Constitucional) é um Estado 

empenhado em limitar o poder político para garantir os direitos humanos 420. Neste tipo de 

Estado existe uma distinção entre os órgãos que criam o direito, os que o executam e os que 

o aplicam ou dizem o direito. Estes últimos, que são os tribunais, devem ser independentes 

perante os outros poderes do Estado (e poderes privados). Mas, além disto, neste Estado 

todo o exercício do poder se encontra sujeito ou submetido ao direito e o direito não é um 

direito com um conteúdo qualquer, o direito tem que garantir os direitos humanos. Ou seja, 

o Estado de direito concebido ao nível internacional não é um Estado de direito em sentido 

formal ou restrito. Num Estado deste tipo o poder político está submetido a regras jurídicas 

previamente criadas e publicadas, mas este direito pode ter um conteúdo qualquer. Os 

direitos individuais sendo criados pelo Estado estão dependentes da vontade do poder 

político421.   
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 OTERO, Paulo – Instituições Políticas e Institucionais, vol. I, p. 600. 
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 Expressão utilizada por HUMAN RIGHTS WATCH - World Report 2013, p. 4. 
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 Neste sentido, cf., entre outros, MIRANDA, Jorge – Teoria do Estado e da Constituição, p. 72 ss.  
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 Sobre o conceito de Estado de direito em sentido formal, v. OTERO, Paulo – Instituições Políticas e 
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2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Os direitos humanos são concebidos como universais, inalienáveis, indivisíveis e 

interdependentes.  

Dizer que os direitos humanos são universais significa que os titulares dos direitos humanos 

não são os membros desta ou daquela sociedade em particular, mas todos os seres 

humanos concretos independentemente do género, raça, classe ou estatuto, riqueza ou 

pobreza, profissão, talento, mérito, religião, ideologia, entre outros, e que são iguais para 

todas as pessoas422. 

A característica da universalidade dos direitos humanos é assumida direta ou indiretamente 

por todos os textos internacionais sobre direitos humanos. Por exemplo, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos estabelece que a promoção do «respeito universal e efetivo 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais» é um objetivo dos Estados membros 

das Nações Unidas (v. preâmbulo par. 6). E a Declaração e Programa de Ação de Viena, 

adotados pela Conferência Mundial Sobre Direitos Humanos, em 25 de Junho de 1993, 

reafirmando «o empenho solene de todos os Estados em cumprirem as suas obrigações no 

tocante à promoção do respeito universal, da observância e da proteção de todos os Direitos 

Humanos e liberdades fundamentais para todos, em conformidade com a Carta das Nações 

Unidas, com outros instrumentos relacionados com os Direitos Humanos e com o Direito 

Internacional» declara que «a natureza universal destes direitos e liberdades é 

inquestionável» (v. par. 1). 

Quanto à inalienabilidade dos direitos humanos significa que os direitos humanos devido ao 

seu enraizamento no «ser humano» são inalienáveis. Dizer que os direitos humanos são 

inalienáveis é o mesmo que dizer que são irrenunciáveis. O que quer dizer que as pessoas 

não podem dispor ou abdicar dos direitos humanos. Imaginemos que alguém estabelece um 

acordo com o Estado ou com outro indivíduo através do qual se obriga a não praticar uma 

determinada religião ou em que consente ser submetido a tortura ou a penas ou 
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tratamentos cruéis e degradantes ou em que aceita ser escravo de alguém. Em qualquer 

destes casos, o que acontece é que um ser humano está a alienar um determinado direito 

humano e ao fazê-lo «deixa de ter uma vida plenamente humana»423. 

Resta explicar o que significa dizer que os direitos humanos são indivisíveis e 

interdependentes. 

Quando se afirma a indivisibilidade dos direitos humanos pretende-se salientar que 

«formam um pacote único e que não existe nenhuma hierarquia entre os direitos»424. Isto é, 

que nenhum direito é mais importante do que outro e os direitos de uma pessoa não são 

mais importantes do que os direitos de outra pessoa. 

Já a interdependência dos direitos humanos pretende sublinhar que os direitos estão 

relacionados entre si. Complementam-se uns aos outros. Considerem-se os seguintes 

exemplos: o direito à liberdade de expressão é interdependente com o direito à informação 

e o direito a escolher o número de filhos é interdependente com o direito à igualdade dentro 

da família. Ou seja, todos os direitos humanos sejam direitos civis, políticos, económicos, 

sociais ou culturais estão intimamente relacionados entre si, não se devendo sacrificar 

nenhum conjunto de direitos em nome de outro conjunto de direitos425.  

A indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos têm feito parte da doutrina das 

Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não estabeleceu nenhuma 

distinção entre os direitos humanos previstos no seu texto. Além disso, a interdependência e 

indivisibilidade dos direitos humanos tem sido sempre reafirmada ao nível do sistema das 

Nações Unidas. Em 1968, por exemplo, a Proclamação de Teerão, que constitui o Ato Final 

da Primeira Conferência Internacional sobre Direitos Humanos realizada em Teerão, entre 

22 de Abril e 13 de Maio afirmou o seguinte: «Como os direitos humanos são indivisíveis, a 
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realização dos direitos civis e políticos sem o gozo dos direitos económicos, sociais e culturais 

resulta impossível.» E o mesmo se verificou em 1993 na Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos, realizada em Viena de 14 a 25 de Junho, em cuja Declaração e Programa de Ação 

se proclamou: «Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

interrelacionados. A comunidade internacional deve considerar os direitos humanos, 

globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase.» 

 

3. A LISTA DOS DIREITOS HUMANOS INTERNACIONALMENTE RECONHECIDOS 
 

3.1. O DEBATE INTERNACIONAL  
 

Como já foi dito, os direitos humanos são concebidos ao nível internacional como indivisíveis 

e interdependentes. No entanto, o direito internacional dos direitos humanos distingue duas 

categorias de direitos humanos, nomeadamente os direitos civis e políticos e os direitos 

económicos, sociais e culturais426.  

Sucede que a “posição oficial”427 sobre as relações entre as duas categorias de direitos 

humanos, que remonta à Declaração Universal dos Direitos Humanos, na realidade «disfarça 

um profundo e duradouro desacordo sobre o próprio estatuto dos direitos económicos, 

sociais e culturais»428. Ilustrativos deste desacordo são argumentos do seguinte teor: a 

democracia não alimenta as pessoas ou a liberdade de expressão não é nada se o homem 

não puder frequentar uma escola.  

Com efeito, este desacordo manifestou-se logo na Conferência de São Francisco (25 de abril 

a 26 de junho de 1945), a propósito da discussão da proposta sobre a promoção «do 

respeito dos direitos humanos» pelas Nações Unidas: o representante da União Soviética 

defendeu que se acrescentasse — «em particular o direito ao trabalho e o direito à 
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educação», proposta que foi rejeitada pelos representantes dos EUA e da Grã-Bretanha, 

tendo além disso afirmado que se se especificasse os direitos que se devia proteger, nesse 

caso teriam que se incluir — «em particular o direito à liberdade de informação e a liberdade 

religiosa»429.  

De seguida, aquando da votação da DUDH na Assembleia Geral das Nações Unidas (1948), os 

Estados comunistas (Bielorrússia, Checoslováquia, Jugoslávia, Polónia, Ucrânia e URSS) 430 

abstiveram-se de votar invocando que as disposições sobre os direitos económicos, sociais e 

culturais eram inadequadas431.  

A controvérsia sobre o estatuto dos direitos económicos, sociais e culturais ganhou uma tal 

dimensão que há quem considere que a história das relações entre o Ocidente e o Leste 

durante a Guerra Fria no fundo não foi mais do que a «história de uma disputa sobre direitos 

humanos»432. Esta disputa traduziu-se ao nível teórico, pela oposição da igualdade à 

liberdade, dos direitos do grupo aos direitos do indivíduo e dos direitos económicos, sociais 

e culturais aos direitos civis e políticos. Na prática, o Leste defendia a superioridade da 

satisfação de direitos como o direito ao trabalho e a um nível suficiente de vida para todos, 

enquanto o Ocidente reivindicava a sua superioridade ao nível da proteção da liberdade 

individual, da liberdade de informação e de outros valores associados a uma “sociedade 

aberta”433. 

Desde os anos 70, os países do Sul, tal como os países do Leste durante a Guerra Fria, têm 

dado prioridade aos direitos do grupo. Para o Sul a liberdade do grupo é uma condição 

prévia à liberdade individual. No entanto, para estes países o direito mais importante é o 

direito ao desenvolvimento e o núcleo deste conceito é o desenvolvimento económico. Os 

países do Sul justificam a prioridade do direito ao desenvolvimento económico com as 

dificuldades que encontram na satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais. A 
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reivindicação do direito ao desenvolvimento por parte do Sul tem sido relacionada com a 

reivindicação de uma nova ordem económica internacional. Para o Sul, sem um prévio 

desenvolvimento económico, «os direitos humanos não são mais do que um slogan 

vazio»434. 

Como resposta à doutrina do Sul, os países do Norte insistem que os direitos civis e políticos 

e os direitos económicos, sociais e culturais têm igual valor e dizem que os direitos humanos 

são direitos individuais e não direitos de grupos.  

Não obstante toda a retórica, importa anotar que na prática os direitos económicos, sociais 

e culturais têm sido tratados como direitos de segunda classe. Enquanto o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos criou um órgão com competência para fiscalizar 

o cumprimento dos direitos nele previstos — o Comité dos Direitos Humanos —, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais não criou nenhum órgão 

específico, limitando-se a atribuir as funções de fiscalização ao Conselho Económico e Social. 

Além disto, o Comité dos Direitos Humanos tinha competência para analisar comunicações 

de alegadas violações dos direitos civis e políticos por parte dos Estados que tivessem 

ratificado o Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos civis e Políticos, 

enquanto o Conselho Económico e Social não tinha essa competência. O atual Comité dos 

Direitos, Económicos, Sociais e Culturais só foi criado em 1985 pelo próprio Conselho 

Económico e Social das Nações Unidas.  

No dia 10 de dezembro de 2008, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou o Protocolo 

Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que 

estabelece um sistema de comunicações individuais para casos de alegadas violações de 

direitos, económicos, sociais e culturais. Este Protocolo Facultativo entrou em vigor na 

ordem internacional no dia 5 de maio de 2013 e até à data dos 193 Estados membros das 

Nações Unidas apenas 13 Estados ratificaram o Protocolo 435. 
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Outra prova da menor relevância atribuída aos direitos económicos, sociais e culturais é o 

texto apresentado pelo Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais na Conferência 

Mundial sobre os Direitos Humanos realizada em Viena, em 1993 

(A/CONF.157/PC/62/Add.5, anexo I, par. 6 e 7): 

A negação do direito de voto ou da liberdade de expressão unicamente em razão 

da raça ou do sexo é abertamente e justamente condenada pela comunidade 

internacional. Mas as formas profundamente enraizadas de discriminação no 

exercício dos direitos económicos, sociais e culturais das mulheres, das pessoas 

idosas, dos deficientes e de outros grupos vulneráveis e desfavorecidos são 

muitas vezes toleradas como se se tratasse de uma lamentável fatalidade. […] Os 

dados estatísticos que ilustram a medida do desrespeito e violação dos direitos 

económicos, sociais e culturais foram tantas vezes citados que tendem a perder o 

seu significado. A amplitude, a gravidade e a persistência deste desrespeito deram 

origem a atitudes de resignação, a sentimentos de impotência e ao abandono de 

qualquer compaixão. 

Alguns anos mais tarde (2011), no vigésimo quinto aniversário da Declaração sobre o Direito 

ao Desenvolvimento, a Alta-Comissária para os Direitos Humanos, Navi Pillay, salientou que 

«o crescimento económico não é um fim em si mesmo. […] o desenvolvimento é um 

processo global que visa “a melhoria constante do bem-estar de toda a população e de 

todos os indivíduos com base na sua participação ativa, livre e significativa no processo de 

desenvolvimento e na justa distribuição dos benefícios dele derivado” […]»436. Além disto, 

apelou a todos os governos e a todas as pessoas para ultrapassarem os debates políticos e 

refletirem em medidas concretas para implementar a Declaração. Tendo acrescentado:  

Devemos acabar com a repartição discriminatória dos benefícios do 

desenvolvimento. Devemos impedir que 500 000 mulheres morram todos os anos 

durante o parto quando a sua morte podia ser evitada. Devemos evitar que 

milhões de crianças morram de fome num mundo de abundância. Devemos 

procurar, que em cada país, a população beneficie da exploração dos recursos 

naturais e participe verdadeiramente nas decisões. São estes os temas da 

Declaração, que defende a igualdade de oportunidades e uma ordem social 

justa437.   
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Feitas estas precisões vejamos agora qual é a lista dos direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos.   

 

3.2. OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

 

Os direitos civis e políticos foram reconhecidos nos artigos 3.º a 21º da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948) e, posteriormente, desenvolvidos pelo Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966)438. Para além dos direitos civis e políticos “clássicos”, a 

DUDH reconheceu o direito de asilo e o direito de propriedade (artigo 14.º e artigo 17.º), 

mas o PIDCP não incluiu estes dois últimos direitos. Por outro lado, o PIDCP acrescentou 

alguns direitos à lista prevista pela DUDH, nomeadamente o direito a ser tratado com 

humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana quando preso ou 

detido (artigo 10.º), a proteção contra a prisão por dívidas (artigo 11.º), a proteção contra a 

expulsão arbitrária dos estrangeiros (artigo 13.º) e o direito das pessoas pertencentes a 

minorias culturais de ter em comum com os outros membros do seu grupo a sua própria 

vida cultural, a sua própria religião e a sua própria língua (artigo 27.º). 

O direito ao asilo reconhecido pelo artigo 14.º da DUDH foi desenvolvido pela Convenção 

Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951). Quanto ao direito de propriedade, sublinha-se 

que também não foi incluído no Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais (1966).  

O facto do direito de propriedade não estar previsto em nenhum dos Pactos Internacionais 

de direitos humanos deveu-se ao desacordo existente sobre a definição, conteúdo e alcance 

do mesmo. Todavia, isto não significa que o direito de propriedade não seja um direito 

humano. Com efeito, durante a negociação dos Pactos Internacionais não se negou a 

existência do direito de propriedade. O que se verificou foi a diversidade de aproximações 

ao direito de propriedade em virtude das diferentes culturas e sistemas económicos 
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existentes no mundo contemporâneo439. Portanto o direito internacional garante o direito 

de propriedade e, consequentemente, a privação de um bem implica uma indemnização 

adequada, justa e pronta440.  

A lista internacional dos direitos civis e políticos inclui os seguintes direitos: 

– O direito à vida (v. artigo 3.º DUDH e artigo 6.º PIDCP)441; 

– O direito a não ser submetido à tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes que inclui, para além da proibição da tortura442, a proibição de penas corporais, 

incluindo os castigos excessivos impostos a título de medidas educativas ou disciplinares, 

estas proibições não se aplicam apenas aos detidos ou presos, mas também aos alunos dos 

estabelecimentos de ensino e aos pacientes das instituições médicas (artigo 5.º DUDH e 

artigo 7.º PIDCP)443; 

– O direito a não ser tornado escravo, servo ou obrigado a trabalho forçado e obrigatório 

(artigo 4.º DUDH e artigo 8.º PIDCP). Para o direito internacional não se considera trabalho 

forçado ou obrigatório o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados infligida por um 

tribunal competente, o trabalho de um detido em virtude de uma decisão judicial legítima, o 

serviço de carácter militar, o serviço nacional exigido pela lei aos objetores de consciência, 
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os serviços exigidos em caso de força maior ou de sinistros que ameacem a vida da nação ou 

o bem-estar da comunidade e o trabalho resultante das obrigações cívicas normais (artigo 

8.º, nº 3, PIDCP);  

– O direito de acesso aos tribunais para defesa de direitos humanos reconhecidos pela 

Constituição e pela lei (artigo 8.º DUDH); 

– O direito à liberdade e à segurança que visa proteger a liberdade física da pessoa e inclui o 

direito a não ser objeto de prisão e detenção arbitrária, o direito à informação das razões da 

detenção e de todas as acusações apresentadas contra ele, o direito quando preso ou detido 

sob acusação de uma infração penal de ser conduzido num «prazo razoável» perante um juiz 

ou outra autoridade habilitada a exercer as funções judiciais, o direito de intentar um 

recurso perante um tribunal a fim de que este estatua sobre a legalidade da sua detenção, o 

direito a uma compensação em caso de prisão ou detenção ilegal (artigos 3.º e 9.º DUDH e 

artigo 9.º PIDCP); 

– O direito do indivíduo privado de liberdade a ser tratado com humanidade e com respeito 

da dignidade da pessoa humana que inclui, entre outras coisas, o direito das pessoas sob 

acusação a estarem, salvo circunstâncias excecionais, separadas dos condenados, o direito 

dos jovens detidos a serem separados dos adultos e o seu caso ser decidido o mais 

rapidamente possível (artigo 10.º PIDCP); 

– O direito à liberdade de circulação que inclui o direito de entrar, circular e sair do seu país 

e o direito de escolher a sua residência no interior do Estado (artigo 13.º DUDH e artigo 12.º 

PIDCP);  

– O direito a ter uma nacionalidade que inclui o direito de não ser arbitrariamente privado 

da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade (artigo 15.º DUDH); 

– O direito de casar que implica a proibição dos casamentos forçados (artigo 16.º, nº 1 e 

DUDH e artigo 23.º, nº 2 e 3 PIDCP). Os artigos referidos também visam garantir a igualdade 

do homem e mulher durante o casamento e na altura da sua dissolução.  
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– O direito de constituir família que inclui o direito de procriar e de viver em conjunto444 

(artigo 16.º, nº 1 DUDH e artigo 23.º, nº 2 PIDCP) e o direito à proteção da família (artigo 

16.º, nº 3 DUDH e artigo 23.º, nº 1 PIDCP). A família também é protegida pelo artigo 17.º do 

PIDCP, que estipula a proibição de intervenções arbitrárias ou ilegais na família. E o artigo 

24.º do PIDCP trata da proteção dos direitos da criança enquanto membro de uma família. O 

direito internacional admite diferentes noções de família de Estado para Estado e até 

mesmo dentro de regiões de um Estado445. 

– O direito ao respeito da vida privada que inclui a probição de intervenções arbitrárias ou 

ilegais na vida privada, no domícilio446 ou na correspondência, assim como atentados à 

honra e reputação (artigo 17.º PIDCP). Este direito visa proteger a esfera íntima das relações 

pessoais.  

– O direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião que inclui a liberdade de 

pensamento em todos os domínios e a liberdade de ter ou adotar uma religião ou convicção, 

(teísta, não teísta ou ateia), assim como, o direito de não professar nenhuma religião ou 

convicção e o direito de mudar ou conservar a religião ou convicção adotada. Estas 

liberdades não admitem restrições (v. artigo 18.º, n.º 2 PIDCP). Para além disto, o direito 

internacional garante a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em 

comum tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos 

(artigo 18.º DUDH e artigo 18.º PIDCP). Esta liberdade inclui atos muito diversos. O conceito 

de «culto» engloba os atos rituais e cerimoniais que exprimem diretamente uma convicção, 

assim como, diferentes práticas relacionadas com esses atos, incluindo a construção de 

locais de culto, a utilização de fórmulas e objetos rituais, o uso de símbolos e o respeito dos 

dias de festa e de repouso. Quanto aos «ritos» incluem não apenas os atos cerimoniais como 

costumes relacionados com prescrições alimentares, uso de certo tipo de vestuário, a 

participação em ritos associados a certas etapas da vida, e a utilização de uma língua 

particular falada pelo grupo. Por outro lado, a prática e o ensino da religião ou convicção 
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engloba os atos indispensáveis aos grupos religiosos para realizar as suas atividades 

essenciais, tais como a liberdade de escolha dos responsáveis responsáveis, do clero e dos 

professores, a criação de seminários ou escolas religiosas e o de preparar e distribuir textos 

ou publicações de carácter religioso447. Relacionada com a garantia da liberdade de ensinar 

uma religião ou convicção garantida pelo artigo 18.º, nº 1 do PIDCP é a garantia, também 

prevista no nº 4 do mesmo artigo, da liberdade dos pais ou dos tutores escolherem a 

educação religiosa e moral dos seus filhos de acordo com as suas próprias convicções448. A 

liberdade de manifestação da religião ou convicção não pode contudo corresponder a uma 

forma de propaganda a favor da guerra, nem apelar ao ódio nacional, racial ou religioso que 

constitua uma incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência (artigo 20.º PIDCP). Para 

além disto, a liberdade de manifestar a religião ou convicção só pode ser objeto de 

restrições previstas na lei e necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde pública 

ou a moral e as liberdades e direitos fundamentais de outrem (artigo 18.º, nº 3 PIDCP). 

Quanto à noção de «moral» para efeitos de restrição da liberdade de manifestar a religião 

ou convicção o Comité dos Direitos Humanos entende que «decorre de diversas tradições 

sociais, filosóficas e religiosas, portanto as restrições para proteger a moral devem ser 

fundamentadas em princípios que não procedam apenas de uma tradição»449. O Comité dos 

Direitos Humanos também realça que quando «um conjunto de convicções é tratado como 

uma ideologia oficial pela constituição, leis e proclamações de Partidos no poder, etc., ou na 

prática daqui não deve decorrer nenhuma violação dos direitos garantidos no artigo 18º, 

nem de nenhum outro direito garantido pelo Pacto, nem nenhuma discriminação em relação 

a pessoas que não aceitam a ideologia oficial ou que a ela se opõem»450;    
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– O direito à liberdade de opinião que implica que ninguém possa ser inquietado pelas suas 

opiniões. Este direito não admite nenhuma exceção ou limitação 451 (artigo 19. DUDH e 

artigo 19.º, nº 1 PIDCP). E o direito à liberdade de expressão que inclui o direito de procurar, 

receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio 

de expressão (oral, escrita, impressa ou artística). O exercício da liberdade de expressão 

comporta deveres e responsabilidades especiais e, por isso, admitem-se certas restrições ao 

direito que sejam necessárias ao respeito dos direitos ou da reputação de outrem ou da 

comunidade no seu conjunto (artigo 19, nº 3 alíneas a) e b) PIDCP). No entanto, para que 

estas restrições possam ser impostas devem: 1) ser estabelecidas pela lei; 2) têm que ser 

necessárias às situações previstas no art. 19.º, nº 3 alíneas a) e b); 3) o Estado tem que 

justificar que são necessárias a um desses fins452. Os direitos à liberdade de opinião e de 

expressão estão condicionados pelo disposto no artigo 20.º PIDCP respeitante à propaganda 

a favor da guerra e aos apelos ao ódio nacional, racial ou religioso; 

– O direito à liberdade reunião e de associação pacíficas previstos no artigo 20. º DUDH e 

23.º, nº 4 e nos artigos 21.º e 22.º do PIDCP. O direito à liberdade de reunião pacífica traduz-

se na formação de grupos momentâneos e visa tanto as reuniões privadas como públicas. O 

direito à liberdade de associação pacífica supõe a formação de grupos permanentes, como 

os partidos políticos e os sindicatos. O direito à liberdade de associação abrange não só o 

direito de criar associações e de a elas aderir como também o direito de levar a cabo as suas 

atividades. Os sindicatos têm um papel fundamental para assegurar o respeito dos direitos 

dos trabalhadores, realizando, deste modo, a interpenetração dos direitos considerados 

como civis e políticos com os direitos económicos, sociais e culturais. Os direitos à liberdade 

de reunião e à liberdade de associação pacíficas só podem ser objeto de restrições 

fundamentadas na lei e necessárias numa sociedade democrática para assegurar a 

segurança nacional, a ordem pública, a saúde e a moralidade públicas ou os direitos e as 

liberdades de outrem (artigo 21.º e 22.º, nº 2 PIDCP). O Comité dos Direitos Humanos 

entende que o direito à liberdade reunião e de associação, tal como o direito à liberdade de 

expressão, são uma condição essencial para o exercício efetivo do direito de voto previsto no 
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artigo 21.º, nº 3 da DUDH e no artigo 25.º, alínea b) do PIDCP, e, como tal, devem ser 

plenamente protegidos453. Além disto, o CDH também considera que estes três direitos 

favorecem a participação dos cidadãos na direção dos assuntos públicos, garantida pelo 

artigo 21.º, nº 1 DUDH e artigo 25.º, alínea a) do PIDCP 454; 

– O direito de qualquer cidadão de participar na direção dos assuntos públicos quer 

diretamente, quer por intermédio de representantes, o direito de voto e o direito de ser eleito 

em eleições periódicas, honestas, com sufrágio universal e escrutínio secreto, e o direito de 

acesso às funções públicas garantidos pelo artigo 21.º DUDH e artigo 25.º PIDCP. O direito 

internacional defende, portanto, o regime democrático fundado sobre a vontade do povo e 

em conformidade com as regras previstas nos artigos referidos455. Estes direitos, ao 

contrário dos outros direitos civis previstos na DUDH e no PIDCP, apenas são reconhecidos 

aos «cidadãos». A participação na direção dos assuntos públicos (artigo 21.º, nº 1 DUDH e 

artigo 25.º, alínea a) PIDCP) «é uma noção ampla, que engloba o exercício dos poderes 

legislativo, executivo e administrativo. Cobre todos os aspetos da administração pública, 

assim como a forlmulação e aplicação de medidas de política geral ao nível internacional, 

nacional, regional e local»456. Os cidadãos também participam diretamente na direção dos 

assuntos públicos quando escolhem ou modificam a sua constituição ou decidem questões 

públicas através de referendo ou qualquer processo efetuado nos termos previstos no artigo 

25.º, alínea b)457. A participação por intermédio de representantes livremente escolhidos faz-

se através de processos eleitorais que devem ser estabelecidos pela lei458. O direito 

internacional exige que «eleições honestas sejam organizadas periodicamente» (artigo 21.º, 
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nº 3 DUDH e artigo 25, alínea b) PIDCP) «para garantir que os representantes sejam 

responsáveis perante os cidadãos em relação ao modo como exercem os poderes legislativo 

e executivo que lhes foram atribuídos. Estas eleições devem ser realizadas com intervalos 

suficientemente próximos para garantir que a autoridade do governo se continua basear na 

livre expressão da vontade do povo»459. O Comité dos Direitos Humanos defende que «a 

comunicação livre das informações e das ideias relativas às questões públicas e políticas 

entre os cidadãos, os candidatos e os representantes eleitos é essencial ao exercício dos 

direitos previstos no artigo 21.º DUDH e artigo 25. PIDCP. Isto, por sua vez, exige uma 

imprensa e outros órgãos de informação livres, que possam comentar qualquer questão 

pública sem censura nem restrição, e capaz de informar a opinião pública» 460; 

– O direito à igualdade perante a justiça e o direito a um processo equitativo garantidos pelo 

artigo 10.º da DUDH e artigo 14.º, nº 1 do PIDCP são considerados pelo Comité dos Direitos 

Humanos «como um elemento fulcral da proteção dos direitos humanos e constitui um meio 

processual para preservar o primado do direito»461. O artigo 14.º PIDCP prevê diversas 

garantias com âmbitos de aplicação diferentes. Estas garantias devem ser respeitadas pelos 

Estados partes qualquer que seja a sua tradição jurídica. O direito à igualdade perante a 

justiça deve ser respeitado por qualquer órgão que exerça a função jurisdicional. Este direito 

inclui ainda o direito a que «a sua causa seja ouvida equitativa e publicamente por um 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei, que decidirá quer do 

bem fundado de qualquer acusação em matéria penal dirigida […] quer das contestações 

sobre os seus direitos e obrigações de carácter civil» (v. artigo 14.º, nº 1 segunda frase PIDCP 

e artigo 10.º DUDH), o direito à igualdade de acesso» e a «igualdade de armas». O direito à 

igualdade de acesso a um tribunal visa o acesso aos processos de primeira instância e não 

implica um direito de recurso462. Quanto à garantia da igualdade de armas significa que num 
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processo judicial todas as partes têm os mesmos direitos processuais, as únicas distinções 

possíveis devem ser fundadas na lei e baseadas em motivos objetivos e razoáveis não 

acarretando nenhuma desvantagem ou outra desigualdade para o defensor463. Em relação à 

garantia da «competência, independência e imparcialidade do tribunal» (artigo 14.º, nº 1, 

segunda frase PIDCP) é um direito absoluto que não admite nenhuma exceção. Os Estados 

devem tomar as medidas que garantam expressamente a independência do poder 

jurisdicional e proteger os juízes de qualquer tipo de ingerência política nas suas decisões464. 

O Comité dos Direitos Humanos salienta que «uma situação em que as funções e atribuições 

do poder judicial e do poder executivo não se possam distinguir claramente e na qual o 

segundo possa controlar o primeiro é incompatível com o princípio do tribunal 

independente»465. Quanto à exigência de imparcialidade engloba dois aspetos. Em primeiro 

lugar, os juízes não devem deixar que preconceitos pessoais influenciem o seu julgamento 

nem alimentar ideias pré-concebidas sobre o caso, nem agir de modo a favorecer 

indevidamente os interesses de uma parte em detrimento da outra. Em segundo lugar, o 

tribunal deve dar a impressão de imparcialidade a um observador razoável466. O Comité dos 

Direitos Humanos entende que o direito a um processo equitativo também inclui a rapidez 

processual467. Além disto, o processo penal ou civil deve em princípio ser oral e público. O 

carácter público das audiências assegura a transparência do processo e constitui uma 

importante salvaguarda do indivíduo e de toda a sociedade468; 

– Os direitos do acusado de uma infração penal previstos pelo artigo 14.º, nº 2 e 3 do PIDCP 

incluem antes de mais o direito à presunção de inocência até que a culpa esteja formada 
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(artigo 11.º DUDH e artigo 14.º nº 2 PIDCP), este direito implica que a prova incumbe à 

acusação. Outros direitos do acusado são nomeadamente, o direito a ser informado no mais 

curto espaço de tempo e de modo detalhado, numa língua que compreenda, da natureza e 

dos motivos da acusação (artigo 14.º, nº 3, alínea a) PIDCP e artigo 10.º DUDH), o direito a 

dispor do tempo e das facilidades necessárias à preparação da defesa (acesso aos 

documentos e a outros elementos de prova e a todos os elementos da acusação) e a 

comunicar com um defensor da sua escolha (artigo 14.º, nº 3, alínea b) PIDCP), o direito a 

um defensor oficioso caso não tenha meios para pagar a um defensor (artigo 14.º, nº 3, 

alínea d) PIDCP), o direito a ser julgado sem demora excessiva (artigo 14.º, nº 3, alínea c) 

PIDCP), o direito a estar presente no processo, a defender-se a si própria ou a ter a 

assistência de um defensor (artigo 14.º, nº 3, alínea d) PIDCP), o direito de interrogar ou 

fazer interrogar as testemunhas de acusação e de obter a comparência e o interrogatório 

das testemunhas de defesa nas mesmas condições das testemunhas da acusação ( artigo 

14.º, nº 3, alínea e) PIDCP), o direito de se fazer assistir gratuitamente de um intérprete se 

não compreender ou não falar a língua usada no tribunal (artigo 14.º, nº 3, alínea f) PIDCP), 

o direito a não ser forçada a testemunhar contra si própria ou a confessar-se culpada ( artigo 

14.º, nº 3, alínea g) PIDCP). Segundo o Comité dos Direitos Humanos, esta última garantia 

deve ser interpretada «como a obrigação para as autoridades encarregues da fase da 

instrução de se absterem de qualquer pressão física ou psicológica direta ou indireta sobre o 

acusado, com vista a obter um reconhecimento da sua culpa469. Além disto, o acusado deve 

ser informado do direito a estar calado; 

– Ainda no âmbito do processo penal, o direito ao duplo grau de jurisdição (artigo 14.º, nº 5 

PIDCP), o direito a ser indemnizado se a condenação for posteriormente anulada ou quando 

é concedido um indulto devido a um facto novo ou recentemente revelado ou em caso de 

erro judiciário (artigo 14.º, nº 6 PIDCP), o direito a não ser julgado ou punido novamente por 

uma infração da qual já foi absolvido ou pela qual já foi condenado em sentença definitiva (o 

designado princípio ne bis in idem, v. artigo 14.º, nº 7 PIDCP), e a proibição de condenações 
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com efeito retroativo ou de aplicação de penas mais fortes do que aquela que era prevista 

aquando da prática da infração (artigo 11º, nº 2 DUDH e artigo 15. º PIDCP);  

– O direito ao reconhecimento da personalidade jurídica (artigo 6.º DUDH e artigo 16.º 

PIDCP); 

– O direito de cada criança a receber da sua família, da sociedade e do Estado a proteção 

que exija a sua condição de menor (artigo 24.º PIDCP). Estas medidas apesar de serem 

essencialmente destinadas a assegurar os direitos previstos no PIDCP, também podem ser 

de ordem económica, social ou cultural. Assim, por exemplo, todas as medidas possíveis 

devem ser tomadas nos domínios económico e social para reduzir a mortalidade infantil, 

evitar a má nutrição e evitar que as crianças sejam vítimas de atos de violência ou de 

tratamentos cruéis e desumanos, ou que não as explorem obrigando-as a trabalhos forçados 

ou a dedicar-se à prostituição ou utilizando-as para o tráfico ilícito de estupefacientes. Ao 

nível cultural tudo deve ser feito para favorecer o desenvolvimento da personalidade das 

crianças e assegurar-lhes um grau de instrução que lhes permita exercer os direitos civis, 

nomeadamente a liberdade de opinião e de expressão470. As crianças também têm direito a 

que o Estado fixe a idade a partir da qual têm responsabilidade penal, assim como a idade a 

partir da qual podem trabalhar. Os Estados podem estabelecer a idade da maioridade acima 

dos 18 anos, mas até aos 18 anos são obrigados a cumprir todas as obrigações impostas pelo 

PIDCP471. Toda a criança tem direito a ser registada e a ter um nome (artigo 24.º, nº 2 

PIDCP); 

– O direito das pessoas pertencentes a minorias étnicas, religiosas ou linguísticas de terem 

em comum com os outros membros do seu grupo, a sua própria vida cultural, praticar a sua 

própria religião e utilizar a sua própria língua (artigo 27.º PIDCP). 
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3.3.  OS DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 

 

Os direitos económicos, sociais e culturais foram reconhecidos nos artigos 22.º a 28.º da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, posteriormente, desenvolvidos pelo 

Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais (1966)472.  

A lista dos direitos económicos, sociais e culturais inclui os direitos respeitantes ao local de 

trabalho, à segurança social, à vida familiar, à participação na vida cultural e o acesso ao 

alojamento, à alimentação, à água, aos cuidados de saúde e à educação. 

Por sua vez, cada um destes direitos tem o seguinte conteúdo: 

– Os direitos dos trabalhadores que incluem o direito a não ser obrigado a trabalho forçado, 

o direito a um trabalho livremente escolhido ou aceite, o direito a uma remuneração 

equitativa que permita uma existência decente para o trabalhador e sua família, o direito a 

salário igual para trabalho igual, o direito ao repouso, ao lazer e a uma limitação razoável da 

jornada de trabalho e a férias periódicas pagas, o direito à segurança e à higiene do trabalho, 

o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa 

dos seus interesses e o direito à greve (artigo 23.º DUDH e artigos 6.º e 7.º PIDESC); 

– O direito à segurança social que inclui o direito de ter acesso a prestações, em dinheiro ou 

in natura, e de continuar a beneficiar delas sem discriminação com o fim de garantir uma 

proteção contra: a) a perda do rendimento do trabalho por causa de doença, maternidade, 

acidente de trabalho, desemprego, velhice ou morte de um membro da família; b) o custo 

desproporcionado do acesso aos cuidados de saúde; c) a insuficiência das prestações 

familiares, em particular as ligadas às crianças e adultos a cargo473 (artigo 9.º PIDESC); 

– O direito a uma proteção e assistência familiar que inclui o direito ao casamento 

livremente consentido, à proteção da maternidade e da paternidade e à proteção das 
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crianças contra a exploração económica e social (artigo 16.º, nº 2 e 3 DUDH e artigo 10.º 

PIDESC); 

– O direito a um nível de vida suficiente que inclui o direito à alimentação, o direito de estar 

ao abrigo da fome, o direito a um alojamento adequado, à água e ao vestuário (artigo 25.º, 

nº 1 DUDH e artigo 11.º PIDESC); 

– O direito à saúde que inclui o direito de acesso às instalações, bens e serviços de saúde, o 

acesso a água potável, o acesso a uma quantidade suficiente de alimentos saudáveis, uma 

alimentação suficiente e um alojamento decente, o direito de trabalhar e de viver num 

ambiente saudável (medidas de prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais, 

medidas que visam impedir e reduzir a exposição da população a certos perigos como 

radiações ou produtos químicos tóxicos e outros fatores ambientais nocivos que tenham 

uma incidência direta na saúde das pessoas), o direito à profilaxia das doenças epidémicas, 

endémicas, profissionais e outras, assim como à luta contra essas doenças, o direito à 

educação e à informação relativas à saúde, nomeadamente saúde sexual e reprodutiva, o 

direito de não ser submetido à tortura e o de não ser submetido sem o seu consentimento a 

um tratamento ou a uma experiência médica, o direito de participar em todas as decisões 

em matéria de saúde ao nível comunitário, nacional e internacional 474 (artigo 25.º, nº 1 

DUDH e artigo 12.º PIDESC); 

– O direito à educação que inclui o direito ao ensino primário obrigatório e gratuito e ao 

ensino secundário e superior acessível a todos, com o estabelecimento progressivo da 

gratuidade, e a liberdade dos pais de escolherem a escola para os seus filhos (artigo 26.º 

DUDH e artigo 13.º PIDESC);  

– Os direitos culturais que incluem o direito de participar na vida cultural, de participar e 

beneficiar do progresso científico e os direitos dos autores de beneficiar da proteção dos 

interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou artística 

(artigo 27 DUDH e artigo 15.º PIDESC). 
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 CDESC Comentário Geral n.º 14: O direito ao melhor estado de saúde suscetível de ser atingido (art. 12.º), 
2000. 
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Os direitos económicos, sociais e culturais, tal como os direitos civis e políticos, foram 

reconhecidos ao nível internacional para assegurar a autonomia ou liberdade de cada ser 

humano. Para que o Estado possa garantir a autonomia individual, os direitos económicos, 

sociais e culturais tanto exigem uma simples abstenção por parte do Estado – liberdade em 

relação ao Estado – como exigem uma atuação do Estado (prestações positivas ou ajudas 

materiais) — liberdade graças à ajuda do Estado. Por exemplo, o direito ao alojamento 

adequado tanto inclui o direito de não ser objeto de um despejo forçado475, como inclui o 

direito a que os custos relativos ao alojamento não sejam desproporcionados ao rendimento 

ou a receber assistência quando não se tem meios para pagar o alojamento476. 

Salienta-se que os direitos económicos, sociais e culturais para além de estarem previstos na 

DUDH e no PIDESC também estão previstos nos seguintes instrumentos internacionais: 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres 

(1979), Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), Convenção Internacional sobre a 

Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros das suas Famílias 

(1990) e Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006). 

 

3.3.1. DIREITOS ECONÓMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 

MILÉNIO (ODM) 
 

Importa anotar que o conceito de direitos económicos, sociais e culturais não deve ser 

confundido com o conceito de Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). 

 Os ODM foram definidos em 2001 na sequência da adoção da Declaração do Milénio das 

Nações Unidas, no dia 8 de setembro de 2000, por ocasião da Cimeira do Milénio, que 
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 Sobre os despejos forçados, v. CDESC Comentário Geral n.º 7: O direito a um alojamento suficiente (art. 
11.º, par. 1 PIDESC): despejos forçados, 1997. 

476
 Para um maior desenvolvimento sobre o conteúdo do direito ao alojamento adequado, v. CDESC 

Comentário Geral n.º 4: O direito a um alojamento suficiente (art. 11.º PIDESC), 1991.  
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decorreu em Nova Iorque, entre 6 e 8 de dezembro de 2000477. A Declaração do Milénio 

exprime um compromisso global para reduzir a pobreza extrema e atingir o 

desenvolvimento humano. Quanto aos ODM são um conjunto de oito objetivos 

calendarizados (até 2015) e quantificados, a saber: 1) erradicar a pobreza extrema e a fome; 

2) atingir a educação primária universal; 3) promover a igualdade de género e fortalecer o 

poder das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde materna; 6) 

combater a sida, malária e outras doenças; 7) assegurar a sustentabilidade ambiental e 8) a 

parceria global para o desenvolvimento.   

Os direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento do Milénio são complementares. Os 

ODM podem ajudar a empreender esforços para garantir certos direitos humanos e, por sua 

vez, os direitos humanos podem apoiar os ODM de diversos modos. Mas há diferenças. 

Os direitos humanos são obrigatórios, enquanto os ODM são recomendações (a Declaração 

do Milénio foi adotada por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas). Convém, 

todavia, salientar que a Declaração do Milénio se baseia explicitamente no reconhecimento 

de normas relativas aos direitos humanos478. 

Os direitos humanos têm um alcance mais amplo, dizem respeito à condição humana em 

geral, enquanto os ODM se focam em áreas chave para atingir o desenvolvimento humano. 

Por exemplo, o 2º objetivo recomenda que o Estado assegure a educação primária universal, 

já o direito à educação para além do ensino primário que deve ser obrigatório e gratuito 

para todos, também incluiu o ensino secundário e o ensino superior (artigo 26.º da DUDH e 

artigo 13.º do PIDESC).  

Os ODM são mensuráveis. Por exemplo, o 1º objetivo estabelece a redução para metade da 

população que sofre de fome. Ora, os direitos humanos não são mensuráveis e, além disso, 

introduzem um elemento qualitativo com o seu princípio da não discriminação. Este último 

aspeto pode significar que o objetivo de diminuição da população com fome seja atingido, 

                                                           
477

 V. Declaração do Milénio das Nações Unidas [Em linha]. Adotada pela resolução 55/2 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas de 8 Setembro 2000 por ocasião da Cimeira do Milénio (Nova Iorque, 6-8 de setembro de 
2000).  

478
 V. Anexo I.  
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mas mesmo assim se verifique a violação do direito de estar ao abrigo da fome, se por 

exemplo, um certo grupo de pessoas (uma minoria étnica, os homossexuais, etc.) não tiver 

beneficiado da política contra a fome. 

Os ODM têm um prazo definido para a sua concretização (até 2015), quanto os direitos 

humanos não são temporários. 

Por último, os direitos humanos são universais, já os ODM têm como destinatários, os 

Estados em desenvolvimento. 

 

4. AS OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS 
 

4.1. A TIPOLOGIA DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS 
 

4.1.1. OBRIGAÇÕES DE RESPEITAR, PROTEGER E IMPLEMENTAR 
 

Antes de enunciarmos os diferentes tipos de obrigações impostas aos Estados pelos direitos 

humanos, importa sublinhar que para o direito internacional os Estados têm obrigações para 

com os indivíduos que se encontrem nos seus territórios e estejam sujeitos à sua 

jurisdição479. No entanto, existem exceções. Por exemplo, o direito a eleições livres que é um 

direito apenas dos cidadãos (artigo 21.º DUDH e artigo 25.º PIDCP). 

Quanto à tipologia das obrigações, os direitos humanos impõem três tipos de obrigações (ou 

deveres) ao Estado: obrigação de respeitar, obrigação de proteger e obrigação de 

implementar e se o Estado não cumprir qualquer destas obrigações está a violar os 

direitos480. Vejamos o que significam estas obrigações: 

                                                           
479

 Para um desenvolvimento sobre a relevância das noções de «território» e de «jurisdição», que tem sido dos 
temas mais debatidos, mas que não cabe no âmbito do nosso estudo v. SCHUTTER, Olivier – International 
Human Rights Law: cases, materials, commentary, pp. 123 ss.  

480
 Sobre as obrigações impostas pelos direitos humanos ao Estado, cf. SCHUTTER, Olivier – International 

Human Rights Law…, pp. 242 ss. 
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1) A obrigação de respeitar exige que o Estado não interfira no gozo do direito;  

Exemplo: No caso do direito à alimentação adequada, o Estado não poderá adotar nenhuma 

medida que impeça o acesso físico e económico permanente à alimentação adequada ou a 

meios para a sua obtenção481.  

Outro Exemplo: No caso do direito à saúde, o Estado não pode recusar ou diminuir a 

igualdade de acesso de todas as pessoas aos cuidados de saúde profiláticos, terapêuticos e 

paliativos, nem impedir as práticas curativas e medicamentos tradicionais, comercializar 

medicamentos perigosos ou impor cuidados médicos de carácter coercitivo, salvo a título 

excecional para o tratamento de doenças mentais ou a prevenção e controlo de doenças 

transmissíveis482. 

2) A obrigação de proteger exige que o Estado previna e reprima as violações do 

direito por terceiros, nomeadamente outros indivíduos ou qualquer entidade 

particular (por exemplo, empresas); 

Exemplo: No caso do direito à alimentação adequada, o Estado deve adotar medidas para 

que os indivíduos e as empresas não privem as pessoas do acesso a uma alimentação 

adequada483.  

Outro Exemplo: Quanto ao direito à saúde, o Estado deve adotar legislação ou tomar outras 

medidas destinadas a assegurar a igualdade de acesso aos cuidados de saúde e aos cuidados 

relacionados com a saúde fornecidos por terceiros e fazer com que os profissionais de saúde 

possuam a formação e as aptidões necessárias e cumpram os códigos de deontologia 

apropriados. O Estado também tem que assegurar que práticas sociais ou tradicionais 

nocivas não interfiram no acesso aos cuidados de saúde pré e pós-natais e à planificação 

familiar, impedir que terceiros imponham às mulheres as práticas tradicionais, por exemplo, 

mutilações genitais, e tomar as medidas destinadas a proteger os grupos vulneráveis, 
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 CDESC Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 1999, par. 15. 

482
 CDESC Comentário Geral n.º 14: O direito ao melhor estado de saúde suscetível de ser atingido (art. 12.º), 

2000, par. 34. 

483
  CDESC Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 1999, par. 15. 
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nomeadamente mulheres, crianças e pessoas idosas. E, por último, evitar que terceiros 

impeçam o acesso da população à informação e aos serviços de saúde484. 

3) A obrigação de implementar exige que o Estado tome as medidas legislativas, 

económicas, judiciais e outras para assegurar a plena realização do direito. Esta 

obrigação engloba ao mesmo tempo as obrigações de facilitar o exercício e de o 

assegurar 485.  

Exemplo: No caso do direito à alimentação adequada, o Estado deve procurar iniciar 

atividades com o fim de fortalecer o acesso e a utilização por parte da população dos 

recursos e meios que assegurem a sua subsistência, incluindo a segurança alimentar, assim 

como a utilização desses recursos e meios; e quando os indivíduos, por razões 

independentes da sua vontade, não consigam exercer o direito pelos meios ao seu alcance o 

Estado deve realizar o direito (distribuição de alimentos). Esta obrigação também se aplica 

às vítimas de catástrofes, naturais ou outras486.  

Outro Exemplo: No caso do direito à saúde, esta obrigação exige que o Estado lhe confira 

uma posição adequada no sistema político e jurídico nacional (de preferência através da 

adoção de uma lei) e criação de uma política nacional de saúde. Deve ainda assegurar a 

prestação de cuidados de saúde como programas de vacinação contra as grandes doenças 

infeciosas e garantir a igualdade de acesso a todos os elementos determinantes da saúde. A 

obrigação de facilitar o exercício do direito à saúde exige que o Estado tome medidas 

concretas que permitam o gozo do direito à saúde e ajudar nesse sentido. Além disto, deve 

assegurar o exercício do direito quando um particular ou um grupo de particulares não 

conseguem por si próprios fazê-lo487.  
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 CDESC Comentário Geral n.º 14: O direito ao melhor estado de saúde suscetível de ser atingido (art. 12.º), 
2000, par. 35. 

485
 Neste sentido, cf. CDESC Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 

1999 e CDESC Comentário Geral n.º 13: O direito à educação (art. 13.º PIDESC), 1999. 

486
 CDESC Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 1999, par. 15. 

487
 CDESC Comentário Geral n.º 14: O direito ao melhor estado de saúde suscetível de ser atingido (art. 12.º), 

2000, par. 37. 
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4.1.2. DISPONIBILIDADE, ACESSIBILIDADE, ACEITABILIDADE, ADAPTABILIDADE 
 

As obrigações de respeitar, proteger e implementar não são o único instrumento analítico 

para clarificar o conteúdo das obrigações dos Estados, em particular ao nível dos direitos 

económicos, sociais e culturais. O Comité dos Económicos, Sociais e Culturais no seu 

Comentário Geral sobre o direito à educação previsto no artigo 13.º do PIDESC (par. 6) veio 

dizer que a educação, sob todas as formas e em todos os níveis, deve responder a um 

conjunto de «características interdependentes e essenciais», nomeadamente «a 

disponibilidade, a acessibilidade, a aceitabilidade e a adaptabilidade» 488. 

Esta tipologia já tinha sido desenvolvida por Katarina Tomasevski, Relatora Especial sobre o 

direito à educação, entre 1998 e 2004489. No entanto, este instrumento derivou em parte de 

comentários prévios do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais490. 

Enquanto as obrigações de respeitar, proteger e implementar identificam as diferentes 

obrigações do Estado, «a disponibilidade, a acessibilidade, a aceitabilidade e a 

adaptabilidade» descrevem as características do bem ou serviço a que o indivíduo tem 

direito. 

 

4.2. OS DIREITOS ABSOLUTOS 
 

Os «direitos absolutos» ou «intangíveis» são os direitos em que os Estados não devem 

tocar491. Ou seja, são direitos que devem ser sempre respeitados.  
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 Em inglês AAAA (availability, accessibility, acceptability, adaptability). 

489
  Relatório preliminar sobre o direito à educação (E/CN.4/1999/49, par. 50). 

490
 CDESC Comentário Geral n.º 4: O direito a um alojamento suficiente (art. 11.º PIDESC), 1991 e CDESC 

Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 1999, par. 15. 

491
 MARTINS, Ana Maria – Direito Internacional dos Direitos Humanos, p. 148.  
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O âmbito dos direitos absolutos resulta das próprias convenções internacionais sobre 

direitos humanos. Atualmente, são direitos absolutos os previstos nos artigos 6.º, 7.º, 8.º. 

nºs 1 e 2, 11.º, 15.º e 16.º do PIDCP, conforme disposto no artigo 4º, nº 2 do PIDCP. 

Portanto, são direitos absolutos: o direito à vida (artigo 3.º DUDH e artigo 6.º PIDCP), o 

direito a não ser submetido à tortura nem a pena ou a tratamentos cruéis, inumanos ou 

degradantes e, em particular, o direito a não ser submetido a uma experiência médica ou 

científica sem o seu livre consentimento (artigo 5.º DUDH e artigo 7.º PIDCP), o direito a não 

ser submetido à escravidão ou à servidão (artigo 4.º DUDH e artigo 8.º, nºs 1 e 2 PIDCP), o 

direito a não ser aprisionado pela única razão de que não está em condição de cumprir uma 

obrigação contratual (artigo 11.º PIDCP), o direito à não retroatividade da lei penal (artigo 

11.º, nº 2 DHDU e artigo 15.º PIDCP).   

 

4.2.1. ALGUMAS NOTAS SOBRE O DIREITO À VIDA 
 

Segundo o Comité dos Direitos Humanos (CDH), o direito à vida enunciado no artigo 6.º, nº 1 

do PIDCP é «o direito supremo ao qual nenhuma derrogação é permitida, mesmo no caso de 

um perigo público excecional que ameace a vida da nação»492. 

O Comité dos Direitos Humanos inclui na violação do direito à vida «o desaparecimento de 

pessoas»493. 

O CDH também salientou que o direito à vida tem sido interpretado restritivamente e 

chamou a atenção para o facto de a proteção deste direito também exigir «medidas 

positivas». Neste contexto, o CDH disse que «os Estados devem tomar todas as medidas 

possíveis para diminuir a mortalidade infantil e para aumentar a esperança de vida, e em 

particular as medidas que permitam eliminar a má nutrição e as epidemias»494. 
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 CDH, Comentário Geral nº 6 (Direito à vida), 1982, par. 1. 

493
CDH, Comentário Geral nº 6 (Direito à vida), 1982, par. 4. 

494
 CDH, Comentário Geral nº 6 (Direito à vida), 1982, par. 5. 
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Por último, salienta-se que o direito internacional dos direitos humanos apesar de 

considerar desejável a abolição da pena de morte495 continua a admitir este tipo de pena, 

embora com algumas restrições (v. artigo 6.º, nº 2 PIDCP). A pena de morte só pode ser 

pronunciada nos crimes mais graves, deve estar prevista na lei e tem de ser aplicada em 

cumprimento de uma sentença definitiva de um tribunal competente no termo de um 

processo que ofereça as garantias de um processo justo ou equitativo496.  

 

4.3. O REGIME DOS DIREITOS CONDICIONADOS 
 

Os direitos absolutos são uma exceção. Os direitos que podem ser objeto de restrições ou 

derrogações, que são a maioria, designam-se por «direitos condicionados»497. 

 Os artigos 17.º, 18.º, 19.º, 21.º, 22.º e 25.º dos PIDCP preveem expressamente que podem 

ser objeto de limitações ou restrições. Se um Estado Parte limitar ou restringir um dos 

direitos enunciados nestes artigos dentro dos limites neles estipulados, pode fazê-lo e isso 

não constitui uma violação do direito em causa.  

Quanto aos restantes direitos (tanto direitos civis e políticos, como direitos económicos, 

sociais e culturais), o direito internacional dos direitos humanos admite a imposição de 

restrições aos direitos desde que se verifiquem três condições: 1) qualquer restrição a um 

direito deve estar prevista na lei (condição de legalidade); 2) deve visar um fim legítimo 

(condição de legitimidade); 3) deve ser necessária à prossecução do fim em vista e não ir 

além do que é necessário para atingir esse fim, ou, pelo menos, deve-se procurar que todos 

os interesses em conflito sejam cuidadosamente ponderados (condição de 

proporcionalidade). 

                                                           
495

 O Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, com vista à abolição 
da pena de morte foi adotado no dia 15 de dezembro 1989 e entrou em vigor na ordem internacional no dia 11 
de julho de 1991. Este Protocolo foi ratificado por 81 Estados. V. UNITED NATIONS – Treaty Collection [Em 
linha]. 2014.  

496
 V. art. 6, nº 2 do PIDCP e CDH Comentário Geral n.º 6: Artigo 6 (direito à vida), 1982, par. 7. 

497
 Idem, ibidem. 
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 Os princípios a respeitar pelos Estados ao nível das restrições dos direitos humanos foram 

descritos pela Subcomissão sobre a Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, 

nos designados «Princípios de Siracusa sobre a Restrição e Derrogação de Disposições do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos» (Anexo, E/CN/.4/1984/4, 1984)498 . 

Realça-se que, apesar destas condições terem sido formuladas a respeito dos direitos civis e 

políticos admite-se a sua aplicação a todos os tratados de direitos humanos499.  

Vejamos com mais detalhe quais são as condições exigidas para a restrição dos direitos 

humanos: 

1) Condição de legalidade – a palavra «lei» não se limita aos atos legislativos. O 

termo «lei» aqui deve ser entendido no sentido de qualquer ato proveniente do 

poder legislativo, administrativo ou judicial. O principal objetivo desta condição é a 

«transparência e acessibilidade e a proteção contra a arbitrariedade»500; 

2) Condição de legitimidade – implica um fim legítimo. Segundo os Princípios de 

Siracusa, acima referidos, os fins legítimos são a ordem pública, a saúde pública, a 

moral pública, a segurança nacional, a segurança pública, os direitos e liberdades dos 

outros; 

3) Condição de proporcionalidade – a medida que cria a restrição deve ser 

adequada à prossecução do fim em vista («condição de adequação») e não deve ir 

além do que é estritamente necessário para atingir tal fim («condição de 

necessidade»). Esta segunda condição por vezes é descrita de um outro modo, como 

exigindo que o equilíbrio de interesses tenha sido respeitado. Este «equilíbrio de 

interesses» em vez da «estrita necessidade» é um melhor critério quando o fim a 

prosseguir pela restrição seja a proteção dos direitos e liberdades dos outros. Um 

exemplo da restrição do direito de uma pessoa para proteger o direito de outra 

pessoa será o caso de retirar uma criança do seio da sua família devido a maus tratos 
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 UNITED NATIONS. Economic and Social Council – Siracusa Principles on the Limitation and Derogation 
Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights [Em linha ]. E/CN.4/1985/4, Annex, 1985.  

499
 Neste sentido, cf. SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law…, p. 290.  

500
MARTINS, Ana Maria – Direito Internacional dos Direitos Humanos, p. 154; SCHUTTER, Olivier – International 

Human Rights Law…, p. 293; 
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dos pais, para garantir o direito da criança a medidas de proteção nos termos do 

artigo 24.º, nº 1 PIDCP501, apesar de se estar o limitar o direito dos pais da criança à 

proteção da família previsto no artigo 23.º, nº 1 do mesmo Pacto502. A doutrina e a 

jurisprudência têm considerado que a determinação do objetivo a prosseguir pode 

ser decisivo para a análise da questão de saber se a restrição pode ser considerada 

«desproporcionada» ou se «é necessária numa sociedade democrática»503. Isto 

porque o artigo 29º da DUDH prevê a possibilidade de restrições aos direitos 

humanos «com vista exclusivamente a promover o reconhecimento dos direitos e 

liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 

pública e do bem-estar numa sociedade democrática»504. Explicando melhor, «não 

são quaisquer exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar que contam, 

apenas contam aquelas que sejam peculiares a uma sociedade democrática, a uma 

sociedade fundada nos princípios da Declaração»505. Considere-se este exemplo: o 

Estado poderia desviar ou condicionar uma manifestação política de um grupo 

minoritário convocada para uma avenida central de uma grande cidade e para uma 

hora de grande movimento por razões de bem-estar associadas à fluidez do trânsito, 

mas já não poderia desviar ou condicionar a manifestação por considerar que o 

sentido político da manifestação é ofensivo para outro Estado e pode afetar as 

relações diplomáticas com esse Estado506.  
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 Artigo 24º, nº 1 do PIDCP: «Qualquer criança, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, língua, 
religião, origem nacional ou social, propriedade ou nascimento, tem direito, da parte da sua família, da 
sociedade e do Estado, às medidas de proteção que exija a sua condição de menor.» 

502
 Artigo 23º, nº 1 PIDCP: «A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 

da sociedade e do Estado.» 

503
 Para maiores desenvolvimentos v. SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law…, pp. 313-326. 

504
 Negrito nosso 

505
 MIRANDA, Jorge – Manual de Direito Constitucional. Vol. IV, p. 304. 

506
 Exemplo retirado de NOVAIS, Jorge Reis – Direitos Fundamentais Trunfos Contra A Maioria, pp. 52-53. 
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4.4. REALIZAÇÃO PROGRESSIVA DOS DIREITOS HUMANOS E OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO  
 

Os contornos das obrigações dos Estados são diferentes ao nível da obrigação de 

implementação quando estão em causa direitos civis e políticos ou direitos, económicos, 

sociais e culturais. Isto porque quando os Pactos Internacionais sobre direitos humanos 

foram criados estabeleceram-se obrigações imediatas de implementação ao nível dos 

direitos civis e políticos e obrigações de implementação progressiva dos direitos 

económicos, sociais e culturais507.  

Como já foi referido, a obrigação de implementar os direitos humanos exige que o Estado 

tome as medidas legislativas, económicas, judiciais e outras para assegurar a plena 

realização dos direitos humanos. Ora, quando estão em causa direitos económicos, sociais e 

culturais isto implica que a realização dos direitos seja objeto de uma política que vise o seu 

progresso. Ou seja, as políticas não só não devem violar os direitos, como devem ser 

concebidas de modo a assegurar o progresso com vista à plena realização dos direitos508.  

No entanto, convém salientar que não são apenas os direitos económicos, sociais e culturais 

que exigem recursos financeiros. Com efeito, os direitos civis e políticos também exigem 

investimentos para que possam ser garantidos. Por exemplo, exigem a criação de um 

sistema judicial, de um sistema penitenciário que respeite as condições de vida mínimas dos 

presos, de um sistema de apoio jurídico, etc.   

Sublinha-se ainda que, não são apenas os direitos civis e políticos que exigem uma 

implementação imediata (artigo 2.º PIDCP). Com efeito, algumas obrigações impostas pelo 

PIDESC também assim o exigem. Por exemplo, garantir que os direitos económicos, sociais e 

culturais são exercidos sem qualquer discriminação (artigo 2.º, nº 2)509. Além disto, o Comité 

                                                           
507

 V. Art.2º, nº 1 do PIDESC que estabelece que cada um dos Estados Partes se compromete «a agir, quer com 
o seu próprio esforço, quer com a assistência e cooperação internacionais, especialmente nos planos económico 
e técnico, no máximo dos seus recursos disponíveis, de modo a assegurar progressivamente o pleno exercício 
dos direitos reconhecidos no presente Pacto por todos os meios apropriados, incluindo em particular por meio 
de medidas legislativas». 

508
 SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law.., p. 461. 

509
 Por exemplo, salário igual para homens e mulheres para trabalho de igual valor. 
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dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais considera que algumas disposições do PIDESC 

são diretamente aplicáveis, nomeadamente as previstas nos artigos. 3.º, 7.º al. a), i), 8.º, 

10.º, n.º 3, 13.º, n.º 2, al. a), n.ºs 3 e 4 e 15.º, n.º 3510.   

Por último, cada Estado Parte do PIDESC «tem a obrigação fundamental mínima de 

assegurar, pelo menos, a satisfação do essencial de cada um dos direitos»511. Mais, para que 

um Estado possa invocar a falta de recursos quando não cumpre as suas obrigações 

fundamentais mínimas, tem que demonstrar que recorreu a todos os esforços possíveis para 

utilizar todos os recursos que estão à sua disposição, com o fim de cumprir estas obrigações 

mínimas» 512. Em virtude destas obrigações mínimas os Estados devem conforme referido 

nos Comentários Gerais do CDESC: 

– Garantir o direito de acesso ao emprego, em particular para os indivíduos e grupos 

desfavorecidos e marginalizados, permitindo-lhes ter uma existência digna; 

– Assegurar o acesso a uma alimentação essencial mínima, suficiente e segura do ponto de 

vista nutricional, para que cada pessoa esteja ao abrigo da fome; 

– Assegurar o acesso ao mínimo de alojamento e saneamento e aprovisionamento mínimo 

de água potável;  

– Fornecer os medicamentos essenciais no sentido do programa de ação de medicamentos 

essenciais da Organização Mundial de Saúde; 

– Assegurar o ensino primário gratuito para todos; 

– Garantir o acesso a um serviço de segurança social que permita ter um mínimo de 

prestações que permitam cobrir pelo menos os cuidados de saúde básicos, o mínimo de 

alojamento, de água, de instalações sanitárias e de alimentação e as formas mais 

elementares de educação. 

                                                           
510

 CDESC Comentário Geral n.º 3: A natureza das obrigações dos Estados Partes (art. 2.º, par. 1 PIDESC), 1990. 

511
 CDESC Comentário Geral n.º 3: A natureza das obrigações dos Estados Partes (art. 2.º, par. 1 PIDESC), 1990, 

par. 10. 

512
 Idem, Ibidem. 
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4.5. A SUSPENSÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PÚBLICA 
 

O direito internacional dos direitos humanos reconhece a existência de situações excecionais 

que podem levar à suspensão do exercício de certos direitos ou derrogação das obrigações 

dos Estados. Para evitar abusos dos Estados, o artigo 4.º do PIDCP define expressamente as 

condições em que um Estado pode derrogar as suas obrigações: tem de existir uma 

emergência pública, proclamada por uma ato oficial, que ameaça a vida da nação; as 

medidas adotadas devem ser estritamente exigidas pela situação em causa; as medidas 

adotadas não podem envolver nenhuma discriminação fundada unicamente sobre a raça, a 

cor, o sexo, a língua, a religião ou a origem social; as medidas que derroguem as obrigações 

do Estado não podem ser incompatíveis com outras obrigações do Estado impostas pelo 

direito internacional; e a derrogação não pode envolver a suspensão de certas garantias, 

nomeadamente as previstas no artigo 6.º (direito à vida), artigo 7.º (proibição da tortura e 

de outras penas ou tratamentos cruéis, inumanos ou degradantes e experiências médicas ou 

científicas sem o livre consentimento da pessoa em causa), artigo 8.º, nºs 1 e 2 (proibição da 

escravatura, do tráfico de escravos e servidão), artigo 11.º (prender uma pessoa pela única 

razão de não estar em situação de cumprir uma obrigação contratual), artigo 15.º (princípio 

de legalidade em matéria penal, em virtude do qual a responsabilidade penal e as penas 

devem ser definidas em disposições claras e precisas numa lei que esteja em vigor no 

momento da ação ou omissão, salvo nos casos em que uma lei posterior prevê uma pena 

mais leve), artigo 16.º (reconhecimento da personalidade jurídica de cada pessoa) e artigo 

18.º (liberdade de pensamento, de consciência e de religião).   

O que é que o direito internacional dos direitos humanos entende por emergência pública 

que ameaça a vida nação?  

Sobre a referida questão, o Comité dos Direitos Humanos no seu comentário Geral nº 29 

sobre o artigo 4º do PIDCP afirma:  

Nem toda a perturbação ou catástrofe entra automaticamente na categoria de 

emergência pública que ameaça a vida nação. Durante um conflito armado, 

internacional ou não, as regras do direito internacional humanitário tornam-se 

aplicáveis e ajudam, para além das disposições do artigo 4.º e 5.º, n.º 1, do Pacto, 
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a impedir qualquer abuso dos poderes de emergência do Estado. O Pacto estipula 

expressamente que mesmo durante um conflito armado, as medidas que 

derrogam o Pacto só podem ser tomadas se, e na medida em que, esta situação 

constitui uma ameaça para a vida da nação. O Estado Parte que considera invocar 

o artigo 4.º em situações que não envolvam conflito armado devem considerar 

atentamente a decisão para saber se tal medida se justifica e é necessária e 

legítima nas circunstâncias.     

Quanto à obrigação de limitar as derrogações ao estritamente exigido pela situação em 

causa «fundamenta-se no princípio da proporcionalidade que é comum aos poderes de 

derrogação e restrição»513. 

Por último, a condição de não discriminação estipulada expressamente no artigo 4.º do 

PIDCP apenas faz referência às discriminações fundadas «unicamente sobre a raça, a cor, o 

sexo, a língua, a religião ou a origem social». Ora isto significa que «não proíbe as medidas 

que estabeleçam diferenças de tratamento com fundamento na nacionalidade, origem 

nacional ou opinião política […] ou medidas que sejam indiretamente discriminatórias contra 

os membros de um grupo caracterizado nos fundamentos enunciados – como por exemplo 

no estado de emergência declarado numa região onde um determinado étnico seja 

predominante»514. 

 

4.6. A PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO 
 

4.6.1. O PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

 

O princípio da não discriminação é o corolário do princípio da igualdade. Segundo este 

princípio é proibido tratar de modo diferente uma pessoa ou um grupo em função do seu 

estatuto ou situação particular, por exemplo, em função da raça, da cor, do sexo, da língua, 

da religião, da opinião política, da origem nacional ou social, da riqueza, do nascimento, ou 

                                                           
513

 CDH Comentário Geral n.º 29: Artigo 4.º (Derrogações em período de estado de emergência), 2001, par. 4. 

 

514
 SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law.., p. 548.  
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ainda da idade, da origem étnica, da deficiência, do estatuto matrimonial ou de estatuto de 

refugiado ou migrante. 

Este princípio esteve no centro do direito internacional dos direitos humanos desde o início. 

A Carta das Nações Unidas partindo da proclamação na «fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade dos mulheres e das 

mulheres» enunciou como objetivo fundamental promover e estimular «o respeito pelos 

direitos do homem e pelas liberdades fundamentais para todos sem distinção de raça, sexo, 

língua ou religião» (artigo 1.º, nº 3 da Carta). E reafirmou este objetivo no artigo 55.º, alínea 

c) da Carta. Por sua vez, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) estabeleceu 

no artigo 1.º que, «todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos» e no artigo 2.º veio dizer que «todos os seres humanos podem invocar os direitos e 

as liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem 

nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação». Por sua vez, 

no artigo 7.º a DUDH alargou o âmbito da exigência da não discriminação para além do gozo 

dos direitos enunciados no seu texto estipulando: «Todos são iguais perante a lei e, sem 

distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção igual contra 

qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação.» Além disto, a Declaração refere a necessidade de igual tratamento a 

respeito de direitos específicos. Por exemplo, o artigo 10.º estabelece que «toda a pessoa 

tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada 

por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das 

razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida»; o artigo 16.º, 

nº 1 afirma que «a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de 

constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o 

casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais»; o artigo 21.º, nº 2 

dispõe que «toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções 

públicas do seu país»; e o artigo 23.º, nº 2 refere que «todos têm direito, sem discriminação 

alguma, a salário igual por trabalho igual». 
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Tal como a DUDH, os Pactos Internacionais de direitos humanos também estabeleceram a 

proibição de discriminação. O PIDESC estabeleceu no seu artigo 2.º, nº 2: «Os Estados Partes 

no presente Pacto comprometem-se a garantir que os direitos nele enunciados serão 

exercidos sem discriminação alguma baseada em motivos de raça, cor, sexo, língua, religião, 

opinião política ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento, 

qualquer outra situação.» 515 E reforçou esta proibição ao nível da discriminação em função 

do sexo obrigando os Estados a «assegurar o direito igual que têm o homem e a mulher ao 

gozo de todos os direitos económicos, sociais e culturais» (artigo 3.º)516. Quanto ao PIDCP, o 

seu artigo 2.º diz que «cada Estado Parte no presente Pacto compromete-se a respeitar e a 

garantir a todos os indivíduos que se encontrem nos seus territórios e estejam sujeitos à sua 

jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem qualquer distinção, derivada, 

nomeadamente, de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política, ou de 

qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de propriedade ou de nascimento, ou 

de outra situação». Por sua vez esta proibição é reforçada no artigo 3.º sobre a proibição da 

discriminação fundada no sexo: «Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a 

assegurar o direito igual dos homens e das mulheres a usufruir de todos os direitos civis e 

políticos enunciados no presente Pacto.». Assim como, no artigo 23.º, n.º 4 que estabelece 

que «os Estados Partes no presente Pacto tomarão as medidas necessárias para assegurar a 

igualdade dos direitos e das responsabilidades dos esposos em relação ao casamento, 

durante a constância do matrimónio e aquando da sua dissolução» e no artigo 24.º que 

proíbe a discriminação em relação às crianças, «qualquer criança, sem nenhuma 

discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, propriedade ou 

nascimento, tem direito, da parte da sua família, da sociedade e do Estado, às medidas de 

proteção que exija a sua condição de menor».  

                                                           
515

 Para um desenvolvimento sobre esta disposição, v. CDESC Comentário Geral Nº 20, Não Discriminação nos 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais (E/C.12/GC/20, 2 de Julho de 2009). 

516
 O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais no Comentário Geral n.º 16 sobre o artigo 3.º do 

PIDESC que este «prescreve a igualdade concreta dos homens e das mulheres do ponto de vista do exercício dos 
direitos enunciados no Pacto», para além da igualdade formal estabelecida nos textos constitucionais, nas leis e 
nas políticas públicas (v. par. 6 do Comentário). 
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Além disto, o PIDCP veio estabelecer uma cláusula geral de não discriminação no seu artigo 

26.º: «Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, a igual 

proteção da lei. A este respeito, a lei deve proibir todas as discriminações e garantir a todas 

as pessoas proteção igual e eficaz contra toda a espécie de discriminação, nomeadamente 

por motivos de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer 

outra opinião, de origem nacional ou social, de propriedade, de nascimento ou de qualquer 

outra situação.» O Comité dos Direitos Humanos interpretou esta disposição de um modo 

muito amplo, considerando que se aplica em todos os ramos do direito e não apenas aos 

artigos previstos no Pacto517.  

 

4.6.2. NOÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO 

 

A discriminação pode ser «direta» ou «indireta». Vejam-se os seguintes exemplos de 

discriminação em função do sexo. Existe «discriminação direta» quando uma diferença de 

tratamento se baseia diretamente e explicitamente em distinções fundadas sobre o sexo e 

as características próprias dos homens ou das mulheres, que não se possam justificar 

objetivamente518. Existe «discriminação indireta» quando uma lei, um programa ou uma 

política não parece discriminatória mas produz uma discriminação quando é aplicada. Seria o 

caso de as desigualdades pré-existentes impedirem as mulheres de terem acesso às mesmas 

oportunidades e mesmas vantagens que os homens519. 

 

 

 

                                                           
517

 CDH Comentário Geral n.º 18.º (Não discriminação), 1989. 

518
 CDESC Comentário Geral n.º16: Direito igual do homem e da mulher ao benefício de todos direitos 

económicos, sociais e culturais (art. 3.º PIDESC), 2005, par. 12. 

519
 CDESC Comentário Geral n.º16: Direito igual do homem e da mulher ao benefício de todos direitos 

económicos, sociais e culturais (art. 3.º PIDESC), 2005, par. 13. 
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4.7. A OBRIGAÇÃO DE GARANTIA DE UM RECURSO EFICAZ  

 

Os Estados Partes são obrigados a assegurar que as pessoas cujos direitos humanos foram 

violados sejam indemnizadas. O artigo 8º da DUDH e o 2.º, nº 3 do PIDCP estabelecem que 

os Estados devem garantir que qualquer pessoa disponha de recursos eficazes para garantir 

os seus direitos. O Comité dos Direitos Humanos (CDH) interpretou este direito no sentido 

de que deve existir uma instituição para examinar qualquer queixa de violação de um direito 

humano. Em geral são os tribunais e as autoridades administrativas que definem essa 

indemnização. O CDH salienta que os tribunais podem de diversos modos garantir 

eficazmente o exercício dos direitos reconhecidos no Pacto seja estabelecendo a sua 

aplicabilidade direta, seja aplicando as normas constitucionais ou outras normas legislativas, 

seja interpretando as implicações que têm para o direito interno as normas do Pacto. O 

Comité sublinha igualmente a necessidade de se proceder a investigações sobre as alegadas 

violações de direitos humanos por órgãos independentes e imparciais520.  

O direito a um recurso eficaz em caso de violação dos direitos humanos é fundamental, sem 

este mecanismo os direitos humanos seriam destituídos de efeitos práticos.  

Não obstante o que já foi dito, convém realçar que se não há dúvidas em relação à obrigação 

de garantia de um recurso eficaz quanto aos direitos civis e políticos, a sua aplicação aos 

direitos económicos, sociais e culturais ainda é controversa, como é demonstrado pelos 

debates sobre a «justiciabilidade» destes direitos.  

Sucede que os direitos económicos, sociais e culturais têm sido considerados como 

«vagamente formulados» ou indeterminados, o que constituiria um impedimento para 

serem apreciados pelos juízes, que na tentativa da sua definição acabariam por estar a 

legislar em vez de julgar, violando o princípio da separação de poderes. Por outro lado, os 

direitos económicos, sociais e culturais dependem de uma atuação do governo 

                                                           
520

 V. CDH Comentário Geral n-º 31: A natureza da obrigação geral imposta aos Estados Partes no Pacto, 2004 
[retoma e desenvolve o Comentário Geral nº 3]. 



149 

 

financeiramente condicionada. Ou seja, a implementação destes direitos depende de 

recursos financeiros e de medidas concretas que podem não ter resultados imediatos 521. 

O Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais não tem nenhuma 

disposição semelhante ao artigo 2.º, nº 3, alínea b) do PIDCP, que obriga os Estados Partes a 

desenvolver «as possibilidades de recurso jurisdicional». Contudo, o Comité dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) tem defendido que «um Estado Parte que tente 

justificar a inexistência de recursos jurisdicionais para os direitos económicos, sociais e 

culturais tem que demonstrar que tais recursos não constituem “meios adequados”, no 

sentido do artigo, 2.º, nº 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais, ou que são, tendo em conta outros meios, supérfluos» 522. Além disto, o CDES 

salienta que «o direito a um recurso eficaz não deve ser interpretado sistematicamente 

como o recurso a um recurso jurisdicional. Os recursos administrativos são, em muitos 

casos, suficientes»523. Por último, o CDES realça que há muitas disposições do Pacto que são 

imediatamente aplicáveis (por exemplo, os artigos 3.º, 7.º, alínea a), i), 8.º, 10.º, nº 3, 13.º, 

nº 2 alínea a), e nºs 3 e 4 e 15.º, nº 3)524 . 

 

5. A SINGULARIDADE HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 
 

Quando examinamos os direitos humanos numa perspetiva histórica e cultural, deparamo-

nos imediatamente com dois factos. Por um lado, a ideia de direitos humanos — direitos 

iguais e inalienáveis de cada ser humano que podem ser exercidos perante o Estado e a 

sociedade em que se vive — não existia em nenhuma cultura ocidental ou não ocidental 
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 Para um maior desenvolvimento sobre a controvérsia a respeito da justiciablidade, v., por exemplo, 
SCHUTTER, Olivier – International Human Rights Law.., pp. 740-744 

522
 V. CDESC Comentário Geral nº 9: Aplicação do Pacto ao nível nacional, 1998, par. 3. 

523
 V. CDESC Comentário Geral nº 9: Aplicação do Pacto ao nível nacional, 1998, par. 9. 

524
 V. CDESC Comentário Geral nº 9: Aplicação do Pacto ao nível nacional, 1998, par. 10. 
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antes do século XVII. Por outro lado, é difícil encontrar antes do final do século XVII e XVIII, a 

ideia de dignidade humana como valor inerente a cada ser humano 525.      

A ideia de direitos humanos é um produto da filosofia do direito moderna europeia ou 

Escola do Direito natural 526, que procede a todas as suas construções raciocinando sobre a 

natureza do homem individual. E quem pela primeira vez expôs esta ideia de forma acabada 

(ou perfeita) foi o inglês John Locke, na obra Two Treatises of Government (The Second 

Treatise of Civil Government, 1690)527. 

A inexistência da ideia de direitos humanos na Antiguidade clássica e na Idade Média na 

Europa reflete as diferenças existentes ao nível do pensamento jurídico nestes períodos 

históricos. 

No pensamento jurídico antigo (leia-se doutrina do Direito natural aristotélica, porque foi 

esta doutrina que influenciou o Direito Romano), o fundamento do direito era a natureza ou 

ordem cósmica, devendo o Estado (ou cidade) ser organizado em conformidade com esta 

ordem528. 

Quanto ao fim do direito, para os Antigos, consistia na ordem harmoniosa da cidade ou bem 

comum, na partilha de bens e honras bem proporcionadas529.  

Partindo destes pressupostos, os Antigos retiravam os seguintes corolários: 

i) O Estado (ou cidade) é obra da natureza e não do arbítrio dos homens. Ou seja, 

não admitiam a ideia de contrato social como origem do Estado. 

                                                           
525

 DONNELLY, Jack – Human Dignity and Human Rights, p. 12. 

526
 A designação Escola do Direito Natural cobre diversas doutrinas, contudo, todas têm um traço comum que é 

o facto do fundamento natural do direito ser a natureza do homem. Entre os grandes filósofos da Escola do 
Direito Natural encontram-se Grócio, Pufendorf, Cumberland, Locke, etc. 

527
 MONCADA, Luís Cabral – Filosofia do Direito e do Estado I, pp. 212 ss; VINCENT, R. J. – Human and 

International Relations, p. 25; VILLEY, Michel – La Formation de La Pensée Juridique Moderne, Paris: P.U.F., 
2003, p. 481; OTERO, Paulo – Instituições Políticas e Constitucionais, p. 187. 

528
  VILLEY, Michel – La Formation de La Pensée Juridique Moderne, p. 181 e 184. 

529
 Neste sentido e para maiores desenvolvimentos, v. VILLEY, Michel – La Formation de La Pensée Juridique 

Moderne, pp. 80 ss; GOYARD–FABRE, Simone – Os Fundamentos da Ordem Jurídica (Les Fondements de L´Ordre 
Juridique). Trad. bras. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 35 ss. 
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ii) O homem é naturalmente um animal político (isto é, tende a viver em cidades) e, 

como tal, só no Estado é que atinge o seu desenvolvimento completo. Ou, por 

outras palavras, o homem só no Estado é que consegue realizar plenamente a sua 

natureza.  

iii) A desigualdade natural legitima as desigualdades no Estado e mesmo a 

escravatura530. Isto é, os homens não são iguais e direitos iguais para todos são 

injustos. E, consequentemente, não há direitos humanos e muito menos uma 

liberdade individual limitadora da ação política do Estado531. 

Quanto ao pensamento jurídico medieval, salienta-se que também não se encontra a ideia 

de direitos humanos no pensamento de São Tomás de Aquino, teólogo oficial do catolicismo 

na Idade Média532. 

No pensamento medieval Deus é a ideia central. O direito tinha como fundamento a ordem 

divina da Criação e os juristas identificavam a justiça com a natureza e esta com Deus. Nesta 

época, o pensamento era dominado pela ideia de que o mundo é a obra inteligente de um 

Criador, de Deus, e daqui se retirava a ideia da existência de uma ordem universal (cosmos), 

que orientava todas as criaturas para um fim transcendente, para Deus. 

Na visão medieval o mundo físico e o mundo dos homens só se compreendem através da 

referência a um fim sobrenatural, Deus. O homem e o mundo em geral encontram-se num 

estado de tensão em direção a Deus, que é também o Bem. Ou, dito de outro modo, há uma 

tensão entre as coisas tal como elas existem e aquilo que podem ser. E esta tensão também 
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se reflete no plano jurídico entre a lei positiva e o direito, o justo533. O fim do direito era 

conduzir os homens à salvação534. 

No século XVII, a filosofia moderna do direito europeia «provocou uma reviravolta que levou 

a doutrina jusnaturalista a muito longe da inspiração cosmoteólogica da época da sua 

fundação»535. Ou seja, a Escola do direito natural alterou de modo decisivo o pensamento 

sobre o direito das sociedades políticas. 

Aqui interessa sublinhar que, todas as construções da Escola do direito natural exprimiam 

uma conceção do mundo e da vida individualista, sendo precisamente este aspeto que 

distingue a filosofia do Direito europeia do séc. XVII da tradição jusnaturalista clássica e 

medieval. 

 Efetivamente o individualismo é considerado o traço mais característico do pensamento 

jurídico moderno e entre as ideias marcadas pelo individualismo encontram-se: os direitos 

naturais do indivíduo, a construção artificial do Estado através do contrato social e o direito 

subjetivo como principal noção tanto do Direito Natural como do Direito Positivo536. 

O que aconteceu foi que os grandes filósofos do direito natural moderno afastaram o seu 

pensamento da ordem universal cósmica e da sua inerente finalidade e concentraram-se no 

homem, na sua consciência, na sua conduta, nos seus interesses, atendendo, não à sua 

finalidade transcendente ou destino (salvação, bem comum), mas sim às suas características 

terrenas, como os instintos e a razão (alguns filósofos salientaram o instinto de conservação, 

por exemplo, Hobbes e Locke; outros o instinto de sociabilidade, por exemplo, Grócio).  

Em resumo, com o direito natural moderno o fundamento do Direito passou a ser a natureza 

do homem, em vez da natureza cósmica ou Deus conforme a tradição clássica e medieval. 
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Além do individualismo, a filosofia moderna europeia do direito também se caracteriza pela 

laicidade, isto é, o temporal e o espiritual passaram a ser concebidos como esferas distintas. 

A sociedade deixa de ter a religião como base e o poder político deixa de prosseguir fins 

religiosos. 

No referente à laicidade do Direito natural moderno, deve, porém, sublinhar-se que este 

laicismo jurídico não era antirreligioso. Isto porque todos os filósofos do direito natural 

moderno procuraram conciliar a sua doutrina com a religião cristã. Mais, para a maior parte 

dos filósofos desta época a razão surge como «a região das verdades eternas, essas verdades 

que são comuns ao espírito humano e ao espírito divino»537. 

Para esclarecer melhor este último ponto passo a transcrever as palavras do filósofo francês 

Luc Ferry: «Na filosofia do século XVII o homem é, ainda, pensado a partir de Deus e se assim 

se pode dizer depois dele. Esta perspetiva na qual Deus vem lógica, moral e metafisicamente 

antes do homem, está ainda em consonância com o teológico-ético, com a fundação 

religiosa da moral.»538 

John Locke (1632-1704), cristão educado no calvinismo, que tem sido apontado pela maioria 

dos académicos como o primeiro autor a proclamar a teoria liberal dos direitos humanos, 

justifica a ideia dos direitos naturais dos indivíduos (direito à vida, direito à liberdade e 

direito à propriedade) recorrendo à ideia de uma lei natural dada por Deus a todos os 

homens, lei essa que diz ser «inteligível para todas as criaturas racionais»539.  

Sobre os direitos naturais e seu fundamento Locke escreve: 

[O] estado de natureza tem uma lei natural que o governa que obriga todos: e a 

razão que é essa lei ensina a todos os homens que a queiram consultar que sendo 

todos iguais e independentes nenhum deve fazer mal a outro na sua vida, saúde, 
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liberdade ou posses. Porque os homens sendo todos obra de um criador todo 

poderoso e infinitamente sábio, os servidores de um mestre soberano, colocados 

no mundo por ele e para os sus interesses, lhe pertencem e a sua obra deve durar 

tanto tempo quanto queira […].540 

Compreende-se deste modo que, Goyard-Fabre afirme que na Escola do direito natural 

moderno «o direito natural é um conceito ambíguo, dividido entre o céu e a terra» e que «a 

autonomia do sujeito de direito […] ainda não se concebe independentemente da obrigação 

que liga o homem a Deus»541. 

Com efeito, a ideia de que o homem é uma criação de Deus só virá a ser posta em causa a 

partir da antropologia iniciada por Rousseau (1712-1778) e Kant (1724-1804) e desenvolvida 

ao longo de todo o século XVIII (ou Século das Luzes), «ao ponto de numa inversão completa 

da perspetiva acabar por ser Deus quem começa a aparecer como uma ideia desse homem, 

que ele era suposto ter criado e que, segundo Voltaire, lhe pagou em dobro»542.  

Ou seja, só com o pensamento iluminista do séc. XVIII é que se vai inverter a relação entre 

Deus e o homem, passando Deus a ser uma representação do homem. 

Por tudo isto, a partir da época Moderna o fim do direito passa a ser o conjunto dos direitos 

subjetivos. Quanto ao Estado e todas as suas leis servem para garantir os direitos subjetivos 

(inatos) dos indivíduos. Kant, na obra Primeiros Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito 

(1776) definiu o direito do seguinte modo: «O direito é o conjunto das condições» que 

possibilitam a coexistência das «liberdades» individuais. O seu único objetivo é a liberdade, 

deduzida imediatamente dos princípios inerentes à Razão individual543. 
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Nos nossos dias, quando se invoca a dignidade humana como fundamento ou fonte dos 

direitos humanos o que está em causa é a conceção kantiana da pessoa humana e a sua 

inerente dignidade 544. 

De acordo com a filosofia kantiana, toda a pessoa humana deve sempre ver-se a si mesma e 

aos outros como fim em si mesma e nunca como meio para a realização de fins alheios. Kant 

exprimiu esta ideia através da seguinte formulação: «Age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como um meio»545. Por sua vez, a 

formulação do princípio da humanidade, isto é, o princípio que estabelece que o homem é 

sempre um fim em si mesmo envolve que a humanidade seja ela própria, uma dignidade. 

Portanto, ser tratado como um fim é a raiz da própria dignidade do homem546. 

Quanto ao fundamento da dignidade, segundo Kant, encontra-se na autonomia definida 

como a capacidade de cada ser humano viver de acordo com regras prescritas pela própria 

razão547. Por último salienta-se que para Kant não pode existir autonomia contrária à 

dignidade, não podendo o homem tornar-se escravo dos outros homens, sob pena de o ser 

humano deixar de ser um fim em si mesmo, degradando-se a si próprio a mera coisa ou 

objeto548 

O humanismo kantiano é um humanismo não metafísico. Ou seja, na filosofia kantiana o ser 

humano não é concebido a partir de Deus. Daqui se podendo concluir que no séc. XXI os 

direitos humanos já não têm a lei natural como fundamento, mas sim o homem concebido 
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como ser livre ou autónomo. Sendo neste sentido que Donnelly, por exemplo, afirma que «a 

fonte dos direitos humanos é a natureza moral do homem» e que esta «pouco tem a ver 

com a natureza humana definida através de necessidades suscetíveis de serem investigadas 

pela ciência»549. 

Acresce dizer que, não obstante a ideia de direitos naturais dos indivíduos ter nascido em 

Inglaterra no séc. XVII, não foi neste país que surgiram as Declarações de Direitos com 

vocação universalista. Com efeito, o Bill of Rights (1689), criado após a Glorious Revolution 

em Inglaterra, apenas consagra direitos dos ingleses e não direitos naturais do homem. 

A primeira expressão jurídico-política dos direitos humanos (direitos naturais) verificou-se 

com a Declaração de Direitos da Virgínia, de 12 de Junho de 1776, redigida por George 

Mason (1725-1792) e esta servirá de inspiração para a redação da Declaração de 

Independência dos EUA, de 4 de julho de 1776 — a mais expressiva declaração dos direitos 

naturais da tradição liberal: 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.That to secure these rights, 
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the 
consent of the governed. 550 

Por sua vez, em França, após a revolução liberal de 1789, foi criada a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789. 

A Declaração de Independência dos EUA e a Declaração de Direitos francesa, representam o 

triunfo da ideia de direitos humanos como razão de ser e limite do exercício do poder 

político. Sublinha-se, todavia, que «em termos de evolução histórico-constitucional, o 

contributo britânico em matéria de direitos da pessoa humana na limitação do poder 

político é cronologicamente anterior e qualitativamente superior aos frutos da Revolução 

Francesa»551. 
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Note-se finalmente que, não obstante no plano dos princípios fundamentais as Declarações 

de Direitos das Revoluções liberais estabelecessem a igualdade de todos os indivíduos 

perante a lei, em boa verdade, a igualdade liberal excluía da liberdade política os pobres 

e/ou iletrados, as mulheres e os negros. Mais, a igualdade liberal admitia a escravatura (por 

exemplo, a França manteve a escravatura nas suas colónias até 1848, data em adotou o 

sufrágio universal masculino), assim como, um tratamento diferente para as mulheres 

sujeitas a várias incapacidades, os povos coloniais e os povos indígenas. Em relação a estes 

últimos, recorde-se, a título de exemplo, a situação dos índios nos EUA: Thomas Jefferson 

(1743-1826), o principal autor da Declaração de Independência dos EUA, afirmava que a 

única opção possível era a sua extinção. Por sua vez, George Washington (1732-1799) e 

Benjamin Franklin (1706-1790) descreviam-nos como «selvagens ignorantes» e «bestas»552. 

Na realidade, o sufrágio universal só começou a generalizar-se nos países europeus depois 

da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Quanto aos EUA, as mulheres só adquiriram o 

direito de voto em 1920 (v. 19º aditamento à Constituição dos EUA) e os Estados federados 

norte-americanos continuaram a estabelecer restrições ao direito de voto dos negros até 

1965.  

Para terminar, resta dizer que foi preciso esperar pelo fim da Segunda Guerra Mundial para 

que fosse criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que foi a primeira 

Declaração verdadeiramente universal. Isto porque as Declarações de Direitos das 

Revoluções liberais tinham natureza de direito interno. 
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5. DIREITOS HUMANOS NA CHINA NA ERA DAS REFORMAS E 

ABERTURA (1978-2014) 
 

 

1. A NOVA VIA: «SOCIALISMO COM CARACTERÍSTICAS CHINESAS»   
 

Na China […] em vez de se começar por uma explosiva “glasnot”, 
enveredou-se por uma “perestroïka” destinada a alterar as estruturas 

económicas, a fim de integrar a China na economia internacional. 

JOSÉ ADELINO MALTEZ 
553

 

1.1. O FIM DA ERA MAOÍSTA (1976-1981) 
 

1.1.1. A REABILITAÇÃO POLÍTICA DE DENG XIAOPING (1976-1978) 
 

 

1.1.1.1 A Derrota de Hua Guofeng 

 

Após a morte de Mao Zedong, no dia 9 de setembro de 1976, não se assistiu de imediato à 

desmaoízação da sociedade chinesa. Será só no fim de 1978 que a «fação prática» (shijian 

pai) — aliança de Deng Xiaoping, Chen Yu e Yu Haobang554 — vai aceder ao poder e adotar a 

política de reforma e abertura ao exterior.  

Após a morte de Mao Zedong ninguém tinha prestígio suficiente para assumir o poder, 

contudo Deng Xiaoping lutou durante uma década para exercer uma influência dominante. 

A morte de Mao Zedong deu origem a uma nova luta pelo poder. De um lado, Hua Guofeng 

(1921-2008), um maoísta ortodoxo, primeiro vice-presidente do Comité Central e primeiro-

ministro do Conselho de Estado, munido da instrução escrita por Mao com vista à sucessão 
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política — «Contigo a dirigir, estou descansado» — e do outro, Jiang Qing, viúva de Mao, que 

aspirava ao lugar de presidente do Comité Central, e os seus apoiantes Wang Hongwen, 

Zhang Chunqiao e Yao Wenyuan, o designado, «Bando dos Quatro» (a extrema esquerda). 

Jiang Qing controlava os meios de comunicação social (imprensa e rádio oficial) e a milícia 

urbana em locais importantes como Xangai, Pequim, Tianjin, Shenyang e Cantão.  

Por sua vez, Hua Guofeng conseguiu o apoio do Exército Popular de Libertação (EPL) e de 

Wang Dongxing, comandante da Unidade 8341 composta por 20 000 homens, responsável 

pela segurança pessoal de Mao Zedong e de outros dirigentes chineses555.  

No dia 6 de outubro de 1976 (menos de um mês depois da morte de Mao Zedong), os quatro 

membros do «Bando dos Quatro» foram detidos por Wang Dongxing e colocados em 

isolamento em locais separados em Pequim, sob a acusação de conspirarem para usurpar o 

poder. 

No dia 7 de outubro de 1976, o Gabinete Político do Comité Central do PCC nomeou Hua 

Guofeng como presidente do Comité Central e presidente da Comissão Militar Central. Além 

disto, encarregou Hua de editar o quinto volume das Obras Escolhidas de Mao Zedong, 

consagrado ao período 1949-1958. Hua passou a ser o dirigente do PCC, do Exército Popular 

de Libertação e do Conselho de Estado. 

No dia 24 de outubro de 1976, mais de um milhão de soldados e de civis chineses reuniram-

se na Praça de Tiananmen para celebrar o fim do «Bando dos Quatro». Hua Guofeng 

apareceu acompanhado dos chefes militares para dar a conhecer o papel fundamental 

destes últimos na detenção do «Bando dos Quatro» e no apoio ao governo. 

A prisão do «Bando dos Quatro» marcou o fim da Revolução Cultural e alterou 

significativamente as relações de poder em Pequim. 

Os membros do «Bando dos Quatro» foram expulsos do PCC, demitidos de todos os cargos 

oficiais e rotulados como conspiradores, ultradireitistas, contrarrevolucionários e 
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representantes do Guomindang556. O seu julgamento, transmitido pela televisão para 

demonstrar os erros da Revolução Cultural, só se viria a realizar entre novembro de 1980 e 

janeiro de 1981.  

Após a prisão dos membros do «Bando dos Quatro», Hua Guofeng enfrentava três 

problemas: 1) a sua legitimidade como sucessor de Mao Zedong; 2) a reabilitação de Deng 

Xiaoping 557 ; e 3) a reorganização das prioridades económicas para promover a 

modernização. 

Em relação à sucessão de Hua Guofeng, acontece que Ye Jianying (1897-1986), na época 

ministro da Defesa e membro do Gabinete Político do Comité Central, e Deng Xiaoping e os 

seus apoiantes — o general Xu Shiyou (1905-1985) e Wei Guoqing (1913-1989), também 

militar e membro do Gabinete Político do Comité Central—, consideravam que refletia a 

vontade pessoal de Mao Zedong e não a vontade do Partido, uma vez que a escolha de Hua 

não tinha sido realizada segundo as disposições dos Estatutos do PCC sobre a eleição do 

presidente do Comité Central do PCC. Perante tal cenário, Hua Guofeng que estava a ser 

pressionado pelos militares para reabilitar Deng Xiaoping acabou por ceder para acabar com 

a questão da sua legitimidade como presidente do Comité Central do Partido. No fim de 

novembro de 1976, Hua Guofeng anunciou que a reabilitação de Deng Xiaoping seria 

discutida na próxima reunião do Comité Central do Partido em julho de 1977 558. 

Foi deste modo que na Terceira Sessão Plenária do X Comité Central do PCC (julho de 1977) 

Deng Xiaoping recuperou todos os cargos dos quais tinha sido demitido em abril de 1976559, 
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nomeadamente membro do Comité Permanente do Gabinete Político, vice-presidente do 

Comité Central, vice-presidente da Comissão Militar Central, vice-primeiro-ministro do 

Conselho de Estado e chefe de Estado-Maior do Exército Popular de Libertação. Quanto a 

Hua Guofeng, continuou a ser o presidente do Comité Central e da Comissão Militar Central 

e primeiro-ministro do Conselho de Estado560. 

O regresso de Deng Xiaoping ao Poder foi formalmente ratificado pelo XI Congresso Nacional 

do PCC, que se reuniu em agosto de 1977 —o primeiro Congresso do Partido desde 1973 e 

desde as mortes de Mao Zedong e de Zhou Enlai561. Este Congresso declarou formalmente o 

fim da Revolução Cultural, contrariando a afirmação de Mao Zedong de que a revolução 

cultural era um processo contínuo que devia ser renovado de sete em sete anos ou de oito 

em oito anos, reviu os Estatutos do Partido, elegeu o novo Comité Central e instituiu os 

novos cinco membros do Comité Permanente do Politburo (Hua Guofeng, Ye Jianying, Deng 

Xiaoping, Li Xiannian e Wang Dongxing). Deng ficou com a terceira posição no Comité 

Permanente, imediatamente abaixo de Hua Guofeng e Ye Jianying. Para todos os efeitos, a 

China passou a ser governado por dois «tudo o que» e por dois «sobreviventes»  

Os Estatutos do PCC, refletindo o equilíbrio de poderes entre os «dois tudo o que» (em 

inglês, «two whatevers) e os dois «sobreviventes», continuavam a refletir a influência de 

Mao Zedong, estipulando que a principal tarefa do Partido no futuro era «persistir na 

continuação da revolução sob a ditadura do proletariado, eliminar a burguesia passo a passo 

e conduzir ao triunfo do socialismo sobre o capitalismo»562. 

A partir do XI Congresso do PCC (agosto de 1977) passaram a existir duas fações políticas: 

Hua Guofeng e os seus apoiantes que defendiam a política dos «dois tudo o que», isto é, a 

ideia de que os chineses deviam «obedecer a tudo o que Mao tinha dito e assegurar a 

continuação de tudo o que ele tinha decidido», e os quadros veteranos do Partido 

                                                                                                                                                                                     
Communist Party Leaders in the Post-Reform Period: Dilemmas and Strategies. Quarterly Journal of Speech. 92: 
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reabilitados após a Revolução Cultural. Sublinha-se que, quando Deng foi reabilitado já 

discordava da política dos «dois tudo o que»563. 

Desde meados de 1977 e durante grande parte de 1978, Hua Guofeng e os seus apoiantes 

usaram todos os meios à sua disposição para moldar uma nova imagem pública do 

presidente Hua como um «lider sábio» e «camarada querido» na tradição do presidente 

Mao Zedong. Para além da invenção de uma nova imagem, Hua Guofeng também procurou 

criar uma reputação de líder com visão de futuro e de estratega económico. Tendo, neste 

contexto, adotado, como se fosse seu, o tema das «quatro modernizações», propostas por 

Zhou Enlai no Relatório sobre o Trabalho do Governo, apresentado na IV Assembleia Popular 

Nacional, em janeiro de 1975564. 

Em fevereiro de 1978, na abertura da V Assembleia Popular Nacional, Hua Guofeng lançou 

um plano de grandes trabalhos de infraestruturas, que implicavam o desvio do rio Yangzi 

para irrigar a planície árida da China do Norte, e que era uma espécie de «mini Grande Salto 

em Frente» 565. Além disto, defendeu «uma total modernização da agricultura, indústria, 

defesa nacional e ciência e tecnologia até ao final do século»566. No entanto, dentro dos 

constrangimentos da ideologia maoísta estes resultados não se conseguiriam obter567.  

No XI Congresso do PCC (18 de agosto de 1977) as «quatro modernizações» foram 

incorporadas nos Estatutos do PCC e alguns meses mais tarde no preâmbulo da nova 

Constituição da RPC, adotada pela Assembleia Popular Nacional, no dia 5 de março de 

1978568: 
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A conclusão vitoriosa da I Grande Revolução Cultural Proletária fez 
com que a revolução e a edificação socialistas do nosso país tenham 
entrado num novo período de desenvolvimento. De acordo com a 
linha fundamental do Partido Comunista da China para toda a etapa 
histórica do socialismo, a tarefa geral do povo chinês neste período é: 
persistir na continuação da revolução sob a ditadura do proletariado, 
prosseguir os três grandes movimentos revolucionários — a luta de 
classes, a luta pela produção e a experimentação científica — e fazer 
da China antes do fim do século, um grande e poderoso Estado 
socialista com uma agricultura, uma indústria, uma defesa nacional e 
uma ciência e técnica modernas (par. 4 preâmbulo).569 

 

1.1.1.2 O Ataque aos «Dois Tudo o Que» 

 

No dia 10 de maio de 1978 foi publicado um artigo com o título «A Prática é o Único Critério 

para Avaliar a Verdade» num jornal interno do PCC sob a autoria de «Comentador Especial». 

No dia seguinte (11 de maio), o texto foi publicado pela Agência de notícias Xinhua e no dia 

12 de maio de 1978 foi reimpresso no Diário do Povo e no Diário do Exército Popular de 

Libertação. O autor do texto foi posteriormente identificado como sendo Hu Fuming. Apesar 

da resistência de Hua Guofeng, em junho o debate espalhou-se com a publicação no Diário 

do Povo de um artigo que dizia que não era necessariamente revisionismo atualizar o 

Pensamento de Mao Zedong periodicamente de acordo com as exigências da realidade. Uma 

semana depois o mesmo jornal publicou um discurso de Mao de 1962 em que este admitia a 

responsabilidade pessoal por alguns erros do «Grande Salto em Frente». No dia 1 de agosto 

de 1978, por altura da comemoração do 51º aniversàrio do EPL, um editorial do Diário do 

Exército Popular de Libertação defendeu a posição de Deng sobre «procurar a verdade 

através dos factos». Pouco a pouco os secretários das províncias começaram a adotar a 

perspetiva de que nem tudo o que Mao disse ou fez é necessariamente justo570.   
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Em setembro de 1978, Deng Xiaoping, que discordava da política dos «dois tudo o que» 

associada a Hua Guofeng, tomou a iniciativa de encorajar os filósofos chineses a procurar 

uma visão aberta do marxismo: 

Como todos sabem, existe a doutrina conhecida como os “dois tudo o que”. […] 
Segundo esta doutrina tudo o que, quaisquer documentos que o Camarada Mao 
lesse e apoiasse e qualquer coisa que ele fizesse ou dissesse devem sempre 
determinar as nossas ações, sem o mínimo desvio. Isto pode chamar-se segurar 
bem alto a bandeira do Pensamento de Mao Zedong? Certamente não! […] O 
ponto fundamental do Pensamento de Mao Zedong é buscar a verdade através 
dos factos e integrar a verdade universal do marxismo com a prática concreta da 
revolução chinesa.571 

Durante o Outono de 1978 os meios de comunicação social publicaram vários artigos sobre 

assuntos sensíveis, incluindo criticas ao culto de Mao Zedong e ao «legado de banho de 

sangue» da Revolução Cultural. E a fórmula «emancipar a mente» começou a transformar-se 

na palavra de ordem do novo pragmatismo. Este movimento intelectual praticamente 

ultrapassou todas as «zonas proibidas» do marxismo chinês572. 

Deng, contudo, não tinha um objetivo académico, mas sim político. Deng queria substituir os 

«dois tudo o que» da Revolução Cultural por um novo marxismo chinês, para dar uma nova 

legitimidade ao Governo comunista e mobilizar recursos para a construção socialista573. 
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1.1.2. A VITÓRIA DE DENG XIAOPING 

 

1.1.2.1. O Muro da Democracia (1978-1979) 

 

Paradoxalmente a Revolução Cultural também deu origem ao Movimento da Democracia, 

cujos ideais de direitos e liberdades fundamentais eram o oposto da submissão dos Guardas 

Vermelhos à visão e doutrinas de Mao Zedong574.  

Enquanto decorriam os trabalhos preparatórios do XIII Plenário do Comité Central em 

novembro de 1978, apareceram diversos grandes cartazes (dazibao) em Pequim ao longo de 

um muro com duzentos metros de comprimento na avenida de Xidan. Há muito tempo que 

os cartazes eram utilizados na China para aliviar a tensão política. Além disto, a Constituição 

de 1978 tinha estabelecido o direito de afixar grandes cartazes como um dos «quatro 

grandes direitos» (artigo 45.º)575. Dois temas dominavam os cartazes colocados no muro: 

criticas aos «dois tudo o que» e questões sobre as relações entre Mao Zedong e os radicais 

da Revolução Cultural. Por exemplo, no dia 19 de novembro foi afixado um cartaz que dizia 

que o «Bando dos Quatro» não teria existido sem Mao. No dia 20 Mao foi acusado de ser um 

«fascista patriarcal». No dia 21 exigia-se que Jiang Qin fosse julgada, etc.576 Realça-se que 

esta foi a primeira vez que Mao Zedong foi abertamente criticado. 

No fim de novembro, os cartazes começaram a atrair a atenção dos cidadãos tendo dado 

origem a um fórum espontâneo sobre diversos assuntos nacionais. A maior parte dos 

participantes eram trabalhadores jovens e intelectuais jovens desempregados à volta dos 

vinte e trinta de anos de idade. A maior parte deles tinham feito apenas a escola secundária 

e não tinham conseguido entrar para universidade. 

No início os dirigentes chineses não sabiam como gerir a situação. No entanto, a «fação 

prática» evidentemente que podia tirar partido dos acontecimentos. Numa entrevista com 

um grupo de visitantes políticos japoneses, no dia 26 de novembro, Deng Xiaoping disse que 
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apoiava a liberdade de expressão, mas com uma reserva, o presidente Mao não devia ser 

criticado pelo nome. 

No dia seguinte, numa entrevista dada ao jornalista norte-americano Robert Novack, Deng 

declarou que o aparecimento dos grandes cartazes era “uma coisa boa”, apesar de reiterar 

que Mao não devia ser criticado pelo nome. Quando esta notícia se espalhou o movimento 

passou a ter uma adesão muito maior, já com outro tipo de participantes.  

No dia 5 de dezembro de 1978, Wei Jingsheng, um antigo Guarda Vermelho, que se tinha 

tornado eletricista no Jardim Zoológico de Pequim, afixou um cartaz exigindo a «Quinta 

Modernização, a democracia» e lançou a revista Tansuo (Explorações) pouco tempo depois. 

Wei era o líder do movimento que viria a ser conhecido como Muro da Democracia cujo 

objetivo era juntar a democracia às «quatro modernizações» (indústria, agricultura, ciência e 

tecnologia e defesa nacional). Este movimento espalhou-se rapidamente para outros muros 

de Pequim e depois para outras cidades (Xangai, Wuhan, Guangzhou, etc.).   

O movimento do Muro da Democracia foi o primeiro movimento em que um grupo de 

pessoas reivindicou direitos políticos na era pós-maoísta. A maior parte dos membros deste 

movimento tinham sido Guardas Vermelhos — um grupo de jovens seguidores de Mao 

Zedong e por ele instruídos para se revoltarem contra as suas famílias, os professores, os 

mais velhos e os funcionários do Partido577.  

Ao contrário de outros intelectuais chineses no início séc. XX, os ativistas do Muro da 

Democracia não viam os direitos (direitos humanos, direitos civis e políticos) como algo dado 

pelo Estado ou como um meio para aumentar o poder do Estado. Pelo contrário, viam estes 

direitos como inalienáveis e exigiam os direitos para serem ouvidos sobre assuntos políticos 

e para exprimirem as suas opiniões, que eram diferentes das do governo578. 

No dia do encerramento dos trabalhos preparatórios do XIII Plenário do Comité Central (13 

de dezembro 1978), Deng fez uma declaração em que dizia apoiar o espírito do novo 
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Movimento da Democracia. E aprovou a libertação de um grupo de três membros conhecido 

por «Li Yizhe», que estavam detidos desde dezembro de 1974 por terem afixado um grande 

cartaz na cidade de Guangzhou, que criticava a Revolução Cultural e a «autocracia 

feudal»579. 

Na atmosfera mais relaxada do fim do ano de 1978 e início de 1979, também apareceram 

vários jornais. Os editores descreviam as suas publicações como «dirigidas pelo povo» 

(minban kanwu) e incluíam os nomes e moradas dos editores nas publicações. Só em 

Pequim apareceram várias dúzias de jornais. A maior parte dos jornais continuava a criticar a 

Revolução Cultural, procurava uma compensação pelos abusos da Revolução Cultural, 

apelava a reformas económicas e apoiava a agenda reformista de Deng Xiaoping. No 

entanto, havia exceções. O Explorações e o Jornal de Direitos Humanos, assim como, o 

Iluminismo (Qimeng) criticavam Deng e o Estado-partido leninista e defendiam sistemas e 

ideologias alternativas. Muitos destes jornais emergiram a partir de cartazes, como o cartaz 

colocado por Wei Jingsheng, no dia 5 de dezembro de 1978. Wei escreveu o seu nome e 

morada no cartaz e deste modo foi contactado por muitas pessoas diretamente. Os 

fundadores aceitavam como princípios orientadores a liberdade de expressão, de reunião e 

de associação estipuladas na Constituição chinesa vigente580.  

 

 

1.1.2.2. A Redefinição da Revolução (18 -22 dezembro 1978) 

 

A Terceira Sessão Plenária do XI Comité do PCC (18 a 22 de dezembro de 1978) foi o 

acontecimento mais importante na China desde o início da Revolução Cultural. Deng 

Xiaoping e os seus aliados conquistaram o controlo do Partido e definiram a nova direção do 

país — acelerar o desenvolvimento económico e a abertura ao exterior — afastando-se da 

luta de classes e dos movimentos de massas da Revolução Cultural. 
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Hua Guofeng foi demitido da sua posição de presidente do Partido acusado de persistir «nos 

dois tudo o que» e deixou de ser referido como «sábio líder Presidente Hua», para passar a 

ser simplesmente o «Camarada Hua». Por sua vez, Deng Xiaoping assumiu a posição de 

presidente da Comissão Militar do PCC. Mas mais importante do que isto foi o facto de esta 

Sessão tomar a decisão de substituir a longa prática de decisões tomadas por um líder 

supremo pela liderança coletiva ou decisão por consenso581.  

Refletindo o novo equilíbrio de poderes no Partido, quatro apoiantes de Deng foram 

nomeados para o Gabinete Político: Chen Yu, Hu Yaobang, Whang Zhen e Deng Yingchao. 

Chen Yu também foi nomeado membro do Comité Permanente do Gabinete Político, 

aumentado para seis membros (até ai tinha apenas cinco membros): Hua Guofeng 

(presidente), Ye Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian, Chen Yu e Wang Donxing. 

Numa tentativa de controlo dos «dois tudo o que», a posição de Secretário-Geral do Comité 

Central do PCC (zhongshuji), que tinha sido abolida durante a Revolução Cultural foi 

reconstituída, e Hu Yaobang (1915-1989)582 foi nomeado Secretário-geral. A promoção de 

Hu Yaobang fortaleceu a fação de Deng no Departamento Geral do Comité Central. Por 

outro lado, para assegurar que os reformistas controlavam os meios de comunicação social, 

Hu também foi nomeado chefe do Departamento de Propaganda do Comité Central, 

substituindo o «dois tudo o que», Zhang Pinghua. Além disto, outro reformista, Song 

Renqiong, substituiu Hu Yaobang no Departamento de Organização do Comité Central. 

Wang Dongxiong foi removido da posição de comandante da Unidade 8341 e de chefe do 

Gabinete Geral do Comité Central. Dois outros «tudo o que» (os vice-primeiros-ministros Ji 

Dengkui e Chen Yonggui) foram removidos da responsabilidade da política agrícola sendo 

substituídos por um apoiante de Deng, o vice-primeiro ministro, Wang Renzhong. 
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Ao nível da linha política e orientação económica, a Terceira Sessão do XI Comité Central 

salientando que «o movimento de massas para expor e criticar Lin Biao e o “Bando dos 

Quatro” tinha acabado vitoriosamente» decidiu que «o foco do trabalho do Partido devia 

passar a ser a modernização socialista a partir de 1979»583.  

O objetivo da modernização socialista foi definido como a modernização da agricultura, 

indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia até ao fim do século XX e a consolidação da 

ditadura do proletariado no país584.  

Foi também decidido que a implementação da modernização socialista iria depender de 

grandes mudanças nas relações de produção e nos métodos de gestão 585. Mais, «a 

turbulenta luta de classes em larga escala chegou ao fim» 586. Ou seja, a ideologia e a luta de 

classes foram subalternizadas e a política tornou-se mais pragmática sob o slogan «buscar a 

verdade através dos factos» (lançado em maio de 1978)587 e a correspondente linha política 

de «correção dos erros onde quer que estivessem»588. Isto é, quando a ideologia maoísta 

fosse um obstáculo à prossecução da modernização socialista devia ser afastada. Neste 

sentido foi proclamado:  

A sessão concorda por unanimidade que só se os camaradas de todo o Partido e 
todo o povo do país, sob a orientação do Marximo-leninismo e Pensamento de 
Mao Zedong, emanciparem o seu pensamento, se dedicarem a estudar as novas 
circunstâncias, coisas e questões, e defenderem o princípio de buscar a verdade 
através dos factos, partindo da realidade e relacionando a teoria com a prática é 
que o nosso Partido pode mudar facilmente o seu trabalho, elaborando a via 
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concreta, políticas, métodos e medidas para realizar as quatro modernizações e 
transformar corretamente aqueles aspetos das relações de produção e da 
superestrutura que não se adequam ao rápido desenvolvimento das forças 
produtivas589.  

E acrescentou: «Num Partido, país ou nação se tudo for feito de acordo com os livros e o 

pensamento se tornar ossificado, o progresso torna-se impossível, a vida para e o Partido e o 

país morrem.»590   

Na realidade, esta mudança de foco do PCC significava o abandono das políticas 

revolucionárias de Mão Sedonho, fundadas na crença de que a criação do homem comunista 

advém em primeiro lugar da educação e da organização do campesinato em coletividades e 

dos trabalhadores em empresas do Estado591. A partir de 1979, a tarefa do PCC será 

modernizar a China, fazer tudo o que for necessário para aumentar a produção na terra e na 

indústria, o mais rapidamente possível, de modo a aumentar o nível de vida da população de 

um dos mais baixos do mundo até ao nível do Ocidente 592. 

Foi o recurso à fórmula «buscar a verdade através dos factos» que fez com que o grupo de 

Deng Xiaoping após a vitória em relação aos «dois tudo o que» fosse designado como «fação 

prática». Esta designação pretende significar que, diferentemente do maoísmo, as reformas 

de Deng são vistas como realistas. Isto levou alguns autores a caracterizarem a governação 

na China pós-maoísta como pragmatismo593. Todavia, salienta-se que os dirigentes chineses 

sempre contestaram esta designação, dizendo que a China iria aderir constantemente à 

ideologia comunista. Além disto, no contexto chinês ser «prático» é um conceito positivo 
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por oposição a dogmatismo ou utopismo, e não implica renunciar aos ideais comunistas. 

«Pragmatismo» (shiyongzhuyi), pelo contrário, quer dizer adotar a via capitalista em 

detrimento do socialismo 594.  

Ou seja, a nova linha ideológica não pretendia substituir a ideologia comunista, mas sim 

recorrer a novos meios que permitissem criar o verdadeiro socialismo algures no futuro. Este 

objetivo foi claramente identificado por Deng Xiaoping uns anos mais tarde numa entrevista 

concedida ao jornalista norte-americano, Mike Wallace:  

Segundo o marxismo a sociedade comunista baseia-se na abundância material. Só 
quando existe abundância material é que se pode aplicar o princípio comunista — 
de cada um segundo a sua capacidade a cada um segundo as suas necessidades. O 
socialismo é a primeira fase do comunismo. Evidentemente isto cobre um longo 
período histórico. 

A principal tarefa na fase socialista é desenvolver as forças produtivas, continuar a 
aumentar a riqueza material da sociedade, melhorar constantemente a vida do 
povo e criar as condições materiais para o aparecimento da sociedade comunista. 
Não pode haver comunismo com pauperismo, ou socialismo com pauperismo595. 

 

Os dirigentes chineses também tornaram claro que a modernização socialista exigia 

«unidade e estabilidade política»596. Neste sentido, foi feito um apelo a todo o Partido, a 

todos os militares e a todo o povo para se mobilizarem com o fim de levarem a cabo «a nova 

Longa Marcha para transformar a China num país socialista moderno e poderoso até ao fim 

do século»597. A democracia no sentido de eleições livres e pluralismo político estava fora de 

questão. Aliás, era vista como destrutiva da unidade essencial exigida pela modernização 

socialista. Neste contexto, a Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC decidiu 

fortalecer o centralismo democrático dentro do Partido, desenvolver as regras do Partido e 

as regras sobre disciplina no Partido. Tendo sido criada uma Comissão Central para 
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 Neste sentido, cf. LO, Carlos Wing-hung – China´s Legal Awakening Legal Theory and Criminal Justice In 
Deng´s Era. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1995, pp. 21-22. 
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597
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Inspecionar a Disciplina composta por 100 membros e chefiada por Chen Yun, seu primeiro-

secretário, apoiado por dois vice-presidentes também apoiantes de Deng Xiaoping (Hu 

Yaobang e Deng Yichao)598. A nova Comissão ficou com a tarefa de expor e retificar os «ultra 

esquerdistas», os «facionalistas», os «anarquistas» e os «destruidores e avarentos»599. Além 

disto, foi expressamente dito que o que se exigia era uma «direção centralizada» e que «o 

facionalismo burguês devia ser firmemente contrariado»600. Ou seja, defendia-se que a 

“democracia” devia ser realizada sob a direção e governo do PCC. 

A Terceira Sessão do XI Comité do PCC também criticou a anarquia da Revolução Cultural e 

defendeu a importância do direito para a modernização socialista. Os dirigentes mais antigos 

do PCC estavam convencidos de que a principal razão pela qual os radicais tinham 

conseguido apoderar-se do poder durante a Revolução da Cultural e perseguido milhares de 

pessoas estava relacionada com a destruição do sistema jurídico chinês601. Neste sentido 

declararam que «a modernização socialista exige […] uma estrita implementação de várias 

regras e regulamentos e a observância da disciplina laboral. […] o anarquismo deve ser 

firmemente contrariado» e  «os direitos constitucionais dos cidadãos devem ser 

resolutamente protegidos e ninguém tem o direito de os infringir»602. Mais, foi dito que: 

 [P]ara salvaguardar a democracia popular é imperativo fortalecer o sistema 
jurídico socialista […]; deve haver leis para as pessoas seguirem, estas leis devem 
ser cumpridas e a sua aplicação deve ser rigorosa e os infratores devem ser 
punidos. A partir de agora o trabalho legislativo deve ter um lugar importante na 
Assembleia Popular Nacional e no seu Comité Permanente, os órgãos judiciais e as 
procuradorias devem manter a sua independência; devem cumprir as leis, regras 

                                                           
598

 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Comité Central – Communique of the Third Plenary Session of the 11th 
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 BAUM, Richard – Buriyng Mao…, p. 64-65. 
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e regulamentos e garantir a igualdade de todas as pessoas perante as leis e negar 
qualquer privilégio acima da lei.603 

Ou seja, «o fortalecimento do sistema jurídico» foi estabelecido como um dos principais 

objetivos a serem prosseguidos na era da reforma e abertura. A partir desta altura, 

expressões como «igualdade perante a lei», «supremacia da lei», «governo segundo a lei» e 

«legalização» tornaram-se populares no discurso chinês sobre o desenvolvimento jurídico604. 

Durante a Revolução Cultural o direito tinha sido denunciado como um constrangimento 

burguês sobre as massas revolucionárias. A legalidade soviética denunciada como 

revisionista. O povo devia ser guiado pela política do Partido e não pelo direito. Entre 1966 e 

1976 foram abolidos todos os vestígios de processos jurídicos formais. Qualquer 

«organização revolucionária» podia prender, torturar, condenar, saquear, despejar ou deter 

qualquer pessoa identificada como inimigo. Muitas destas ações foram levadas a cabo com a 

ajuda da polícia. A procuradoria foi suspensa em 1967 e formalmente abolida na 

Constituição de 1975. O Supremo Tribunal Popular esteve suspenso entre 1967 e 1975. Os 

juristas foram perseguidos e obrigados a mudar de profissão. As faculdades de direito foram 

encerradas605. 

Neste período muitos quadros séniores do Partido e militares foram detidos, presos, 

linchados, humilhados, abusados fisicamente e mesmo torturados.  

Pode-se dizer que a Revolução Cultural foi um período de anarquia (vazio de direito). No 

entanto, não será exagero afirmar que a República Popular da China foi durante a maior 

parte do tempo um Estado de não-direito, ou, o que é o mesmo, um Estado de arbítrio. 

Durante trinta anos, desde 1949 até 1979, o povo chinês viveu sem código penal. Até 1987 

não houve código civil. Durante vinte e um anos, desde 1959 até 1979, o Ministério da 
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Justiça foi abolido. Desde 1967 até 1975, o Supremo Tribunal foi suspenso. Desde 1967 até 

1978 não houve procuradoria.  

É certo que a China maoísta teve dois breves períodos em que tentou reconstruir o sistema 

jurídico chinês baseando-se no modelo soviético, um em meados dos anos 50 e o outro no 

início dos anos 60. Nestes dois períodos vários jovens chineses foram enviados para a União 

Soviética e vários académicos soviéticos foram convidados para leccionar nas universidades 

chinesas. No entanto, estes períodos terminaram abruptamente com campanhas políticas. O 

primeiro com o Movimento Antidireitista606 e o segundo com a Revolução Cultural607.  

A primeira Constituição da RPC, adotada em 1954, é um exemplo da influência do direito 

soviético no direito da China maoísta, assim como, as leis que regiam a Assembleia Popular 

Nacional, os tribunais e as procuradorias, os projetos do Código Penal e do Código 

Processual Penal. Toda esta legislação irá servir de ponto de partida na reconstrução 

contemporânea do sistema jurídico chinês. 

A Constituição de 1954, que supostamente esteve em vigor desde 1954 até 1975, 

estabelecia a igualdade de todos perante a lei (artigo 85.º), garantia a liberdade de 

expressão, de publicação, de reunião, de associação e de manifestação (artigo 89.º) e 

garantia a inviolabilidade do domicílio e da correspondência privada (artigo 90.º). Mas, 

apenas oito meses depois da adoção da Constituição, Mao Zedong iniciou o Movimento de 

Purga dos Contrarrevolucionários (maio de 1955). Durante este Movimento a 

correspondência privada foi investigada, confiscada e usada como prova da «ideologia 

reacionária». As pessoas podiam ser presas, detidas e sujeitas a isolamento ou prisão 

domiciliária por ordem administrativa do secretário do comité do Partido ou do supervisor 
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da unidade de trabalho. Todos os direitos civis estipulados na Constituição foram violados 

pelos órgãos do Estado-partido. 

Na verdade, os dirigentes do PCC nunca se sentiram muito à vontade com a ideia de 

estabelecimento de um sistema jurídico formal, que pudesse limitar o seu poder. Desde 

1957, a doutrina proclamada oficialmente exigia um sistema jurídico flexível, sob o controlo 

absoluto do Partido. Os dirigentes comunistas eram ideólogos e revolucionários do campo, 

não eram juristas, nem administrativos. Queriam ter a oportunidade de experimentar modos 

diferentes de lidar com novos problemas608. 

Na China maoísta o princípio fundamental da ordem jurídica foi o poder absoluto do PCC 

sobre o direito. O direito era concebido como um instrumento da classe detentora do poder. 

Ideias tais como processo equitativo, supremacia da lei, separação de poderes e 

independência judicial eram consideradas «teorias reacionárias» e, como tal, rejeitadas pelo 

PCC. O princípio fundamental era a direção do Partido sobre todos os assuntos jurídicos 

(criação, execução e aplicação de leis). A política do Partido era vista como a alma do direito 

e o direito como um instrumento para realizar a política do Partido609. 

Pelo contrário, na primeira década da Era Deng Xiaoping (até 1989) foram criadas 150 leis, 

mais de 500 regulamentos administrativos e mais de 1000 regulamentos locais cobrindo 

todos os aspetos da vida social e económica. Além disto, a China ratificou mais de 120 

acordos bilaterais. Também foi estabelecido um regime jurídico para o investimento 

estrangeiro, apesar de ter sido melhorado nos anos 90 e após a adesão da China à 

Organização Mundial do Comercio (OMC) em 2001610.  

Em suma, a partir de 1978 os dois pilares da nova política do Estado-partido passaram a ser a 

modernização socialista e o reforço do sistema jurídico. Quanto ao sistema jurídico (fazhi), 
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salienta-se, desde já, que não foi concebido como um limite ao poder político, mas como um 

instrumento ao serviço do desenvolvimento económico e social da China. 

 

1.2. AS REFORMAS (1979-1985) 

 

1.2.1. OS LIMITES POLÍTICOS DA REFORMA DE DENG XIAOPING 

 

Deng Xiaoping tolerou durante algumas semanas, no fim de 1978 e início de 1979, o 

movimento do Muro da Democracia do ex-Guarda Vermelho Wei Jingsheng, que defendia 

tanto reformas económicas como políticas, porque os protestos ajudaram a afastar a 

liderança de Hua Guofeng e seus apoiantes. Mas, assim que Deng conseguiu a sua vitória na 

Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC e os manifestantes começaram a 

criticar o próprio Deng e o sistema político comunista, Deng Xiaoping proibiu o movimento e 

prendeu Wei611 e outros líderes do movimento612.  

Importa anotar que, apesar da supressão do movimento do Muro da Democracia, algumas 

das suas propostas, como por exemplo a necessidade de rever o marxismo-leninismo e de 

levar a cabo reformas políticas, continuaram a ser repetidas nos meios de comunicação 

oficiais por intelectuais próximos dos dirigentes reformistas do Partido — Hu Yaobang e 

Zhao Ziyang613. Entre os intelectuais ligados a Hu Yaobang, incluíam-se o chefe de redação 

do jornal Diário do Povo, Hu Jiwei, e o vice-chefe de redação, Wang Ruoshui, assim como, o 

vice-presidente da Academia de Ciências Sociais da China, Yu Guangyuan que insistiam na 

necessidade de tolerância política e reforma democrática. Por outro lado, havia um grupo de 
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teóricos séniores do Partido, por exemplo Hu Qiamu e Deng Liqun, que viam o Movimento 

da Democracia como uma ameaça à estabilidade e unidade614.  

No dia 30 de março de 1979, numa reunião do Comité Central do PCC, Deng Xiaoping fixou 

os limites que não podiam ser ultrapassados sob pena de perseguição e prisão, os «quatro 

princípios fundamentais», nomeadamente a via socialista, a ditadura do proletariado, a 

direção do Partido Comunista da China e o marxismo-leninismo e pensamento de Mao 

Zedong615.  

Há várias interpretações sobre as implicações retóricas dos «quatro princípios 

fundamentais»: foi um ato para evitar que o PCC perdesse o poder e um sinal da 

manutenção da estrutura autoritária; uma necessidade política para desarmar a resistência 

interna, isto é, a influência dos maoístas; uma estratégia de “meio-termo” apoiando a 

ideologia política do Partido e a agenda económica de Deng; uma mera reação ao 

movimento democrático que tinha desafiado o governo comunista616. 

Na nossa opinião, a introdução dos «quatro princípios fundamentais» foi, de facto, uma 

reação ao movimento do Muro da Democracia, mas também, sem dúvida, uma estratégia 

para apoiar a legitimidade do Partido e a agenda da reforma de Deng. Vejamos.  

Antes de introduzir os «quatro princípios fundamentais», Deng Xiaoping realçou que «atingir 

as quatro modernizações e tornar a China um país socialista poderoso antes do fim do século 

seria uma tarefa gigantesca» 617. E explicou que a China se deparava essencialmente com 

dois problemas. Por um lado, estava a partir de uma base muito fraca, por exemplo, em 

termos de ciência e tecnologia a China estava 20 ou 30 anos atrás dos países desenvolvidos. 
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Por outro lado, tinha uma grande população, mais de 900 milhões de pessoas, das quais 80% 

eram camponeses618.   

Sublinhando que os «quatro princípios fundamentais» há muito tempo que são defendidos 

pelo PCC, Deng disse que continuava a ser necessário fazer a sua propaganda «porque 

alguns camaradas do Partido ainda não se libertaram da influência da ideologia ultra 

esquerdista de Lin Biao e do Bando dos Quatro», mas acrescentou que não era apenas por 

isto que os princípios eram necessários. Também eram necessários porque «algumas 

pessoas na sociedade em geral estavam a espalhar ideias contra esses princípios e alguns 

camaradas pareciam estar a apoiá-los» 619. Nesta última parte do discurso, Deng estava com 

certeza a referir-se ao movimento democrático, uma vez que, mais adiante diz que é 

necessário «enfatizar os quatro princípios fundamentais, porque certas pessoas (mesmo que 

poucas) estão a tentar miná-los». E acrescenta que essas pessoas têm invocado slogans 

como «Opor-se à fome» e «Dá-nos direitos humanos», incitando o povo a fazer 

manifestações e chamando a atenção de estrangeiros para as suas palavras e atos. «Existe 

um grupo designado Grupo de Direitos Humanos da China que foi ao ponto de colocar 

grandes cartazes pedindo ao Presidente dos EUA “para mostrar preocupação” pelos direitos 

humanos na China. Podemos permitir uma tal ingerência nos assuntos internos da 

China?»620. Aqui Deng referia-se a um Grupo que tinha colocado um cartaz no Muro da 

Democracia, sob a forma de carta que elogiava um discurso recente de Jimmy Carter sobre 

os direitos humanos e pedia para que ele apoiasse a causa dos direitos humanos na China621.  
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Depois disto, Deng salientou que era preciso «explicar ao povo e sobretudo à juventude, a 

democracia socialista»622. Para Deng a democracia que a China precisa é  

[A] democracia socialista, democracia popular, e não democracia burguesa, 
democracia individualista. A democracia popular é inseparável da ditadura sobre 
o inimigo e da democracia baseada no centralismo. […] O centralismo 
democrático é uma parte integral do socialismo. Sob este sistema, os interesses 
pessoais devem subordinar-se aos interesses coletivos, os interesses da parte aos 
do todo, e os imediatos aos de longo prazo. A nossa defesa e prática destes 
princípios não significam que ignoremos os interesses pessoais, locais ou 
imediatos. Na análise final no sistema socialista há uma unidade dos interesses 
pessoais e dos interesses coletivos, dos interesses das partes e do todo e dos 
imediatos e dos interesses de longo prazo. Na análise final, as relações entre 
democracia e centralismo e entre direitos e deveres são as expressões políticas 
das relações entre estes interesses diferentes.623 

No mesmo ano (1979), o Partido Comunista da China rejeitou expressamente o conceito 

ocidental de direitos humanos num artigo intitulado «Como o Marxismo Olha para o Assunto 

dos Direitos Humanos» publicado na Revista Bandeira Vermelha: «O nosso país socialista foi 

o primeiro país a resolver o problema do direito do povo à democracia na história humana. 

Os países socialistas são os que têm bases amplas para o direito à democracia. Este direito é 

incompatível com o capitalismo […] Direitos humanos é apenas um slogan da burguesia». O 

artigo atribuía o fracasso da democracia a Lin Biao e ao Bando dos Quatro durante a 

Revolução Cultural. E concluía com a necessidade de seguir os quatro princípios 

fundamentais624.  

No dia 29 de fevereiro de 1980, a Quinta Sessão Plenária do XI Comité Central propôs a 

eliminação dos «quatro grandes direitos» previstos na Constituição chinesa de 1978, 

nomeadamente «direito a recorrer à grande competição de ideias, à livre expressão do 

pensamento, aos grandes debates e a escrever jornais de parede» (v. artigo 45.º), 625 que 
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eram  invocados pelos ativistas do movimento do Muro da Democracia para justificar as suas 

atividades.   

Os «quatro grandes direitos» tinham sido introduzidos por Mao Zedong durante a Revolução 

Cultural na Constituição de 1975 e eram utilizados para criticar a autoridade e os críticos de 

Mao, dando à juventude chinesa uma liberdade até então desconhecida.  

Nesse mesmo ano (1980), a Assembleia Popular Nacional da RPC aprovou a eliminação da 

norma constitucional que garantia os «quatro grandes direitos». Note-se, todavia, que o 

artigo respeitante aos «quatro grandes direitos» não equivalia às liberdades clássicas 

ocidentais. Tratava-se de técnicas políticas autóctones chinesas que foram amplamente 

praticadas no fim dos anos 50 durante o Movimento Antidireitista, o Grande Salto em Frente 

e o movimento de estabelecimento de comunas populares, e que foram aperfeiçoadas 

durante a Revolução Cultural. Apesar das semelhanças com as liberdades convencionais, os 

«quatro grandes direitos» não foram concebidos para proteger a liberdade de expressão 

individual, mas sim para autorizar as massas a participar na luta política sob a direção do 

Partido como um instrumento de consolidação da direção do Partido sobre o Estado e da 

ditadura do proletariado626. 

 

1.2.2. AS REFORMAS ECONÓMICAS 

 

Após a Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC (1978), Deng e os mais 

pragmáticos, Chen Yu e Bo Yibo, começaram a criticar os planos económicos de Hua 

Guofeng. Apelavam à necessidade de respeitar as «leis económicas objetivas», rejeitando o 

voluntarismo das políticas dos anos 50. Esta nova posição ficou refletida nas novas políticas 

económicas apresentadas na Segunda Sessão da Quinta Assembleia Popular Nacional 

(junho-julho de 1979), políticas criadas essencialmente por Chen Yu. O Plano para dez anos 

adotado em março de 1978 foi abandonado na Terceira Sessão da APN (1980). Em seu lugar 
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foi introduzido «o reajustamento, reestruturação, consolidação e melhoria da economia 

nacional» por um período de três anos. As prioridades económicas foram alteradas, a 

indústria pesada foi relegada para o último lugar atrás da agricultura e da indústria ligeira. O 

principal foco passou a ser a fixação de objetivos para o setor agrícola627. 

Para resolver as ineficiências na alocação e distribuição de recursos gerados pela economia 

de direção central foram promovidos mecanismos de mercado.    

Na primeira década da reforma, a China procedeu à reforma agrícola substituindo o sistema 

de comunas populares por um sistema de exploração familiar que permitiu uma maior 

autonomia dos agricultores, o designado «sistema de responsabilidade do agregado 

familiar». Este novo sistema agrícola começou em 1979, tendo sido introduzido 

gradualmente pelas províncias em 1980-1981 e acelerou entre 1982-1983, de modo que, em 

1984, 98% dos agregados familiares rurais tinham aderido ao mesmo. A produção de cereais 

aumentou de 304 milhões de toneladas em 1978 para 354 milhões de toneladas em 1982 e 

para 407.3 milhões de toneladas em 1984628. Os preços agrícolas subiram. Os agricultores 

compraram televisões a cores e frigoríficos. 

Também incentivou a diversificação das atividades no campo através da promoção da 

criação de empresas nas zonais rurais. 

E reformou os sistemas de gestão das empresas do Estado em meados dos anos 80. Aqui, tal 

como na reforma agrícola, o objetivo era o lucro. Foi encorajada a criação de pequenas 

empresas. Mas a principal mudança a este nível foi a decisão tomada no dia 15 de julho de 

1979, pelo Comité Central do PCC e pelo Conselho de Estado de criação a título experimental 

das zonas económicas especiais de Shenzen, Zhuhai, Shantou e Xaimen629. Com estas zonas 

económicas especiais pretendia-se trazer os conhecimentos e o investimento estrangeiro. 
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Além disto, vários académicos estrangeiros foram convidados a visitar a China e milhares de 

estudantes chineses foram autorizados a estudar no estrangeiro.  

 

1.3. O SLOGAN «CONSTRUÇÃO DO SOCIALISMO COM CARACTERÍSTICAS CHINESAS» 
 

O nosso socialismo é um esforço completamente novo, que nunca foi 
mencionado por Marx, nunca foi levado a cabo pelos nossos 

predecessores e nunca foi tentado por nenhum país socialista. Nós 
não temos portanto nenhuma experiência a partir da qual possamos 
aprender. Nós só podemos aprender com a prática, traçando a nossa 

via tateando. 

DENG XIAOPING 
630

 

No início da era da reforma e abertura, Deng Xiaoping criou um novo slogan para exprimir o 

seu afastamento em relação à via idealista/utopista de Mao Zedong, fundamentando ao 

mesmo tempo a legitimidade do governo do PCC — a «construção do socialismo com 

características chinesas». 

O novo slogan foi lançado oficialmente no discurso de abertura do XII Congresso Nacional do 

PCC, em setembro de 1982. No entanto, no início, Deng Xiaoping não lhe atribuiu um 

conteúdo concreto, limitando-se a salientar que a China devia criar um caminho próprio e 

que este se devia basear na realidade e na experiência:  

Na realização do nosso programa de modernização devemos partir das realidades 
chinesas. Tanto na revolução como na construção, devemos aprender através dos 
países estrangeiros e basear-nos na sua experiência. Mas a cópia e aplicação 
mecânica da experiência estrangeira não nos levará a lado nenhum. Já tivemos 
muitas lições a este respeito. Devemos integrar a verdade universal do marxismo 
com as realidades concretas da China, marcar o nosso próprio caminho e construir 
um socialismo com características chinesas — esta foi a conclusão fundamental a 
que chegámos depois de uma longa experiência histórica.631  
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 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS – Du Socialism a la Chinoise. In XVIe Congrèss du Parti communiste Chinois 
[Em linha]. China Internet Information Center, 2001.  
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 DENG Xiaoping – Opening Speech at the Twelfth National Congress of CPC. Setember 1, 1982. In Selected 

Works of Deng Xiaoping (1975-1982), pp. 394-397. 
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Dois anos depois (junho de 1984), numa conversa com uma delegação japonesa na segunda 

sessão do Conselho Sino-Japonês de Organizações Não Governamentais, Deng vai definir o 

que entende por «construção do socialismo com características chinesas».  

Partindo do pressuposto marxista de que a revolução socialista só pode ter lugar num país 

capitalista avançado, Deng entendeu que a tarefa do PCC devia consistir na criação de forças 

de produção que servissem de base ao socialismo632. Neste sentido, Deng declarou:  

[…] O marxismo dá uma grande importância ao desenvolvimento das forças 
produtivas. Nós defendemos o comunismo. Mas o que é que significa? Significa o 
princípio de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas 
necessidades, o que exige forças produtivas altamente desenvolvidas e uma 
grande riqueza material. Portanto, a tarefa fundamental para a fase socialista é 
desenvolver as forças produtivas. […] Um das nossas deficiências desde a 
fundação da República Popular da China foi termos negligenciado o 
desenvolvimento das forças produtivas. Socialismo significa eliminar a pobreza. 
Pauperismo não é socialismo, e ainda menos comunismo. A superioridade do 
sistema socialista reside antes de mais na sua capacidade para desenvolver as 
forças produtivas e melhorar a vida material e cultural das pessoas. O problema 
que enfrentamos agora é como é que a China, que ainda é um país atrasado, pode 
aumentar as forças produtivas e melhorar o nível de vida do povo. Isto conduz-
nos ao ponto de continuar a via socialista ou enveredar pela via capitalista. A via 
capitalista só pode enriquecer menos de 10% da população; nunca pode 
enriquecer 90%. É por isso que temos que aderir ao socialismo. O princípio 
socialista da distribuição a cada um segundo o seu trabalho não criará uma grande 
diferença de riqueza. Consequentemente, não haverá polarização se as novas 
forças produtivas se desenvolverem nos próximos vinte a trinta anos633. 

Nesta mesma conversa com a delegação japonesa, Deng Xiaoping definiu o objetivo 

mínimo das quatro modernizações como «atingir um nível de vida comparativamente 

confortável no fim do século» e acrescentou que isso significava que «o rendimento 

per capita atingisse os 800 USD»634. Depois acrescentou que para atingir este objetivo 

a China tinha que «revigorar a economia e abrir-se ao exterior e antes de mais resolver 

o problema do campo, onde vive 80% da população». E, no fim da conversa, Deng 

demonstrou satisfação com os resultados atingidos pela China nos últimos cinco anos 
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e meio e acrescentou que queria «quadruplicar o PIB da China até ao fim do 

século»635. 

Um ano depois (1985), Deng Xiaoping voltou a reforçar a ideia de que a reforma tinha 

que manter a «orientação socialista». A China estava a tentar realizar as «quatro 

modernizações», mas estas não se podiam desligar da ideia de «modernização 

socialista»636. E neste contexto disse que «o socialismo tem duas exigências. Primeiro, 

a economia deve ser dominada pelo setor público, e segundo, não deve haver 

polarização. […] Se houver polarização a reforma será um fracasso»637.  

Em 1986, numa entrevista dada ao jornalista norte-americano, Mike Wallace, Deng 

Xiaoping (então com 82 anos de idade), quando questionado sobre a relação existente 

entre o slogan «Ser rico é glorioso» (também inventado por Deng) e o comunismo 

voltou a dizer: 

[N]ão pode haver comunismo com pauperismo, ou socialismo com pauperismo. 

Portanto tornar-se rico não é um pecado. No entanto, o que entendemos por ser 
rico é diferente do que vocês entendem. A riqueza numa sociedade socialista 
pertence ao povo. Tornar-se rico numa sociedade socialista significa prosperidade 
para todo o povo. Os princípios do socialismo são: primeiro, desenvolver a 
produção e, segundo, a prosperidade comum. Permitimos que certas pessoas e 
regiões enriqueçam primeiro, com o fim de atingir mais depressa a prosperidade 
comum. É por isso que a nossa política não leva à polarização, a uma situação em 
que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. 

Alguns chineses ricos estão a ficar mais ricos, mas os pobres não estão a ficar mais 
pobres. Apesar da divisão entre ricos e pobres, a riqueza na China está mais 
dividida do que alguma vez esteve na história do Império do Meio […].638  

Em resumo, para Deng Xiaoping o mais importante era acelerar o crescimento económico 

para aumentar o nível de vida da população pois, como dizia, «o pauperismo não é 

socialismo». Para atingir tal objetivo, a China deveria adotar uma política de reforma 
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económica e de abertura ao exterior, absorvendo investimento estrangeiro, ciência e 

tecnologia e novos métodos de gestão. Neste contexto, o critério para adotar ou não uma 

determinada política ou instituição consistia em averiguar se conduzia ou não ao 

desenvolvimento das forças produtivas. Nesta redefinição do socialismo, Deng afastou-se da 

luta de classes e do igualitarismo promovidos por Mao Zedong. No socialismo de Deng a 

«luta de classes foi reduzida a um nível insignificante»639. 

 

1.4. A RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO 

 

Os esforços de desenvolvimento do sistema jurídico na China pós-maoísta foram um 

elemento essencial da modernização entendida como desenvolvimento económico. Isto é, o 

direito foi visto no início da era da reforma como um instrumento para a institucionalização 

da política de reforma e abertura. 

Como já foi dito, a Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC decidiu que «para 

salvaguardar a democracia popular é imperativo fortalecer o sistema jurídico socialista […]; 

deve haver leis para as pessoas seguirem, estas leis devem ser cumpridas e a sua aplicação 

deve ser rigorosa e os infratores devem ser punidos». 

A proposta de Deng Xiaoping de conjugação do desenvolvimento económico com o 

fortalecimento do sistema jurídico para manter um ambiente propício a esse 

desenvolvimento foi designada por política de «Duas Mãos»640.  

A primeira preocupação na restauração do sistema jurídico dirigiu-se para a procuradoria e 

aparelho de segurança; a primeira tinha desaparecido e o segundo tinha degenerado em 

prisões e detenções arbitrárias, invasões do domicílio, etc. A procuradoria foi formalmente 

restabelecida em 1978. Depois em fevereiro de 1979, foi adotada a Regulação sobre Prisões 
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e Detenções de pessoas acusadas de crimes, com o fim de limitar o poder do aparelho de 

segurança pública.  

Em julho de 1979, a Segunda Sessão Plenária da Assembleia Popular Nacional adotou sete 

leis: Lei Orgânica das Assembleias Populares Locais, Lei Eleitoral das Assembleias Populares 

Locais, Lei Orgânica dos Tribunais, Lei Orgânica da Procuradoria, Código Penal, Código de 

Processo Penal e Lei dos Consórcios (Joint Ventures Law).  

No entanto, a contribuição destas novas leis para o conjunto do sistema jurídico foi limitado. 

No dia 29 de novembro de 1979, o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional 

tomando consciência de que o trabalho legislativo que tinha desenvolvido era insuficiente 

para as necessidades do país declarou que as leis existentes ficavam em vigor «desde que 

não contrariassem o disposto na Constituição e noutras leis e decretos». 

Em setembro de 1979, o Ministério da Justiça foi restabelecido, tendo como principal 

objetivo divulgar a necessidade da reforma jurídica através de livros e de periódicos sobre 

direito.  

Foi estabelecida uma associação de advogados em Maio de 1979. Considerava-se que os 

advogados eram necessários para assegurar a imparcialidade dos tribunais e prestarem 

aconselhamento jurídico à população em todas as matérias641.     

Para educar a população, que era completamente ignorante em assuntos jurídicos, o Partido 

recorreu aos meios de comunicação social, Diário do Povo e outros. Foram restabelecidos os 

departamentos de Direito em várias universidades. Foram criadas seis escolas para quadros 

sobre direito e política, assim como, outros seis institutos sobre as mesmas matérias sob a 

jurisdição do Ministério da justiça. Foi iniciada a investigação sobre direito.  

Muitos das pessoas que tinham sido injustamente acusadas e presas durante a Revolução 

Cultural conseguiram a alteração dos veredictos. Um reexame preliminar revelou 251 000 

casos completamente injustificados ou falsos. Segundo um relatório de Deng Xiaoping, 
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datado de 16 de janeiro de 1980, entre 1977 e 1979 mais de 2.9 milhões de pessoas 

conseguiram a alteração dos veredictos642.  

Mais tarde, houve discussões académicas sobre o «governo do direito» versus «governo de 

homens» e independência dos tribunais 643 . Contudo, estas mudanças foram mais 

comportamentais do que institucionais, mais teóricas do que práticas644. 

Sob a iniciativa de Hu Yaobang, em 1980, a Comissão de Disciplina do Partido lançou uma 

campanha para fortalecer a disciplina do Partido e melhorar o estilo de trabalho do Partido. 

Foi assim que, em fevereiro de 1980, a Quinta Sessão do Comité Central do PCC adotou as 

«Orientações para a Vida Interna do Partido», estipulando que todos os membros do Partido 

estavam vinculados pela lei do Estado. 

Em 1982, o XII Congresso Nacional do PCC adotou os novos Estatutos do Partido, que 

estabeleciam que todas atividades do Partido estavam sujeitas à lei.  

Em agosto de 1980, Deng tornou claro que o Comité Central iria submeter uma proposta de 

revisão da Constituição da RPC à Terceira Sessão Plenária da Assembleia Popular Nacional:  

[A] nossa Constituição deve ser mais completa e precisa, de modo a assegurar 
realmente os direitos do povo na gestão dos órgãos do Estado a todos os níveis 
assim como as várias empresas e instituições, para garantir ao nosso povo o gozo 
pleno dos seus direitos como cidadãos, assegurar a todas as nacionalidades o 
exercício genuíno da autonomia regional, melhorar o sistema das assembleias 
populares […].645   

Em setembro de 1980, o Comité para a Revisão da Constituição do Partido estabeleceu um 

Secretariado Permanente para coligir opiniões de cada localidade e setor da nação. O 

projeto da Constituição também foi enviado para todos os departamentos governamentais e 

divisões do Partido, assim como, para os oito partidos políticos, os designados «partidos 
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democráticos», para segundas opiniões. Depois disto, ainda foram redigidos mais dois 

projetos, que também foram objeto de consulta a várias entidades. 

A Assembleia Popular Nacional, por sua vez, ainda fez mais trinta revisões do projeto. 

 A Constituição foi adotada pela Quinta Sessão Plenária da V Assembleia Popular Nacional da 

RPC, no dia 4 de Dezembro de 1982646. 

 

1.4.1. A CONSTITUIÇÃO DE 1982  
 

1.4.1.1. Características e princípios fundamentais 

 

A Constituição de 1982 reflete essencialmente as ideias de Deng Xiaoping sobre a 

modernização na China, isto é, a prioridade dada à estabilidade social, ao desenvolvimento 

económico e abertura ao exterior.   

A função da Constituição foi entendida como sendo uma ponte entre o passado e o futuro. 

Daí que o preâmbulo da nova Constituição tenha revisto os acontecimentos da RPC nas 

últimas décadas (v. seis primeiros par.). O tom foi assim mais de continuidade do que 

mudança; e foi dada uma maior enfase à unidade do que ao conflito. Estabelecendo-se deste 

modo as bases para uma democracia coletiva647. 

A Constituição estabelece expressamente que está no topo da hierarquia das leis, o que é o 

mesmo que dizer que é a lei fundamental do Estado. «Nenhuma lei ou regra da 

administração central ou local poderá infringir a Constituição» (v. artigo 5.º, segundo par.) E 

«Todos os órgãos do Estado, as forças armadas, todos os partidos políticos e organizações 

públicas e todas as empresas e estabelecimentos devem obedecer à Constituição e à lei.» 
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(artigo 5.º, terceiro par.). Quanto ao PCC também deve realizar as suas atividades nos limites 

da Constituição e da lei, nos termos previstos nos Estatutos do Partido adotados no XII 

Congresso, no dia 6 de setembro de 1982. 

A Constituição chinesa de 1982, ao contrário das Constituições ocidentais, não pretende 

limitar o poder político, mas sim estabelecer um enquadramento previsível e ordenado que 

facilite a reforma económica e permita o desenvolvimento social delineado por Deng 

Xaioping648. Neste sentido, o preâmbulo salienta os «quatro princípios fundamentais» e 

apresenta a modernização socialista como a tarefa fundamental do Estado — «trabalhar, 

arduamente e com toda a independência, para a modernização da indústria, da agricultura, 

da defesa nacional, da ciência e da tecnologia» (v. par. 7). Além disto, o artigo 18.º veio 

estabelecer a possibilidade de «empresas estrangeiras, outras organizações económicas e 

particulares estrangeiros investirem na China e participar em várias formas de cooperação 

económica com empresas chinesas e com outras organizações económicas». O artigo 11.º 

veio dispor que a «economia individual dos trabalhadores urbanos e rurais é um 

complemento […] da economia pública socialista». E o artigo 10.º veio definir pela primeira 

vez a propriedade da terra. 

Quanto à relação entre o Estado e o Partido, salienta-se que o «princípio da direção do PCC» 

foi deliberadamente colocado no preâmbulo para tornar claro que a Constituição só tratava 

de órgãos estaduais. Deste modo, a Constituição de 1982 veio sancionar o regresso às 

práticas existentes noutros países socialistas, em que o papel de direção do Partido está 

inscrito no preâmbulo, enquanto o poder é exercido por métodos não regulados na 

Constituição649.  

O «princípio da direção do PCC» é considerado o princípio mais importante dos «quatro 

princípios fundamentais». Este princípio significa que o povo chinês deve aceitar qualquer 

decisão tomada pelo PCC independentemente do seu valor e da maioria apoiar ou não o 
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PCC650. Não obstante o preâmbulo da Constituição admitir outros partidos políticos, os 

designados «partidos democráticos» (v. par. 10), isto não significa que a China aceite que 

estes partidos possam concorrer para a titularidade dos órgãos do poder ou que possam 

exercer o direito de oposição democrática. A Constituição chinesa apenas prevê a 

cooperação entre partidos políticos sob a direção do PCC. Na prática estes partidos apoiam 

as políticas do partido.  

O «princípio do marxismo-leninismo e pensamento de Mao Zedong» exprime a ideologia 

oficial da China. O estatuto constitucional deste princípio implica que nenhum partido pode 

invocar ideologias alternativas para obter o apoio do povo651. Na prática este princípio vem 

reforçar o princípio da direção do PCC impossibilitando o desenvolvimento da democracia do 

tipo ocidental na China. 

O «princípio da ditadura democrática do povo», ao contrário dos outros dois princípios 

referidos, foi incorporado no texto da Constituição (v. artigo 1.º). O facto de se ter 

substituído a expressão «ditadura do proletariado» por «princípio da ditadura democrática 

do povo» pretende salientar que o termo «povo» não inclui apenas os trabalhadores, inclui 

também os camponeses, os intelectuais e todos os outros patriotas que apoiam o socialismo 

na China, a designada «frente unida»652. Deste modo, os inimigos serão aqueles que se 

oponham ou prejudiquem o socialismo653.  

Por último, o «princípio da via socialista» está escrito no segundo parágrafo do artigo 1.º, 2 

da Constituição, que estabelece que «o sistema socialista é o sistema básico da RPC. É 

proibida a sabotagem do sistema socialista por qualquer organização ou indivíduo.» Este 

princípio define a base económica que a China deve ter, que, de acordo com o marxismo-

leninismo e pensamento de Mao Zedong, irão determinar a superestrutura da sociedade da 
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qual o sistema jurídico faz parte654. Pouco tempo depois de o PCC ter conquistado o poder 

em 1949, o sistema económico socialista chinês foi predominantemente a propriedade 

pública dos meios de produção. A Constituição de 1982 também colocou a tónica na 

propriedade pública e na planificação estadual. Porém, a liberalização económica 

introduzida por Deng abriu a via a diversas práticas capitalistas. Por sua vez, estas novas 

práticas capitalistas conduziram a diversas alterações constitucionais. 

Salienta-se que as revisões posteriores da Constituição de 1982 trataram sobretudo de 

questões político-económicos relacionadas com o princípio da via socialista. E a primeira 

revisão da Constituição de 1982, que teve lugar em 1988, só tratou de questões económicas. 

Tendo vindo legitimar a existência de uma economia privada em pleno desenvolvimento e 

dar um fundamento constitucional às transferências dos direitos sobre terras, ambos 

consequência das reformas655.  

Para além dos «quatro princípios fundamentais» e respetivas alterações provocadas pelas 

revisões constitucionais de 1988, 1993 e 1999, convém salientar que a Constituição 

consagrou outros princípios fundamentais, nomeadamente o princípio de que todo o poder 

pertence ao povo (artigo 2.º), o princípio do centralismo democrático, a igualdade de todas 

as nacionalidades (artigo 4.º) e o princípio da proteção dos direitos fundamentais dos 

indivíduos. 

Quanto ao princípio da soberania do povo o segundo parágrafo do artigo 2.º da Constituição 

acrescenta que «os órgãos através dos quais o povo exerce o poder político são a Assembleia 

Popular Nacional e as assembleias populares locais dos vários níveis». Isto significa que a 

Constituição consagrou como sistema de governo o «sistema das assembleias populares». 
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 LIN Feng – Constitutional Law in China, p. 32-33. 
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 A revisão constitucional de 1988 alterou os artigos 10 e 11.º. O artigo 11.º passou a ter um novo parágrafo 

com a seguinte redação: «O Estado permite a existência e o desenvolvimento da economia privada dentro dos 
limites definidos pela lei. A economia privada é um complemento do sector socialista da economia pública 
fundado sobre a propriedade pública. O Estado protege os direitos e os interesses legítimos da economia 
privada, e orienta-a, ajuda-a e controla-a.»

 655
. Quanto ao artigo 10.º, a parte final do seu parágrafo quarto 

passou a referir que «o direito de uso das terras terra pode ser transferido de acordo com o disposto na lei». 
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1.4.1.2. Direitos fundamentais dos cidadãos 

 

Ao nível dos direitos dos cidadãos também se verificou um progresso em relação às 

anteriores Constituições da RPC. O capítulo dos direitos fundamentais foi colocado logo a 

seguir ao primeiro capítulo sobre princípios gerais, o que demonstra a maior importância 

que lhes foi atribuída (por exemplo, a Constituição da RPC de 1954 consagrava os direitos 

fundamentais no Capítulo III). Além disto, algumas disposições, em particular sobre a prisão 

ou detenção, a inviolabilidade da dignidade pessoal e do domicílio (artigos 37.º, 38.º 39.º), 

foram especificamente redigidas para prevenir a ocorrência de graves violações dos direitos 

humanos como as registadas durante a Revolução Cultural656.  

No entanto, a Constituição de 1982 não adotou o conceito de direitos humanos 

internacionalmente reconhecido. Por um lado, enquanto o direito internacional fundamenta 

os direitos humanos na dignidade da pessoa humana, a Constituição chinesa baseia os 

direitos fundamentais na Constituição e na lei. Isto é, os direitos fundamentais são criados 

pela lei do Estado-partido. O artigo 33.º torna bem claro que os cidadãos gozam dos direitos 

prescritos pela Constituição e pela lei. Por outro lado, os indivíduos não beneficiam de 

direitos diferentes dos do grupo. Isto porque os cidadãos no exercício das suas liberdades e 

dos seus direitos não podem atentar contra os interesses do Estado, da sociedade e da 

coletividade (v. artigo 51.º). A Constituição também estabelece que «o Estado mantém a 

ordem pública e reprime as traições e outras atividades contrarrevolucionárias; pune as 

ações que ameacem a segurança pública e perturbem a economia socialista, bem como 

outras atividades ilícitas; e castiga e reforma os criminosos» (artigo 28.º)657. Ora, tudo isto 

significa que o Estado-partido pode privar os indivíduos dos direitos de que poderiam usar 

em detrimento dos interesses do Estado, da sociedade e da coletividade. Pode-se, portanto, 

concluir que a Constituição chinesa consagra uma subordinação absoluta dos direitos 

individuais a interesses coletivos. 
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 CHEN, Albert Hung-Yee – An Introduction to the Legal System of the People´s Republic of China. Hong Kong: 
Butterworths Asia, 1998, p. 51. 
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 Na terceira revisão da Constituição de 1982 adotada pela APN, no dia 15 de março de 1999, o artigo 28.º foi 

revisto, substituindo o termo «atividades contrarrevolucionárias» por «atividades criminosas que ameacem a 
segurança do Estado». 
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Quanto à lista dos direitos fundamentais, encontramos direitos civis e políticos, direitos 

económicos, sociais e culturais e direitos das mulheres e das crianças e dos nacionais 

chineses residentes no estrangeiro e dos chineses regressados do ultramar. Salienta-se, 

contudo, que os constitucionalistas chineses classificam os direitos e liberdades previstos na 

Constituição em pelo menos oito categorias: 1) o direito à igualdade perante a lei (artigo 

33.º); 2) direitos e liberdades políticos tais como o direito de votar e de se candidatar a 

eleições, liberdade de expressão, de imprensa, de associação, de reunião, de desfile e de 

manifestação, o direito de criticar e apresentar sugestões a qualquer órgão ou funcionário 

do Estado e o direito a ser indemnizado em caso de prejuízos sofrido em consequência de 

violação dos seus direitos por parte de qualquer órgão ou funcionário do Estado (artigos 

34.º, 35.º, 41.º); 3) a liberdade religiosa (artigo 36.º); 4) liberdade pessoal (artigos 37.º e 

40.º);  5) direitos económicos e sociais tais como o direito ao trabalho, o direito ao descanso, 

o direito à segurança para os reformados e o direito a um auxílio material na velhice, na 

doença e na deficiência (artigos 42.º a 45.º); 6) direitos educacionais e culturais tais como o 

direito à educação e o direito à investigação científica, à criação literária e artística e a outras 

atividades culturais (artigos 46.º e 47.º); 7) direitos das mulheres e proteção da família 

(artigos 48.º e 49.º); 8) direitos dos nacionais chineses residentes no estrangeiro e dos 

chineses regressados do ultramar (artigo 50.º)658. 

Importa realçar que o artigo 36.º respeitante à liberdade religiosa estabelece uma subtil 

distinção entre a liberdade de crença religiosa e as atividades religiosas. A Constituição 

apenas protege a liberdade de crença individual, no entanto submete ao controlo do 

Governo as atividades religiosas. Ou seja, a fé é livre, mas as suas manifestações não o são. 

Algumas atividades são contrárias à lei ou ilícitas, nomeadamente «as que alterem a ordem 

pública, ponham em perigo a saúde do cidadão ou interfiram no sistema educativo do 

Estado» (artigo 36.º, par. 3), outras são conformes à lei ou lícitas659. Esta distinção entre 

liberdade de crença e liberdade de manifestação já vem desde a primeira Constituição da 
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 Idem, Ibidem. 
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 Em 1994 o Relator Especial das Nações Unidas sobre Intolerância Religiosa, Abdelfattah Amor, com um 

mandato para monitorizar a aplicação da Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Baseadas na Religião ou Crença, chamou a atenção da China para o facto da referida Declaração, 
apesar de não ser um tratado mas uma Declaração de Princípios, reconhecer tanto a liberdade de crença como 
a liberdade de manifestação da religião.  
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RPC. Além disto, a Constituição também é clara na sua proibição das relações com 

organizações religiosas estrangeiras que possam conduzir a um controlo ou supremacia em 

relação às instituições religiosas na China (v. artigo 36.º, par. 4). 

No entanto, a redação do artigo 36.º representa um progresso em relação às Constituições 

de 1975 e 1978. Estas últimas introduziram o direito à propaganda antirreligiosa num artigo 

que estabelecia «a liberdade de acreditar ou não acreditar em qualquer religião e a 

liberdade de propagar o ateísmo». Quando foi redigida a Constituição vigente (1982) os 

representantes das diversas religiões apresentaram uma proposta de eliminação da 

liberdade de propagar o ateísmo no artigo relativo à liberdade religiosa. Esta proposta foi 

aceite. Esta relativa tolerância, essencialmente pragmática, estava relacionada com a 

convicção de que as religiões iriam desparecer, conforme referido num artigo na Bandeira 

Vermelha sobre a nova política religiosa, escrito seis meses antes da aprovação da nova 

Constituição. Aí se dizia que o Estado segue uma via média entre um «uma atitude passiva 

de direita» e as «violências destruidoras da esquerda», porque a modernização exige a 

crença dos crentes e dos não crentes:  

Apoiando-nos sobre a proteção da liberdade religiosa, devemos desenvolver 
profundamente a economia, a cultura, a ciência e a tecnologia socialistas e 
realizar grandes progressos no desenvolvimento de uma civilização material e 
espiritual socialista de modo a eliminar as fontes sociais e cognitivas que deram 
origem à religião e que permitem a sua existência.660    

 

Ainda sobre a questão da religião, note-se que desde 1949, data da fundação da RPC, a 

posição do Governo chinês sobre a religião tem sido sempre a mesma. O Governo considera 

que a religião é o ópio do povo. As religiões são, na sua opinião, produtos da ignorância das 

massas incultas e acreditam que com o progresso social e científico tendem a desaparecer. 

Neste sentido diz Chao Jinru, vice-presidente do Gabinete dos Assuntos Religiosos do 

Governo chinês: «as religiões desparecerão sem dúvida mas isso não será conseguido 

através da força como durante a Revolução Cultural, pois as perseguições produziram 

resultados contrários»661.   
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 Apud DUCORNET, Étienne – L´Église et La Chine Histoire et Défis. Paris: Éditions du Cerf, 2003, p. 70.  
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 Apud Idem, Ibidem. 
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1.4.1.2.1. Igualdade perante a lei 

 

Os constitucionalistas chineses consideram que o direito à igualdade perante a lei não é 

apenas um direito específico, mas também um princípio geral do direito constitucional 

chinês. Um constitucionalista chinês, Lin Laifan, salienta que a RPC ao longo da história 

cometeu dois erros. O primeiro foi o igualitarismo absoluto. O segundo foi a existência de 

privilégios662.  

Com efeito, o princípio da igualdade de todos perante a lei foi denunciado na China maoísta 

como um elemento da ideologia burguesa desde o início do Movimento Antidireitista (1957). 

Durante o Movimento Antidireitista foram perseguidas vinte milhões de pessoas663. A 

discriminação baseava-se na classe social. Nessa altura era atribuída uma classe a cada 

pessoa de acordo com a sua origem familiar. As pessoas que eram filhas de notáveis ou de 

camponeses ricos mesmo que tivessem nascido após a fundação da RPC em 1949 eram 

classificados como notáveis ou camponeses ricos. Estas pessoas e os seus filhos eram 

discriminados em termos de oportunidades de emprego e de educação. Também eram 

vistos como potenciais criminosos. Quando cometiam uma infração a sua pena era mais 

severa do que a seria aplicada a uma pessoa com uma “boa”classe social (por exemplo, 

camponeses pobres ou operários)664.   

O princípio da igualdade de todos perante a lei renasceu após a Terceira Sessão Plenária do 

Comité Central do PCC (1978) e a partir daí transformou-se no tema dominante entre os 

juristas chineses. Este princípio foi incluído pela primeira vez no Código Penal de 1979 e, 

depois, na Constituição de 1982. Isto representa um progresso em relação à posição de Mao 

Zedong sobre os direitos humanos. Mao Zedong apenas aceitava a ideia de direitos de 

classe665.  
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 LIN Feng – Constitutional Law in China, p. 266. 
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 ZHU Feng – Human Rights and the Political Development of Contemporary China, 1979-1994, p. 131. 
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 CHEN, Albert Hung-Yee – An Introduction to the Legal System of the People´s Republic of China, p. 52. 
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 Para um desenvolvimento sobre a posição de Mao Zedong sobre os direitos humanos, v. ZHU Feng – Human 

Rights and the Political Development of Contemporary China, 1979-1994. DAVIS, Michael C. – In Human Rights 
and Chinese Values Legal, Philosophical and Political Perspectives. ISBN 0-19-586782. p. 116-141, (p. 134). 
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Ainda em relação ao princípio da igualdade, note-se que também não foi aceite nem na 

China nacionalista, nem China imperial.  

A Constituição chinesa de 1946, que depois viria a ser a Constituição de Taiwan, apesar de 

estabelecer a igualdade de todos os cidadãos perante a lei no artigo 7.º, vinha depois dizer 

no seu artigo 1º que «a República da China é uma República san min zhuyi (Três Princípios 

do Povo)». Daqui decorrendo que qualquer pessoa que se opusesse aos «Três Princípios do 

Povo» (princípios formulados por Sun Yat-sen e que serviram de fundamento à Revolução 

nacionalista chinesa) seria privada pelo Estado dos seus direitos. A Constituição de 1946, 

aliás, não fez mais do que consagrar aquilo que sempre foi praticado na China 

nacionalista666.  

Quanto à China tradicional discriminava as pessoas com base na sua posição na hierarquia 

social confucionista. Pela mesma infração uma pessoa podia ser punida mais severamente 

do que outra, por vezes mesmo com uma pena significativamente mais severa. As penas a 

aplicar dependiam de se ser «sénior» ou «júnior» na família ou nas hierarquias militar e 

administrativas constitutivas da sociedade tradicional chinesa. Na família o parente de uma 

geração mais velha era sénior em relação a um parente de uma geração mais nova, 

independentemente da idade que tivesse. Só havia uma exceção que era a relação entre 

homem e mulher em que o marido era sénior. Ao nível das estruturas militar e 

administrativa a senioridade era determinada por um complexo sistema de posições oficiais. 

Além disto, os funcionários-letrados eram séniores em relação às outras pessoas. E as 

pessoas ordinárias eram séniores em relação aos escravos. Subjacente a esta ordem estava a 

ideia de que todos os fenómenos no universo têm um determinado papel. Por outro lado, o 

universo no seu conjunto só funcionava corretamente ou harmoniosamente quando cada 

um dos seus elementos constitutivos se comportava de acordo com a sua própria natureza. 

A conduta adequada de qualquer pessoa era determinada pela sua posição na família e na 

estrutura social. A sociedade só funcionava corretamente quando os seus membros se 
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comportavam de acordo com os papéis que nela ocupavam. Os papéis mais importantes 

eram constituídos pelas relações entre governante e súbdito, pai e filho, marido e mulher e 

irmão mais velho e irmão mais novo. E em cada uma destas relações um era superior ao 

outro. A harmonia, que era o fim do direito na China tradicional, era assegurada através do 

exercício da bondade, proteção e benevolência do superior e do respeito e submissão do 

inferior. Por sua vez, estas ideias estendiam-se às relações entre séniores e juniores nas 

relações hierárquicas administrativas e militares667.  

 

1.4.1.3. Deveres 

 

A Constituição chinesa de 1982 enuncia os deveres fundamentais dos cidadãos na parte final 

do Capítulo II (artigos 51.º a 56.º). A lista de deveres inclui preservar a unidade do país e a 

unidade de todas nacionalidades, obediência à Constituição e à lei, guardar os segredos do 

Estado, defender a propriedade pública e respeitar a disciplina no trabalho, a ordem pública 

e a moral social, defender a segurança, a honra e os interesses da Mãe-Pátria e não cometer 

atos atentatórios da segurança, da honra e dos interesses da Pátria, defender a Pátria e 

resistir à agressão e pagar impostos nos termos da lei.  

Além disto, o direito ao trabalho e o direito à educação são consagrados simultaneamente 

como direito e dever: «Os cidadãos da República Popular têm o direito e o dever de 

trabalhar» (artigo 42, primeiro par.); «Os cidadãos da República Popular têm o dever e o 

direito de educação» (artigo 46.º, primeiro par.). Esta unidade entre direitos e deveres é uma 

característica da conceção marxista-leninista dos direitos.  

Por último, sublinha-se que os cidadãos não podem no exercício dos seus direitos contrariar 

os «quatro princípios fundamentais», nomeadamente a direção do PCC, o marxismo-
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leninismo e o Pensamento de Mao Zedong a ditadura democrática do povo, a via socialista 

consagrados respetivamente no preâmbulo e no texto da Constituição668.   

 

 

1.5. A CRISE DA REFORMA (1985-1991) 
 

1.5.1. PROBLEMAS ECONÓMICOS E INSTABILIDADE POLÍTICA (1985-1988) 
 

Em 1985 começaram a surgir problemas económicos e políticos que suscitaram dúvidas e 

pessimismo.  

No fim de 1984 verificou-se um abrandamento do crescimento económico nas áreas rurais. 

Em 1985 o Estado aboliu a compra obrigatória de cereais e os preços caíram drasticamente. 

Isto levou a que durante vários anos os agricultores diminuíssem a produção de cereais ou 

os comprassem no mercado quando os preços estavam baixos e os vendessem depois ao 

Estado por um preço superior.  

A produção industrial, com o abandono do controlo estadual dos preços e o novo sistema de 

incentivos nas empresas669, cresceu 20%, mas em Pequim e noutras cidades os bens 

essenciais aumentaram 30%. Isto provocou uma diminuição do nível de vida dos operários e 

dos funcionários públicos com posições mais baixas670. 
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 A maioria dos constitucionalistas chineses considera que o preâmbulo tem força obrigatória. Cf. LIN, Feng – 
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Em 1985-1986, Su Shaozi, Fang Lizhi, Liu Bynian, Yan Jiaqui, Li Honglin, Yu Haocheng, Wang 

Ruowang e outros intelectuais escreveram diversos artigos reivindicando uma maior 

abertura, democracia, Estado de direito, autonomia académica e reforma política. Estas 

expressões foram toleradas porque os dirigentes de topo consideravam que uma reforma 

política limitada era necessária para a reforma económica. O jornal World Economic Herald 

(Shijie Jingji Daobao)671 de Xangai publicou vários artigos sobre a reforma política.     

No verão de 1986 o tema da reforma política começou a gerar divisões ao nível dos 

dirigentes de topo. Os «ortodoxos» (oito octogenários) defendiam a necessidade de manter 

os «quatro princípios fundamentais» e eram contra a designada «poluição espiritual», que 

grassava na sociedade chinesa (música rock, calças de ganga, filmes pornográficos, 

publicações estrangeiras sobre democracia e direitos humanos, etc.). Os «reformistas» 

admitiam que as decisões se deviam basear na consulta de especialistas672. Quanto a Deng 

Xiaoping estava convencido de que a defesa da liberalização por parte das massas, 

sobretudo, dos jovens, iria destruir a estabilidade política e a unidade, pondo em causa a 

modernização socialista e, como tal, devia ser fortemente combatida. Em setembro de 1986 

na Sexta Sessão Plenária do Comité Central do PCC declarou:  

Parece-me que a luta contra a liberalização terá de ser levada a cabo não apenas 
agora mas nos próximos dez ou vinte anos. Se não conseguirmos travar esta 
tendência, fundir-se-á com coisas estrangeiras indesejáveis que inevitavelmente 
chegarão à China por causa da política de abertura e serão usadas como carro de 
assalto contra o nosso programa de modernização socialista. […] Se tiverem lido 
alguns comentários que têm sido feitos por pessoas em Hong Kong e por 
académicos burgueses de países estrangeiros, constatarão que a maior parte 
deles insiste que devemos liberalizar, ou dizem que não há direitos humanos na 
China. Estes comentadores opõem-se precisamente àquilo em que nós 
acreditamos e esperam que mudemos. Mas nós devemos continuar a levantar os 

problemas e a resolvê-los à luz das realidades da China. 673   
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 Este jornal era em grande parte um porta-voz para as perspetivas de Zhao Ziyang sobre a reforma. Cf. 
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Em dezembro de 1986 despontaram gigantescas manifestações de estudantes em quinze 

cidades chinesas. As manifestações começaram na cidade de Hefei na província de Anhui 

sob a influência do astrofísico Fang Lizhi — defensor dos direitos humanos e democracia — 

para obter a liberdade de imprensa e pluralidade de candidaturas ao nível das eleições para 

a Assembleia Popular Nacional. Os estudantes da Universidade Chinesa de Ciência e 

Tecnologia estavam revoltados porque os secretários locais do PCC tinham designado oito 

candidatos sem consultar a Universidade. Rapidamente esta agitação se espalhou a outras 

cidades, nomeadamente Wuhan, Nanquim e Xangai, entre outras. Mas não eram apenas 

estes aspetos políticos que incomodavam os estudantes. Os estudantes, que tinham bolsas 

de estudo baixas, ressentiam-se com o aumento dos preços e com a ideia de que o seu 

futuro estava nas mãos do Estado, que lhes podia atribuir um emprego em qualquer região 

remota. Além disto, demonstravam a sua insatisfação contra a corrupção burocrática 

crescente, desencadeada pela diminuição de rendimentos provocada pela inflação. Quem 

tivesse algum poder exigia prendas ou desviava fundos para completar o seu magro salário. 

Tudo isto levava os estudantes a pedir a democracia, simbolizada nas suas bandeiras pela 

Estátua da Liberdade. 

 Entre o dia 25 de dezembro e 1 de janeiro de 1987, o movimento de estudantes atingiu 

Pequim. Agora os estudantes insurgiam-se contra a adoção uma resolução aprovada na 

Sexta Sessão Plenária do XII Comité Central do PCC sobre a «construção de uma civilização 

espiritual socialista»674. Este movimento cessou perante a ameaça de repressão. Deng 

Xiaoping terá dito: «O que importa 20 000 mortos se tivermos vinte anos de paz»675. Quanto 

a Hu Yaobang, secretário-geral do PCC desde 1980, foi obrigado a demitir-se devido à sua 

inaptidão para negociar com os estudantes e à sua condescendência em relação à designada 

«poluição espiritual». 
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 Deng Xiaoping foi obrigado a sacrificar o seu protegido Hu Yaobang devido às pressões dos 

«ortodoxos» do Partido e dos militares. No dia 16 de janeiro de 1987 foi feito um anúncio 

formal da renúncia de Hu Yaobang, após ter feito «uma autocrítica sobre os seus erros em 

relação a princípios políticos de grande importância que violavam o princípio da liderança 

coletiva do Partido». No entanto, Hu Yaobang manteve o seu lugar no Gabinete Político do 

Comité Central e no Comité Central. Zhao Ziyang foi nomeado secretário-geral, mantendo 

simultaneamente as suas outras posições. As suas capacidades administrativas terão 

contribuído para esta nomeação numa fase em que era necessário acabar com a corrupção 

no Partido676.    

Em janeiro de 1987, o astrofísico Fang Lizhi, o jornalista Liu Bynian e o escritor Wang 

Ruowang foram demitidos do PCC677. No verão, Su Shaozhi foi demitido da sua posição de 

diretor do Instituto do Marxismo-Leninismo da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Wang 

Ruoshi, Yu Guangyuan e outros conhecidos escritores e cientistas sociais receberam avisos 

ou repreensões do Partido. 

Em 1987, o XIII Congresso Nacional do PCC, que decorreu entre 25 de outubro e 1 de 

novembro, adotou um novo enquadramento ideológico para as reformas orientadas para o 

mercado anteriormente consideradas contrárias ao marxismo-leninismo pelos «ortodoxos» 

— a teoria da «primeira fase do socialismo» (shehuizhuyide chuji jieduan). Esta teoria foi 

proposta por Zhao Ziyang no discurso proferido perante o Congresso intitulado Avançar ao 

Longo da Via do Socialismo com Características Chinesas, para justificar a introdução de 

práticas capitalistas num país socialista678. Explicando melhor, Zhao Ziyang invocou a teoria 

da «primeira fase do socialismo» para poder introduzir quaisquer políticas que conduzissem 

ao crescimento económico. Neste sentido, Zhao disse: «Tudo o que conduza ao crescimento 
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[das forças económicas] está de acordo com os interesses fundamentais do povo e portanto 

é necessário ao socialismo e autorizado a existir». Por outro lado, «tudo o que prejudique 

este crescimento é contrário ao socialismo científico e portanto não está autorizado a 

existir» 679 . Como diz Richard Baum este novo enquadramento ideológico (ou nova 

interpretação do marxismo) «se não deu carta-branca aos reformadores chineses para 

fazerem tudo o que pudesse levar ao crescimento económico e a seguir ao socialismo, 

certamente estava muito próximo disto»680. 

Para fundamentar este novo enquadramento ideológico, Zhao invocou o atraso do 

desenvolvimento na China anterior aos anos 50. Zhao disse: «porque o nosso socialismo 

emergiu de uma sociedade feudal e semicolonial, com as forças produtivas muito atrás das 

dos países capitalistas desenvolvidos, estamos destinados a passar por uma longa primeira 

fase». E acrescentou: «Seria ingénuo e utópico pensar que a China podia saltar sobre esta 

primeira fase e entrar diretamente no socialismo maduro; na verdade esta crença utópica 

inclui a principal raiz cognitiva dos erros esquerdistas.»681 

Para além da adoção da teoria da «primeira fase do socialismo», o XIII Congresso propôs 

uma nova fórmula para servir de orientação ao Partido na nova fase (ou nova linha do 

Partido): «Uma Tarefa Central e Dois Pontos Básicos». De acordo com esta fórmula, o 

desenvolvimento económico é a principal tarefa do Partido e os dois pontos básicos são os 

quatro princípios fundamentais (a via socialista, a ditadura democrática popular, a direção 

do PCC e o marxismo-leninismo e Pensamento de Mao Zedong) e a política de reforma e 

abertura 682. 

Durante a apresentação do relatório político na abertura do Congresso, Zhao Ziyang referiu 

que, desde 1978, o Produto Interno Bruto (PIB) e o rendimento médio dos residentes 

urbanos e rurais tinha duplicado e que a esmagadora maioria da população estava 
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adequadamente alimentada e vestida. Segundo Zhao, a «construção do socialismo com 

características chinesas» sob a direção de Deng Xiaoping era um dos «dois grandes saltos 

históricos» na história de 60 anos da revolução chinesa, sendo o outro a Revolução de Mao 

Zedong em 1949.  

Para além do plano de reforma proposto por Zhao Ziyang, o XII Congresso (1987) introduziu 

mudanças na liderança, que também expressaram a vitória dos reformistas. Nove dirigentes 

séniores (em 20 membros) 683, incluindo Deng Xiaoping684, resignaram à sua posição no 

Gabinete Político do Comité Central, conforme acordo prévio. Ou seja, cerca de metade dos 

membros do Gabinete Político saíram. Contudo, Deng Xiaoping continuou como presidente 

da Comissão Militar Central do PCC, tendo sido realizada uma alteração aos Estatutos do PCC 

para que Deng conseguisse manter esta posição sem ser membro do Comité Central do 

Partido685. Quanto a Zhao Ziyang, apesar de ser o secretário-geral do Comité Central do PCC, 

foi eleito primeiro vice-presidente da Comissão Militar Central e o general Yang Shangkun 

(1907-1998) como vice-presidente permanente. Deng continuou, portanto, a ser o líder 

supremo da China686. Além disto, realça-se que, em 1987, apesar de Deng ter saído 

oficialmente de todos os órgãos com exceção da Comissão Militar Central, na realidade 

continuou a manter o poder supremo porque foi secretamente decidido que todos os 

assuntos importantes deviam ser levados ao conhecimento de Deng antes de serem 

aprovados687. Zhao Ziyang revelou este segredo a Mikhail Gorbachev, em 1989, durante a 

sua visita à China no conturbado período do Movimento de Tiananmen688. 
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Como resultado das mudanças políticas introduzidas pelo XIII Congresso do PCC (1987) o 

novo Comité Central era consideravelmente mais pequeno, mais jovem e com mais 

formação do que o anterior. O número de membros efetivos e suplentes passou de 385 para 

285. Setenta por centos dos membros tinham formação universitária e 57 membros eram de 

áreas tecnológicas689.   

Realça-se ainda que o XIII Congresso adotou um novo processo de eleição dos membros do 

Comité Central, proposto por Zhao Ziyang. Pela primeira vez na história do PCC a lista dos 

candidatos para o Comité Central excedeu o número de lugares a eleger690.   

Por último, não podemos deixar de referir que, durante a apresentação do seu relatório no 

XIII Congresso, Zhao Ziyang fez algumas propostas sobre a reforma política. Reafirmando 

temas suscitados por Deng Xiaoping em 1980, Zhao disse que a herança feudal da China 

tinha criado problemas de concentração de poder, burocratismo, e feudalização da estrutura 

política. Para reparar estes problemas Zhao propunha reformas em sete áreas: 1) separação 

do Partido e do Governo; 2) delegação do poder central para as autoridades locais; 3) 

reforma da burocracia do governo; 4) reforma do sistema de quadros (pessoal); 5) 

estabelecimento de um sistema de diálogo político e consulta entre o Partido e o povo; 6) 

aumento do poder de fiscalização das assembleias e das organizações de massas; 7) 

fortalecimento do sistema jurídico socialista. 

No âmbito deste plano de reformas, Zhao propunha algumas medidas concretas, como por 

exemplo: a eliminação gradual dos “grupos de membros dirigentes do partido” (dangzu) 

existentes em todos os órgãos do Estado; acabar com a prática de nomeação, pelos comités 

provinciais e locais do Partido, de um membro do Comité permanente do órgão estadual 

paralelo com o fim de fiscalizar o trabalho deste último órgão; acabar com competência 

exclusiva dos órgãos do PCC responsáveis pela aplicação da disciplina do Partido (Comités de 

Inspeção da Disciplina) em relação a violações do direito por parte dos membros do Partido; 
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substituição do sistema de gestão de pessoal — a nomenclatura — por um sistema de 

serviço público impessoal, recrutamento de quadros e avaliação profissionalizado691.      

Mas em 1988 surgiu um novo problema: a inflação disparou para perto dos 20%. Os 

dirigentes chineses confrontavam-se com duas opções. Ou seguiam a proposta de Zhao 

Ziyang, que queria reformar o sistema de preços, alargando a economia de mercado e 

diminuindo o papel da direção central, o que comportava riscos sociais, devido à inflação e 

aos despedimentos nas fábricas não produtivas; ou seguiam a linha proposta por Chen Yu e 

o seu protegido, Li Peng692, e congelavam as reformas, retomando o controlo dos preços, 

parando a descoletivização e confirmando o papel estratégico das empresas do Estado693.   

Em março de 1988, a Assembleia Popular Nacional nomeou Li Peng como primeiro-ministro, 

com o apoio dos «ortodoxos». Os deputados demonstraram uma maior independência do 

que no passado. Yang Shangkun teve mais de 100 votos contra para presidente da RPC e 

Wang Zhen mais de 200 votos contra para vice-presidente. Alguns meses depois, aquando 

da realização do retiro de verão em Beidaihe694, circularam rumores de que Zhao Ziyang 

estaria proibido de tocar em assuntos económicos.  

No dia 1 de outubro de 1988, durante o Terceiro Plenário do Comité Central, os «ortodoxos» 

acabaram por vencer. A reforma parou. A direção dos assuntos económicos foi entregue a Li 

Peng: os créditos bancários foram bloqueados, foi restabelecido o controlo do Estado sobre 

as empresas do Estado e os preços de 326 produtos foram congelados695.  

No fim de 1988, os residentes urbanos estavam insatisfeitos com a diminuição do seu nível 

de vida provocado pela inflação e com a corrupção emergente, que acusava a pior situação 
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desde a fundação da RPC. Entre 1983 e 1988 os residentes urbanos perderam uma parcela 

muito significativa do seu poder de compra. Em 1987 uma família média gastava 25 a 45% 

do seu rendimento em comida e outros 25 a 35% noutras necessidades básicas, sobrando 

muito pouco para outras despesas correntes.696. Além disto, os intelectuais sentiam-se 

traídos desde a demissão de Hu Yaobang, queriam mais reformas políticas. A maior parte 

dos intelectuais já não subscrevia a ideologia marxista-leninista. O termo marxista começou 

a ser associado a ultraconservadorismo e a esterilidade mental. O Partido já não era visto 

como uma força moral pela sociedade chinesa. Segundo uma sondagem realizada pelo 

comité municipal do Partido de Xangai em 1988, 59% de 2 063 estudantes estavam 

convencidos de que as pessoas apenas se juntavam ao Partido para obter benefícios 

pessoais697.  

No dia 6 de janeiro de 1989, Fang Lizhi escreveu uma carta aberta a Deng Xiaoping apelando 

à libertação de Wei Jingsheng que tinha sido preso dez anos antes. Esta carta deu origem a 

uma petição assinada por trinta e três conhecidos escritores em fevereiro de 1989 dirigida 

ao Comité Central do PCC. Outras duas petições semelhantes foram assinadas 

respetivamente por quarenta e quatro cientistas e quarenta e três cientistas sociais. Os 

estudantes tiveram conhecimento destas petições. 

Em 1989, o Partido tomou algumas medidas para combater a corrupção. Zhao Ziyang 

conseguiu introduzir um sistema de exames para a função pública698. Apesar de representar 

um regresso à tradição chinesa, representava um progresso na RPC onde as nomeações se 

baseavam na lealdade política em vez do mérito. Outra reforma foi a adoção da Lei sobre o 
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Processo Administrativo pela VII Assembleia Popular Nacional (1989)699. Esta Lei estipulou o 

direito de intentar ações judiciais contra funcionários arbitrários ou corruptos700.  

No dia 8 de abril de 1989, Hu Yaobang sofreu um derrame cerebral durante uma discussão 

sobre educação com Bo Yibo, numa reunião do Gabinete Político do Comité Central, e foi 

transportado para o hospital, onde veio a morrer no dia 15 de abril.  

  

1.5.2. O MOVIMENTO DE TIANANMEN 
 

Para os herdeiros de Mao, «o poder está sempre na ponta de uma 
espingarda». 

MAX GALLO
701

  

 

A morte repentina de Hu Yaobang em conjunto com o assunto da corrupção e da inflação 

deram origem a grandes manifestações, que continuaram durante seis semanas até Deng 

Xiaoping ter dado ordem aos militares para reprimir os manifestantes na Praça de 

Tiananmen, na noite de 3 para 4 de junho de 1989.    

A reação do Governo às manifestações foi lenta, em parte por causa da sua dimensão, mas 

também por causa da visita do Presidente soviético Mikhail Gorbachev marcada para o dia 

16 de maio de 1989, assim como pelo facto dos dirigentes chineses não estarem de acordo 

em relação às medidas a tomar, nem à direção política futura do país.   

Salienta-se que os manifestantes não eram apenas estudantes, mas também intelectuais e 

milhões de trabalhadores. As manifestações espalharam-se por praticamente todas as 

cidades do país. Os estudantes e os intelectuais exigiam reformas políticas, em particular a 
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liberdade de imprensa e de associação. Os trabalhadores e outros residentes urbanos 

exigiam o fim da corrupção, da inflação e da perda de direitos sociais até aí garantidos pelas 

empresas do Estado.  

Nos primeiros dias após a morte de Hu Yaobang, os manifestantes eram apenas estudantes 

que prestavam homenagem a Hu e exigiam uma reavaliação da sua demissão, assim como, a 

liberdade de imprensa e associação. No dia 26 de abril um editorial do Diário do Povo 

classificou as manifestações como «tumulto» (Zhao Ziyang estava na Coreia do Norte). Nesse 

mesmo dia, os estudantes de Pequim organizaram a Federação Autónoma de Estudantes de 

Pequim. No dia 28 de abril, o Governo falou com estudantes da associação oficial de 

estudantes, mas recusou-se a falar com a Federação Autónoma de Estudantes de Pequim. 

Entretanto as manifestações atraíram milhões de trabalhadores e de residentes urbanos que 

protestavam contra a inflação e a diminuição do nível de vida. E, noutras cidades, os 

estudantes começaram a organizar outras associações autónomas (Xangai, Chengdu, 

Guangzhou, etc.). A partir do dia 13 de maio cerca de 3000 estudantes iniciaram uma greve 

de fome e, além disto, organizações ligadas a Zhao Ziyang e aos reformistas começaram 

igualmente a envolver-se nas manifestações702. Nesta fase as exigências do movimento 

mudaram, os manifestantes frustrados pela falta de resposta às exigências de reforma 

começaram a exigir a queda do Governo.  

Ou seja, as manifestações de 1989, tal como o movimento do Muro da Democracia, 

procuravam reformas políticas que conduziriam a China para uma direção mais democrática. 

Porém, em 1989, as manifestações não só tiveram uma maior dimensão, como foram 

realizadas com a oposição do Governo, coisa que nunca tinha acontecido na história da RPC.    

Por sua vez, Deng e os dirigentes séniores, recordando as selvajarias dos ex-Guardas 

Vermelhos vinte anos antes, temiam uma nova Revolução Cultural ou, pior ainda, um 

movimento de Solidariedade chinês, o que criaria uma situação semelhante à da crise polaca 

de 1980-81.  
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No dia 17 de maio, numa reunião do Comité Permanente do Gabinete Político, realizada em 

casa de Deng Xiaoping, foi decidida a imposição da Lei marcial assim que acabasse a visita de 

Mikhail Gorbachev (Gorbachev deixou a China no dia 18 de maio, após uma visita de quatro 

dias em que se restabeleceram as relações entre a China e a União Soviética)703. Zhao 

Zhiyang discordava da aplicação da Lei marcial e, por isso, foi acusado de dividir o Partido e 

demitido da posição de secretário-geral do PCC no dia 19 de maio704. Na manhã do dia 19, 

Zhao apareceu a chorar na Praça de Tiananmen dizendo que tinha vindo «tarde demais» e 

tentou apaziguar os estudantes, mas sem resultado. Cerca da meia-noite do mesmo dia, Li 

Peng impôs a Lei marcial. No dia 20 de maio, o Governo tentou de novo o diálogo. Dado que 

os estudantes decidiram permanecer na Praça de Tiananmen, Deng deu ordem a Li Peng 

para enviar os militares para a Praça na noite de 3 para 4 de junho. A este propósito, note-se 

que os militares de Pequim se recusaram a intervir. Perante tal situação, Deng ordenou a 

vinda de milhares de militares de outras partes da China para Pequim. Estes jovens militares 

não faziam ideia de quem eram os “perigosos revolucionários” que deviam abater705.  

 

1.5.3. APÓS TIANANMEN (1989-1991) 
 

Após Tiananmen verificaram-se várias prisões, execuções e repressão dos meios de 

comunicação social. As admissões para as universidades sofreram um corte de 30 000 vagas. 

Vários funcionários do Partido foram purgados por defenderem ideias liberais. O chefe do 

Ministério da Cultura, o editor do Diário do Povo e o editor da Editora de Massas foram 

demitidos. Como salienta Zhengyuan Fu: «É irónico que as principais figuras responsáveis 
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pelo lançamento, em 1978, da discussão da ”prática como único critério da verdade”, que 

foram instrumentais para a ascensão de Deng Xiaoping e de outros gerontocratas, tenham 

sido todos purgados ou demitidos.»706    

No fim de junho de 1989, a Quarta Sessão Plenária do XIII Comité Central, que reuniu em 

Pequim aprovou a destituição de Zhao Ziyang e de Hu Qili do Comité Permanente do 

Gabinete Político e dos seus associados, Rui Xingwen e Yan Mingfu do Secretariado. Song 

Ping, economista sénior conservador, Li Ruihan, prefeito de Tianjin, e Jiang Zemin, secretário 

do PCC em Xangai, foram nomeados membros do Comité Permanente do Gabinete Político. 

Jiang Zemin foi escolhido secretário-geral do PCC por ter encerrado o jornal reformista Shijie 

jingji daobao (World Economic Herald) em maio de 1989, o que fez com que os jornalistas 

também se juntassem às manifestações 707 . Com esta nova composição, o Comité 

Permanente do Gabinete Político ficou mais conservador do que o anterior, mas mais 

equilibrado do que se esperava. Li Peng, Yao Yilin e Song Ping formavam a ala conservadora, 

enquanto Li Ruihuan e Qiao Shi representavam uma ala mais moderada; por sua vez, Jiang 

Zemin, que não era um ideólogo708, ficou no centro. Zhao Ziyang foi acusado de «numa 

conjuntura crítica que envolvia a vida e morte do Partido, ter cometido o erro de apoiar o 

tumulto e dividir o país, e foi considerado responsável pela formação e desenvolvimento do 

tumulto». O relatório apresentado por Li Peng nesta Sessão Plenária mostrou que Zhao, 
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 FU Zhengyuan – Autocratic Tradition and Chinese Politics, p. 348. 
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 Para um desenvolvimento sobre o caso do encerramento do jornal Shijie jingji daobao (World Economic 

Herald), v. FEWSMITH, Joseph – China since Tiananmen…, pp. 25-26. 
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 Jiang Zemin (1926- ) nasceu em Yangzhou cidade da província de Jiangsu.  Na escola secundária estudou 

literatura e música. Em 1939, com 13 anos de idade foi adotado pela família do tio, Jiang Shangqing, que tinha 
sido martirizado pelos revolucionários. Em 1943 começou a estudar engenharia electrotécnica na Universidade 
Central de Nanquim, que fse fundiou posteriormente com a Universidade Jiaotong de Xangai. Em 1946 juntou-
se ao PCC. Em 1947 começou a carreita estando ligado a áreas técnicas. Em 1952 foi recrutado por Wang 
Daohan, seu mentor político, (mais tarde prefeito de Xangai) para o Gabinete de Desenho Nº 2 de Xangai. Em 
1955 foi selecionado para estudar engenharia automóvel em Moscovo. Quando voltou para a China no ano 
seguinte, foi enviado para a Fábrica Autómovel nº1 de Changqun, onde esteve seis anos. Quando deflagrou a 
Revolução Cultural Jiang foi acusado de ser «uma pessoa com autoridade seguindo a via capitalista». Mas em 
1971 foi trabalhar para o Ministério de Construção de Máquinas. Em 1980 Wang Daohan foi nomeado prefeito 
de Xangai e recomendou que Jiang ficasse com a sua posição na Comissão de Gestão de Importação-
Exportação do Estado e na Comissão de Gestão do Investimento Estrangeiro do Estado, órgãos que eram 
responsáveis pelas novas Zonas Económicas Especiais das províncias de Guangdong e Fujian. Em 1982 Jiang foi 
nomeado vice-primeiro-ministro do novo Ministério da Indústria Electrónica e foi escolhido para membro do 
Comité Central do PCC. Em Junho de 1983 foi nomeado Ministro da Indústria Electrónica. Dois anos mais tarde, 
no XIII Congresso, Jiang Zemin foi nomeado secretário do PCC em Xangai e membro do Gabinete Político do CC. 
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desde que tinha sido eleito secretário-geral do PCC, tinha encorajado a «liberalização 

burguesa». Teria mesmo dito numa reunião do Secretariado, em janeiro de 1987, que dos 

«quatro princípios fundamentais» só se devia manter o da direção do PCC. Mais, Zhao teria 

dito que ninguém sabe explicar o que é a via socialista, e noutras ocasiões terá dito, que a 

corrupção era inevitável na primeira fase do socialismo. Perante tudo isto, Li Peng concluía 

que, no futuro, a luta contra a liberalização burguesa devia ser levada a cabo ainda durante 

muito tempo. 

Zhao Ziyang, que estava presente no Plenário, terá respondido que tudo o que fez foi para 

«acalmar o confronto», rejeitou as declarações que lhe atribuíam sobre corrupção e disse 

que estava preocupado com a eficácia dos «métodos antigos» da ideologia, que «podiam 

mesmo causar repugnância às pessoas». Como defesa para a sua brandura em relação à 

liberalização burguesa citou palavras proferidas pelo próprio Deng em 1987: «A luta contra a 

liberalização burguesa é uma luta de longo prazo e também um processo de educação. Não 

podemos lançar movimentos políticos, mas sim levar a cabo a reforma e desenvolver a 

economia, demonstrando deste modo a superioridade do sistema socialista». Por último, 

Zhao pediu para reconsiderarem o caso. No entanto, o Plenário não conseguiu chegar a um 

consenso sobre este assunto. Alguns defendiam mesmo o julgamento de Zhao. 

Deng não estava interessado em submeter Zhao a julgamento, ao contrário do que tinha 

feito com o “Bando dos Quatro” no início dos anos 80, pois considerava que isso teria 

implicações na continuação das reformas económicas. Por esta razão, apareceu uma notícia 

num jornal de Hong Kong do PCC, Ta Kung pao, dizendo que Deng Xiaoping tinha fixado um 

período de dois anos para «reflexão» e declarado que era «altamente improvável» que Zhao 

fosse julgado709.  

Zhao Ziyang não foi, de facto, julgado, mas ficou em prisão domiciliária até à data da sua 

morte em janeiro de 2005710. 
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Ainda neste contexto importa dizer que, perante o descrédito de Zhao Ziyang, os ortodoxos 

pensavam que um deles o poderia substituir como secretário-geral (por exemplo, o 

primeiro-ministro, Li Peng, ou o planificador económico, Yao Yilin, ou mesmo Deng Liqun, 

Chefe do Departamento de Propaganda). No entanto, no dia 31 de maio, Deng Xiaoping 

informou Li Peng e Yao Yilin, membros do Comité Permanente do Gabinete Político, que a 

liderança do Partido (Deng disse que tinha consultado os séniores do Partido, Chen Yun e Li 

Xiannian) tinha decidido que Jiang Zemin, então secretário de Xangai, passaria a ser o 

«centro» da «terceira geração de dirigentes» do PCC (Mao tinha dirigido a primeira geração 

e Deng a segunda). O que demonstra que Deng tinha, de facto, a última palavra nas decisões 

mais importantes, daí ser designado como o «centro»711. 

Em novembro de 1989, na Quinta Sessão Plenária do XIII Comité Central do PCC, Deng 

Xiaoping renunciou à sua posição de presidente da Comissão Militar Central do PCC, cargo 

que passou a ser ocupado por Jiang Zemin. No entanto, Deng continuou a ser de facto o líder 

supremo da China devido à lealdade das chefias militares, obediência dos dirigentes do 

Partido de nível hierárquico inferior e ao seu efetivo controlo dos militares712. 

Nesta fase, aparentemente, os vencedores eram Chen Yu, Ding Guangen (chefe do 

Departamento Central de Propaganda do PCC) e Deng Liqun (anterior chefe do 

Departamento Central de Propaganda do PCC), os designados «ortodoxos». O prestígio de 

Deng no Partido tinha diminuído, devido aos acontecimentos de Tiananmen e ao 

afastamento do seu protegido, Zhao Ziyang. O que é compreensível, uma vez que Zhao, na 

prática, não fazia mais do que aplicar a política de reforma económica e abertura definida 

por Deng. 

                                                                                                                                                                                     
simpatizantes, incluindo camponeses da sua terra natal na província de Henan, foram detidos por breves 
períodos. Dois escritores octogenários que tinham publicado livros relacionados com Zhao em Hong Kong 
foram colocados sob vigilância estrita. Todos os meios de comunicação social e websites foram proibidos de 
mencionar o que quer que fosse relacionado com a demissão de Zhao em 1989. Cf. LAM, Willy Wo-Lap – 
Chinese Politics in the Hu Jintao Era: new leaders, new challenges. New York: M.E. Sharpe, 2006, pp. 152-153.   
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 FEWSMITH, Joseph – China since Tiananmen.., p. 23.  
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 Neste sentido, cf. FU Zhengyuan – Autocratic Tradition and Chinese Politics, p. 449. 
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Durante todo o período da reforma os ortodoxos liderados por Chen Yu tinham defendido 

que «a economia planificada é primária, e a economia de mercado complementar». Esta 

linha, que tinha sido sido consagrada no XII Congresso Nacional do Partido em 1982, foi 

posteriormente rejeitada pelo Terceiro Plenário do Comité Central em 1984, que adotou a 

«Decisão sobre a Reforma da Estrutura Económica». Esta Decisão sustentava que a 

economia era uma «economia de mercadorias»713 em vez de uma «economia planificada», o 

que justificava a introdução de práticas capitalistas. Porém, com o incidente de Tiananmen 

os ortodoxos ficaram mesmo convencidos que o caminho da reforma económica tinha sido 

um erro. 

Além disto, o ambiente internacional também não era favorável para Deng Xiaoping. Como 

já foi dito neste estudo, o incidente de Tiananmen teve profundas repercussões ao nível 

internacional que se manifestaram na aplicação de diversas sanções por parte dos Estados 

Unidos da América e dos países Europeus e, no início, até pelo Japão (embora este último 

tenha obtido o consentimento dos seus parceiros ocidentais do G7 para abandonar as 

sanções internacionais em julho de 1991). No entanto, aqui interessa sublinhar que as 

pressões internacionais ocidentais após Tiananmen eram uma preocupação para Deng, não 

tanto por causa de uma eventual diminuição do investimento estrangeiro ou diminuição das 

importações de produtos chineses por parte destes países, mas sobretudo porque Deng 

desde o início da reforma tinha aproveitado a rejeição da luta de classes ao nível 

internacional para subalternizar a ideia de luta de classes na China. Deng tinha consciência 

de que o seu programa de reformas não se conseguiria implementar num contexto de 

defesa da luta de classes714.   

Deng também estava convencido de que os Estados Unidos da América tinham influenciado 

(se não mesmo instigado) o incidente de Tiananmen715.  

Ainda em relação ao contexto internacional, importa referir que o colapso da União 

Soviética em 1991, como não podia deixar de ser, suscitou o receio da «evolução pacífica» 
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da China, tanto no seio dos ortodoxos, como no próprio Deng Xiaoping. A União Soviética 

tinha sido a primeira experiência socialista do mundo e a história moderna da China e da 

RPC tinham sido muito influenciadas pelo modelo soviético.  

Perante tal cenário, tanto os ortodoxos como os reformistas chegaram à conclusão de que 

era necessário manter a estabilidade política e educar o povo, sobretudo a juventude, em 

termos ideológicos. No entanto, não estavam de acordo em relação à ideologia que queriam 

transmitir. Enquanto os ortodoxos queriam restaurar o marxismo-leninismo e Pensamento 

de Mao Zedong, os reformistas consideravam que a ideologia comunista antiga já não tinha 

o apoio das massas. Além do mais, com a transição de uma economia planificada para uma 

economia de mercado essa ideologia já não se adaptava à nova sociedade. Portanto era 

necessário recorrer a outros valores que guiassem a reforma e evitassem a desintegração 

social. Na sua opinião, o que melhor se adequava à situação presente era o nacionalismo. 

Independentemente desta discussão, em 1991 os dirigentes comunistas decidiram que 

deviam lançar uma campanha de educação patriótica. 

Quando os dirigentes do PCC se reuniram no Encontro Preparatório do Trabalho de 

Propaganda Nacional, no dia 22 de janeiro de 1992, a discussão entre reformistas e 

ortodoxos intensificou-se. Por um lado, os ortodoxos, liderados por Chen Yu, queriam que a 

campanha tivesse como principal foco a ameaça dos valores e do capitalismo ocidental e 

propunham o slogan «Defender o poder do Estado e interromper a evolução pacífica». Por 

outro lado, os reformistas, liderados por Deng Xiaoping, apesar de defenderem o poder do 

Estado estavam convencidos que a sobrevivência do poder do PCC dependia da sua 

capacidade para melhorar o nível de vida do povo. Entendiam que o colapso da URSS se 

devia ao facto de não ter conseguido garantir benefícios económicos suficientes ao povo e 

que, portanto, a China não devia ter medo de recorrer ao capitalismo desde que conduzisse 

ao desenvolvimento económico. E, por tudo isto, queriam focar a campanha de educação 

patriótica na cultura tradicional e na reforma orientada para o mercado. O seu slogan era 
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«Colocar a construção económica no centro, continuar a reforma e abertura, e melhorar o 

nível de vida do povo»716.    

A campanha patriótica foi efetivamente implementada a partir do início de 1993 nos 

currículos das escolas e das universidades, substituindo a antiga doutrina marxista-leninista-

maoísta por temas patrióticos. Deste modo, foi possível eliminar uma das fontes de tensão 

entre os jovens e o Estado-partido717. Além disto, o nacionalismo foi utilizado como uma 

arma para combater as críticas internacionais sobre a situação dos direitos humanos718. Ou 

seja, após Tiananmen o «nacionalismo transformou-se na força espiritual para resistir à 

influência estrangeira»719. 
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 Sobre a disputa entre ortodoxos e reformistas sobre o conteúdo da campampanha de educação patriótica, 
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WANG Gungwu; ZHENG Yongnian – Reform, Legitimacy and Dilemmas: China´s Politics and Society. Singapore 
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1.6. A CONTINUAÇÃO DAS REFORMAS (1992-2002) 
 

A China deve manter a vigilância contra a direita, mas principalmente 
contra a esquerda. 

DENG XIAOPING  

 

1.6.1. O RELANÇAMENTO DA REFORMA ECONÓMICA 
 

Sentindo a sua posição ameaçada pelos ortodoxos, Deng Xiaoping com o apoio dos militares 

decidiu realizar a famosa Viagem pelo Sul em janeiro de 1992 para reafirmar a importância 

do desenvolvimento económico e da reforma720. 

A Viagem de Deng pelo Sul para relançar a reforma económica tornou-se famosa, sobretudo 

pelas declarações de Deng durante a sua visita surpresa às cidades de Shenzhen e Zhuhai. 

Nesta visita, Deng reafirmou a defesa do princípio formulado desde a Terceira Sessão 

Plenária do XI Comité Central do PCC em 1978 — «Uma Tarefa Central e Dois Pontos 

Básicos». Isto é, promover o desenvolvimento económico mantendo o socialismo e a política 

de reforma e abertura. Neste sentido, Deng disse: «Devemos aderir a essa linha durante cem 

anos sem vacilar. É a única maneira de ganhar a confiança e o apoio do povo.»721 E, mais 

adiante, tentou encorajar o espírito de iniciativa e do risco do povo chinês afirmando: «Não 

devemos agir como mulheres com pés atados. Quando estamos seguros de que uma coisa 

deve ser feita, devemos ter a coragem de experimentar e dar um novo passo.»722 

Depois insistiu na definição do socialismo:   

A proporção da planificação e das forças de mercado não é a principal diferença 
entre o socialismo e o capitalismo. Uma economia planificada não é equivalente a 
socialismo, porque também há planificação no capitalismo; uma economia de 
mercado não é capitalismo porque também há mercados no socialismo. A 
planificação e as forças do mercado são meios para controlar a tividade 
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económica. A essência do socialismo é a libertação das forças produtivas, a 
eliminação da exploração e polarização e a realização final da prosperidade para 
todos.723    

Atacou os ortodoxos:  

Atualmente estamos a ser afetados tanto por tendências de Direita, como por 
tendências de Esquerda. Mas são as tendências de esquerda que têm raízes mais 
antigas. […] As tendências de esquerda têm uma conotação revolucionária, dando 
a impressão que quanto mais uma pessoa está à esquerda mais revolucionário é. 
Na história do Partido estas tendências conduziram a terríveis consequências. 
Muitas coisas bonitas foram destruídas de um dia para o outro. As tendências de 
Direita podem destruir o socialismo, mas as de Esquerda também. A China deve 
manter a vigilância contra a Direita, mas principalmente contra a Esquerda. A 
Direita ainda existe como se pôde ver pelos distúrbios. Mas a Esquerda também 
cá está. Ver a política de reforma e de abertura como um meio para a introdução 
do capitalismo, e ver o perigo da evolução pacífica em direção ao capitalismo 
como vindo da esfera económica são tendências de Esquerda.724 

E referiu a necessidade da educação, sobretudo da juventude, para impedir a designada 

«evolução pacífica da China: «Os imperialistas estão a insistir na evolução pacífica para o 

capitalismo na China, colocando as suas esperanças nas próximas gerações. […] Portanto 

temos de educar os militares, as pessoas que trabalham nos órgãos da ditadura, os membros 

do PCC e o povo, incluindo a juventude.»725 

Encorajado pela viagem de Deng, em março de 1992, Jiang Zemin, secretário-geral do PCC, 

disse que o mercado e a planificação são ambos meios para regular a economia. Por sua vez, 

o Gabinete Político do Comité Central decidiu que as políticas de reforma e abertura seriam 

implementadas durante cem anos e apelou, entre outras coisas, ao rápido desenvolvimento 

da «economia de mercadorias socialista». E, em outubro de 1992, o XIV Congresso Nacional 

do PCC realizado em Pequim confirmou o relançamento da reforma.  

O XIV Congresso do PCC (1992) refletiu a vitória de Deng Xiaoping sobre os ortodoxos. 

Em primeiro lugar, o Congresso confirmou Deng Xiaoping como «o principal arquiteto da 

reforma socialista, da política de abertura e do programa de modernização» e reconheceu a 
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sua contribuição para o desenvolvimento da «teoria da construção do socialismo com 

características chinesas».  

Em segundo lugar, aprovou o acelerar da reforma económica e abertura através da nova 

fórmula «economia socialista de mercado». No entanto, o termo «economia socialista de 

mercado» não foi definido. Seria preciso esperar até janeiro de 1993, para que o Conselho 

de Estado interpretasse o termo como «uma estrutura económica multifacetada em que a 

propriedade pública, a indústria familiar, as empresas privadas e o investimento estrangeiro 

concorrem em igualdade de circunstâncias.» Na prática, isto significava o abandono da 

economia de planificação central e a aceitação de práticas capitalistas baseadas na 

economia de mercado. Até então nenhum governo comunista tinha atribuído uma tal 

importância ao mercado. Para exprimir tão significativa mudança, Jiang Zemin disse durante 

a apresentação do seu relatório político que «a reforma é também uma revolução, uma 

revolução cujo objetivo é libertar as forças produtivas. Esta é a única forma de modernizar a 

China. Se nos agarramos a ideias ultrapassadas e nos contentamos com o status quo, não 

conseguiremos nada […] A pobreza não é socialismo.»  

Em terceiro lugar, o Congresso reafirmou a ditadura do Partido, a ideologia marxista-

leninista e o Pensamento de Mao Zedong, assim como, a necessidade de reprimir a agitação 

política. Conforme referido no relatório político, «o objetivo desta reforma é construir uma 

democracia socialista adequada às condições chinesas e não um sistema ocidental 

multipartidário, parlamentar». Para reforçar a ditadura do Partido, o XIV Congresso propôs o 

fortalecimento das células do Partido nas organizações do Estado (recorde-se que Zhao 

Ziyang em 1987 tinha proposto a sua eliminação). Além disto, foi feito um apelo à vigilância 

contra «a evolução pacífica». 

Deng Xiaoping entendia que não havia nenhuma contradição na conjugação de uma 

economia mista com um regime político autoritário. Outros países já o tinham feito no 

passado, por exemplo, o Japão no fim do século XIX, a Alemanha de Bismarck e mais 

recentemente, Singapura, Taiwan e a Coreia do Sul. Deng admirava sobretudo Singapura, 

que era limpa, ordenada, rica e fortemente controlada pelo Governo; não havia 

manifestações, pornografia, drogas, pastilhas elásticas mastigadas em público, nem 
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tagarelices sobre direitos humanos. Deng dizia: «Devemos aprender com a sua experiência, 

e fazer um melhor trabalho do que eles»726.  

Na sequência do XIV Congresso (1992), a Primeira Sessão Plenária da VIII Assembleia Popular 

Nacional adotou a segunda revisão da Constituição da 1982, no dia 29 de março de 1993727 

A segunda revisão constitucional alterou as duas últimas frases do sétimo parágrafo do 

preâmbulo da Constituição, que passou a incorporar a ideia de que «a China está na 

primeira fase do socialismo». Por outro lado, apesar de manter a «modernização socialista 

como a principal tarefa da nação», acrescentou que esta tarefa deveria de ser realizada em 

conformidade com «a teoria da construção do socialismo com características chinesas» (v. 

penúltima frase do par. 7). Além disto, o objetivo a atingir deixou de ser apenas 

«transformar a China num país socialista com um alto nível de cultura e democracia», para 

passar a ser «transformar a China num país socialista próspero, poderoso, democrático e 

culturalmente avançado» (parte final da última frase do par. 7). 

Ainda ao nível do preâmbulo foi acrescentado no fim do décimo parágrafo que «o sistema de 

cooperação multipartidária e a consulta política dirigida pelo Partido Comunista da China vai 

existir e desenvolver-se na China por um longo período de tempo». 

Para além das alterações introduzidas no preâmbulo foram alterados os artigos 7.º, 8.º, 15.º, 

16.º e 17.º. O artigo. 15.º substituiu a «economia planificada fundada sobre o sistema 

socialista da propriedade pública» pela «economia socialista de mercado» (v. nova redação 

do artigo 15.º). Os artigos 7.º e 16.º também foram alterados, passando a reconhecer a 

separação da propriedade e da gestão nas empresas públicas, substituindo o termo 

«economia do Estado» por «economia estatal» (artigo 7.º) e o termo «empresas do Estado» 

por «empresas estatais» (artigo 16.º). Deste modo, a Constituição confirmou os direitos de 

gestão independente no setor estatal da economia. 
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1.6.2. A DEFINIÇÃO DAS BASES DO APÓS-DENG  
 

Há duas atitudes possíveis. Uma é agir como um burocrata, a outra é 
trabalhar. 

JIANG ZEMIN, 1997 (citando Deng Xiaoping) 

 

1.6.2.1. O XV Congresso Nacional do PCC (1997) 

 

A morte de Deng Xiaoping, em fevereiro de 1997, levantou a questão da prossecução das 

políticas pragmáticas propostas por Deng, isto é, a política de reforma económica e abertura 

que apaga a distinção entre o socialismo e o capitalismo728. 

 Nesta altura, Jiang Zemin, então secretário-geral do PCC, muitas vezes criticado por ser 

demasiado cauteloso ou tecnocrata, decidiu adotar uma postura mais agressiva e identificar-

se com as reformas de Deng Xiaoping.  

Em maio de 1997, Jiang Zemin fez o mais importante discurso da sua carreira (até à data) na 

Escola Central do Partido. Jiang atacou a esquerda, tal como Deng tinha feito em 1992. 

Neste sentido, Jiang Zemin declarou: «[N]ão há saída se estudarmos o marxismo de um 

modo isolado e separado e o opusermos ao desenvolvimento vivido na vida real.»729  

No entanto, será só no XV Congresso Nacional do PCC (12 a 18 de setembro de 1997) que 

Jiang vai revelar o pleno alcance do seu programa. 

O relatório político apresentado por Jiang Zemin no XV Congresso (1997) intitulava-se 

«Elevar Bem Alto a Bandeira da Teoria de Deng Xiaoping para um Avanço Global da Causa da 

Construção do Socialismo com Características Chinesas no Século XXI»730. Desde então a 
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 CHEN Jianfu – La Révision de la Constitution en République Populaire de Chine. Perspectives Chinoises [Em 
linha]. 53 (mai-juin 1999) 66-79, p. 71. 
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 Apud FEWSMITH, Joseph – China since Tiananmen.., p. 192. 
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 V. PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Hold High the Great Banner of Deng 

Xiaoping Theory for an All –Round Advancement of the Cause of Building Socialism with Chinese Characteristics 
Into the 21 st Century. Sept 12, 1997. [Relatório apresentado por Jiang Zemin no XV Congresso Nacional do 
PCC]. Disponível em WWW: http://www.bjreview.com.cn/90th/2011-03/25/content_357542.htm 
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«Teoria de Deng Xiaoping» foi incorporada nos Estatutos do PCC, ao lado do Marxismo-

Leninismo e Pensamento de Mao Zedong como «guia para a ação» permanente da China. Ou 

seja, os Estatutos do PCC passaram a consagrar o «socialismo com características chinesas» 

(jianshe you zhongguo tece de shehui zhuyi), que exprime a nova linha ideológica adotada 

desde a Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC em 1978 — emancipar a 

mente e procurar a verdade através dos factos.  

O esforço de Jiang Zemin para acabar com as interpretações esquerdistas do marxismo-

leninismo também se revelou na sua decisão de recuperar a tese da «primeira fase do 

socialismo», expressão invocada por Zhao Ziyang, e aprovada pelo XIII Congresso do PCC em 

1987, para justificar a introdução de práticas capitalistas num país socialista, que foi 

posteriormente incorporada no sétimo parágrafo do preâmbulo da Constituição em 1993. 

Jiang fez renascer esta teoria para justificar a sua proposta de reforma das empresas 

estatais. Jiang queria transformar as empresas estatais em «sociedades731, com uma 

estrutura de controlo clara, poderes e responsabilidades bem definidos, separação entre 

acionistas e administração, e uma gestão científica»732.  

 O XV Congresso adotou «o programa básico do Partido para a primeira fase do socialismo», 

que tinha dois objetivos fundamentais: 1) estabelecer a economia socialista de mercado; 2) 

desenvolvimento económico rápido733. A reforma das empresas estatais inseria-se no 

objetivo do estabelecimento da economia socialista de mercado. 

Jiang Zemin disse no seu relatório político que, na primeira fase do socialismo, «a China deve 

manter a posição dominante da propriedade pública e desenvolver outras formas de 

propriedade»734. E acrescentou que «as empresas estatais são o pilar da economia nacional. 

Uma reforma das empresas estatais bem realizada é vital para a constituição da economia 
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 Em inglês, «standard corporations». 

732
 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Hold High the Great banner of Deng 

Xiaoping Theory…, ponto 5. 

733
 Para um desenvolvimento sobre o programa económico proposto por Jiang Zemin, v. PARTIDO COMUNISTA 

CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Hold High the Great banner of Deng Xiaoping…, ponto 5. 

734
 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Hold High the Great banner of Deng 

Xiaoping Theory …, ponto 5, (1). 
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de mercado socialista»735. Jiang Zemin também referiu a necessidade de construir um 

sistema de segurança social, que incluísse pensões de reforma, assistência médica e subsídio 

de desemprego. E, neste contexto, Jiang realçou que «[é] preciso implementar o sistema 

jurídico respeitante à propriedade e proteger os legítimos direitos e interesses de uma 

concorrência justa entre todos os tipos de empresas e ao mesmo tempo exercer a 

supervisão e controlo sobre elas através do direito»736.  

A importância do direito para o estabelecimento de uma economia de mercado socialista 

também foi salientada de modo autónomo numa outra parte do relatório político 

apresentado por Jiang: 

O desenvolvimento da democracia deve-se fazer em conformidade com a 
melhoria do sistema jurídico para que o país seja governado pelo direito. 
Governar o país pelo direito significa que as massas populares, sob a direção do 
Partido e segundo a Constituição e as outras leis, participam, de uma maneira ou 
de outra e por todos os meios possíveis, na administração dos assuntos do Estado, 
dos assuntos económicos e culturais e assuntos sociais, vejam que todo o trabalho 
do Partido se realiza pelo direito e que um sistema democrático, assim como leis 
sobre a democracia socialista sejam progressivamente postas em prática, para 
que este sistema e estas leis não sejam modificados quando mudam os dirigentes 
ou quando mudam as perspetivas ou pontos de vista dos dirigentes. Governar o 
país pelo direito é a estratégia fundamental utilizada pelo Partido para dirigir o 
povo na administração do país. Também é a exigência objetiva de uma economia 
de mercado socialista, uma característica importante do progresso social e 
cultural, assim como uma garantia essencial da estabilidade política duradoura 
num país. […] Governando o país pelo direito, nós podemos unificar a adesão ao 
Partido, ao desenvolvimento da democracia popular e a comportamentos em 
estrita harmonia com o direito, o que garante, no plano institucional e legal, que a 
linha fundamental e as políticas de base do Partido sejam executadas sem falhas e 
que o Partido desempenhe sempre o seu papel de núcleo de direção, 
comandando a situação e coordenando os esforços de todos os setores737.   

A propósito da referência de Jiang Zemin à importância do sistema jurídico e do «governo 

pelo direito» em vez do «governo pelos homens», convém recordar que no tempo de Mao 

Zedong a China era essencialmente um Estado-de-não direito, e, portanto, a situação do 
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direito na China pós-maoísta revela um progresso significativo em relação a esse tempo. E 

para comprovar esta afirmação sublinha-se que a taxa de crescimento das leis na China pós-

maoísta foi superior à taxa de crescimento económico. Entre 1966 e 1978 a Assembleia 

Popular Nacional criou sete leis. Já entre 1979 e 1998 a APN criou 327 leis738.  

O rápido desenvolvimento do sistema jurídico na China pós-maoísta encontra a sua 

explicação na ideia de que as leis devem ser usadas para fortalecer a capacidade de 

governação do país num contexto de crescente complexidade resultante das reformas 

económicas. O abandono gradual da antiga economia planificada exigiu a criação de leis para 

regular as novas atividades económicas. Apesar de a China ainda não ter privatizado a sua 

economia, descentralizou para os governos locais diversos aspetos do poder económico, tais 

como o poder fiscal e financeiro, permitiu a criação de empresas privadas e recorreu ao 

investimento estrangeiro. Tantas mudanças, como é evidente, exigiam muitas novas leis.   

Ainda sobre as propostas de Jiang Zemin no XV Congresso, interessa realçar que Jiang disse 

expressamente que o objetivo fundamental da reforma e abertura e do desenvolvimento 

económico é «aumentar nível de vida do povo» e acrescentou: «[D]evemos permitir que o 

povo goze uma vida relativamente confortável com base no crescimento económico, e 

depois avançarmos em direção a níveis mais elevados.» 739   

Para concluir, salienta-se que a reforma das empresas estatais só foi implementada em 

1998. Quanto à criação de um sistema de segurança social com um programa de pensões de 

reforma, assistência médica e subsídio de desemprego, Jiang Zemin estava com certeza a 

pensar na necessidade de unificação do sistema de pensões e de assistência médica básica 

dos trabalhadores urbanos, assim como, no subsídio de desemprego dos trabalhadores 

sujeitos ao regime do contrato de trabalho740, o que veio a acontecer respetivamente em 

1997, 1998 e 1999.  
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 V. ZHENG Yongnian – The Rule by Law vs the Rule of Law, pp. 144-145. 

739
 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Hold High the Great banner of Deng 

Xiaoping…, ponto 5, (8). 
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Efetivamente, em 1997, a Decisão do Conselho de Estado sobre o Estabelecimento de um 

Sistema Unificado de um Sistema Básico de Pensões para os Trabalhadores das Empresas 

unificou o sistema básico de pensões dos trabalhadores urbanos. Este sistema é financiado 

com contribuições dos trabalhadores no valor de 8% e dos empregadores no valor de 20% e 

com subsídios do Governo quando necessário. Quanto à idade de reforma foi estabelecida 

nos 60 anos para os homens e 55 para as mulheres, salvo para as operárias cuja idade de 

reforma foi fixada nos 50 anos.  

Em 1998 a Decisão sobre o Estabelecimento do Sistema de Assistência Médica Básica para os 

Trabalhadores das Áreas Urbanas estabeleceu o Seguro de Assistência Médica Básico dos 

Trabalhadores Urbanos. Este Seguro é financiado por um prémio anual correspondente a 8% 

do salário, tendo os empregadores que pagar 6% e os trabalhadores 2%. 

Em 1999 as Regras sobre a Segurança no Desemprego vieram definir os benefícios a 

distribuir em situação de desemprego aos trabalhadores urbanos e também estabeleceram 

um sistema de promoção do emprego. A taxa de contribuição do subsídio de desemprego é 

calculada e baseada no total dos salários das empresas (2% no total) e no salário do 

trabalhador (1%). Uma pessoa desempregada tem direito a um subsídio durante 12 a 24 

meses741.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
vigor no dia 1 de janeiro de 1995. Entre 1950 e 1994, a relação de trabalho na China não era regida pelo Direito 
do Trabalho pois era uma relação de natureza administrativa. A população ativa urbana era gerida como se 
fosse a função pública. Nesse sistema as empresas do Estado eram propriedade do povo e, portanto, 
supostamente os interesses dos trabalhadores eram iguais aos interesses das empresas. As empresas eram 
órgãos do Estado, e não procuravam o lucro. O trabalho era vitalício e a empresa também garantia o 
alojamento, a educação e a saúde. Este sistema ficou conhecido como «taça de arroz de ferro» (em inglês, 
«iron rice bowl»). Neste sentido e para maiores desenvolvimentos, v. ZHENG Aiqing – Libertés et Droits 
Fondamentaux des Travailleurs en Chine. Paris: L´Harmattan, 2007, pp. 36 ss.  

741
 Sobre os programas de segurança social criados após o XV Congresso Nacional do PCC, v. LI Mingfu – 

Research Report on Issues Concerning the Expansion of Social Insurance Coverage [Em linha]. China: Institute of 
International Labor and Social Security Issues, MOHRSS, 2009; BARBER, Sarah L.; LAN Yao – Health Insurance 
Systems in China Briefing Note. World Health Report (2010) Background Paper, Nº 37. World Health 
Organization, 2010.  
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1.6.2.2. A reforma das empresas estatais (1997-1998) 

 

O problema das empresas estatais começava a transformar-se numa realidade 

incontornável. Em 1996, pela primeira vez, os subsídios a conceder a estas empresas 

ultrapassaram o seu contributo para o orçamento do Estado742. 

A reforma proposta por Jiang Zemin no XV Congresso (1997) pretendia resolver este 

problema, tornando as empresas estatais mais autónomas e a sua gestão mais 

profissionalizada. Visava também uma reestruturação profunda das principais empresas, 

com o objetivo de aumentar a sua eficiência, e admitia alienar aquelas que não pudessem 

ser revitalizadas, em especial as mais pequenas. Uma estratégia que ficou conhecida como 

«agarrar as grandes e deixar ir as pequenas» (zhuada fangxiao).  

Esta reforma só viria a ser posta em prática por Zhu Rongji743, depois de ter sido nomeado 

primeiro-ministro em março de 1998. 

A reforma chinesa das empresas estatais teve uma inspiração clara no modelo Sul Coreano. 

Nesse sentido, incluiu três pontos essenciais: 

1 – A concentração e fusão das maiores empresas (500 a 1000) num pequeno número de 

grandes conglomerados, semelhantes aos chaebols coreanos, que dominassem a economia. 

2 – A manutenção destes conglomerados na posse do Estado, mas com uma gestão 

autónoma, e sob o controlo centralizado da poderosa Comissão de Administração e 

Supervisão da Ativos do Estado (SASAC)744. 

3 – A venda das empresas mais pequenas, sobretudo as ligadas à indústria ligeira e a bens de 

consumo, a investidores privados.  

Em 1998, uma onda de reestruturações varreu o país: foram fundidas 3000 empresas e 

reorganizados cerca de 15.5 mil milhões de yuans em ativos do Estado. Neste processo 
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foram eliminados milhares de empregos e reestruturadas as dívidas de muitas empresas 

estatais. Para facilitar este processo de reestruturação, o Conselho de Estado criou um fundo 

de 30 mil milhões de yuans que absorveu as dívidas de várias empresas falidas745. Milhares 

de empresas de menor dimensão e em setores considerados não estratégicos foram 

vendidas a investidores privados. 

No entanto, muitas das novas empresas privadas continuaram na esfera do Estado, ou pelo 

menos próximas da sua influência. Na maioria dos casos, as empresas foram vendidas a ex-

funcionários do partido e aos gestores das próprias empresas estatais, que foram os grandes 

beneficiários deste processo. Apesar da reforma ter alargado de modo considerável o peso 

do setor privado na economia, o poder económico ficou concentrado nas mãos de 

essencialmente “quatro” grupos746: 

- Os atuais funcionários públicos; 

- Os atuais gestores das empresas estatais; 

- Os anteriores funcionários públicos;  

- Os anteriores gestores das empresas estatais. 

Os dois últimos grupos representam uma parte significativa do novo setor privado. Eles são 

os novos burocratas-empresários, que mantêm uma posição dual, como membros do 

Governo e/ou do Partido, por um lado, e como empresários do setor privado, por outro. 

Por último, refira-se o papel importante da crise financeira asiática (1998) nesta reforma: 

embora as mudanças tenham sido decididas e iniciadas em 1997, a crise veio acelerar o 

processo e confirmar a necessidade da mudança. 
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1.6.2.3. A terceira revisão da Constituição (1999) 

 

A terceira revisão da Constituição de 1982 foi preparada por um Grupo de Revisão do 

Comité Central do PCC dirigido por Li Peng, com o fim de integrar no texto constitucional 

certas decisões do XV Congresso do PCC (1997), e foi adotada sem qualquer alteração pela 

Segunda Sessão da IX Assembleia Popular Nacional, no dia 15 de Março de 1999, tendo 

entrado em vigor no mesmo dia. 

Esta revisão constitucional introduziu seis alterações. Estas alterações dividem-se em três 

tipos: alterações ideológicas consagradas no preâmbulo, introdução do princípio do 

«governo pelo direito» ou «versão chinesa do Estado de direito»747 e alterações na estrutura 

económica. Para além destas alterações também foi alterado o artigo 28.º que substituiu o 

termo «atividades contrarrevolucionárias» pelo termo «atividades penais que ameacem a 

segurança do Estado»748.  

Quanto ao primeiro tipo de alterações, estão relacionados com o sétimo parágrafo do 

preâmbulo. Por um lado, passou a dizer-se que «a China ficará na primeira fase do 

socialismo durante muito tempo». Esta alteração pareceu necessária porque a expressão 

adotada na revisão constitucional de 1993 na língua chinesa implicava um estatuto 

temporário ou transitório749. Por outro lado, o sétimo parágrafo do preâmbulo incorporou a 

«Teoria de Deng Xiaoping» a seguir «ao marxismo-leninismo e Pensamento de Mao 

Zedong». Isto é, institucionalizou a Teoria de Deng Xiaoping como ideologia nacional750.  
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 A expressão «versão chinesa do Estado de direito» é utilizada por Chen Jianfu, v. CHEN Jianfu – La Révision 
de la Constitution en Republique Populaire de Chine. Perspectives Chinoises [Em linha]. 53 (mai-juin 1999) 66-
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O segundo tipo de alterações prendem-se com o artigo 5º da Constituição ao qual foi 

adicionado um parágrafo que diz o seguinte: «A República Popular da China governa 

segundo o direito e estabelece um Estado de direito socialista.» 

Segundo os juristas chineses este artigo veio estabelecer o «princípio do Estado de direito» 

na Constituição chinesa751. Mas o que é que significa dizer que a RPC governa segundo o 

direito? 

Na China governar segundo o direito é o mesmo que dizer «governo pelo direito». Isto 

implica duas coisas, por um lado, a existência de um sistema jurídico; por outro, governar 

em conformidade ou de acordo com esse sistema jurídico, isto é «governo pelo direito» (yifa 

zhiguo). Por outras palavras, o país não deve ser governado pela vontade dos dirigentes, dos 

homens, mas sim por uma autoridade, com poder institucional. O direito ou sistema jurídico 

deve ser estabelecido e implementado pela classe dirigente através dos órgãos estaduais. 

Portanto o novo princípio estabelecido no artigo 5.º não pode ser entendido no sentido de 

Estado de direito tal como esta expressão é entendida ao nível internacional e no mundo 

ocidental. «Governar segundo o direito» não implica que a RPC tenha que respeitar um 

conjunto de direitos individuais que transcendem o poder do PCC e do Estado. Pelo 

contrário, o governo segundo o direito ou governo pelo direito significa que o Estado-partido 

utiliza o direito como um instrumento para regular o poder, a economia e controlar a 

sociedade. Como escreve Tony Saich, o governo segundo o direito «enquanto traz 

previsibilidade é mais uma arma no arsenal do controlo do Partido»752. 

Para compreender o sentido deste novo parágrafo do artigo 5º da Constituição da RPC 

temos que ir às suas origens.  

A alteração do artigo 5.º da Constituição está relacionada com uma discussão iniciada em 

1996, num seminário organizado por universitários chineses para aconselharem os 

dirigentes do PCC e do Estado sobre o tema «governar o país segundo o direito» (Yi fa 
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zhiguo)753. No fim do seminário Jiang Zemin fez um discurso intitulado «Governar o País 

segundo Direito e Garantir a Estabilidade de Longo Prazo do País»754. Posteriormente, o 9º 

Plano Quinquenal Nacional sobre o Desenvolvimento Económico e Social e «Os Objetivos de 

Longo Prazo para o ano 2010», adotados pela Quarta Sessão plenária da VIII Assembleia 

Popular Nacional no dia 17 de março de 1996 decidiram que «Governar o País Segundo o 

Direito» devia ser uma estratégia de longo prazo755.  

A revisão constitucional de 1999 também alterou o artigo 6.º, que deixou de dizer que a 

distribuição da riqueza se faz pelo trabalho, para passar a admitir outras formas de 

distribuição da riqueza; no entanto, a distribuição segundo o trabalho continuou a ser 

estabelecida como «dominante». Por último, nesta revisão foi novamente alterado o artigo 

11.º da Constituição. Com esta alteração, a economia individual e privada deixaram de ser 

um complemento da economia pública socialista para passarem a ser «componentes 

importantes da economia de mercado socialista». Esta última alteração demonstra que o 

capitalismo passou a ser tão importante como o socialismo para o desenvolvimento 

económico.   

 

1.6.3. REPRESSÃO DA SOCIEDADE E REVITALIZAÇÃO DO PCC 
 

1.6.3.1. Repressão da sociedade 

 

Um maior controlo sobre a sociedade e a tentativa de revitalização do Partido 

transformaram-se numa característica importante do governo de Jiang Zemin, sobretudo, 

desde o XV Congresso Nacional do PCC (1997).    
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Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2003, p. 44. 

754
 Os pontos principais do discurso foram publicados no People´s Daily, do dia 9 de fevereiro de 1996.   

755
 CHEN Jianfu – La Révision de la Constitution en République Populaire de Chine, p. 71.  

 



230 

 

Jiang Zemin reprimiu a religião desde meados dos anos 90, a tentativa de criação do Partido 

Democrático em 1998756 e os trabalhadores que tentavam construir sindicatos autónomos 

como forma de protesto contra a reforma das empresas estatais. Pela importância que 

reveste vamos desenvolver um pouco a questão da repressão da religião. 

No início dos anos 90, a China começou a controlar a religião através da lei — Constituição, 

Código Penal e vários regulamentos administrativos. Desde então, os principais mecanismos 

para controlar a religião têm sido o registo das confissões religiosas e dos locais das 

atividades religiosas e as restrições aos funcionários religiosos. Atualmente, a principal 

legislação sobre assuntos religiosos é o Decreto nº 426 do Conselho de Estado da República 

Popular da China, adotado no dia 7 de julho de 2004 e com entrada em vigor no dia 1 de 

março de 2005757. 

A obrigatoriedade do registo das confissões religiosas e dos locais das atividades religiosas, 

no fundo, é um sistema de autorização governamental para efeitos de reconhecimento das 

referidas entidades e locais. Na prática, este sistema conduz à distinção entre organizações e 

atividades religiosas legais e ilegais. Realça-se, contudo, que a obrigatoriedade do registo 

tem outras implicações. Com efeito, este sistema permite que o Governo controle os 

membros das confissões religiosas, a localização dos encontros, a formação religiosa, a 

seleção do clero, a publicação de materiais religiosos e o financiamento das confissões 

religiosas. A não realização do registo também pode levar à aplicação de multas, apreensão 

de bens, demolição de estruturas religiosas, recurso à força para dispersar encontros 

religiosos e, por vezes, detenções de curta duração. 

Compreende-se deste modo porque é que o Governo chinês diz que ninguém é perseguido 

na China pela sua religião, mas sim por atos criminosos. Efetivamente os perseguidos e 
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detidos são os membros e os líderes das confissões religiosas não registadas e os locais de 

culto encerrados ou destruídos também pertencem a essas confissões. 

 

Supressão da Igreja subterrânea católica 

No fim do século XX e início do século XXI, o Governo chinês lançou uma violenta campanha 

por toda a China para eliminar a Igreja subterrânea católica absorvendo-a na Igreja oficial 

(Igreja submetida à Associação Patriótica dos católicos chineses758). Em janeiro de 1994 foi 

publicado um decreto que estabelecia o registo obrigatório dos locais de reunião e de culto. 

Todas as atividades religiosas que se realizassem fora destes locais eram ilegais. A partir 

desta altura os bispos, padres e dirigentes laicos na «ilegalidade» foram presos, muitas 

igrejas ilegais foram destruídas, numerosos fiéis foram sujeitos a multas.  

Por exemplo, em 1995 e no início de 1996, em Hebei, seis mil fiéis foram obrigados pelas 

autoridades a assinar a um ato de renúncia da fé. No caso das crianças se se recusassem a 

fazê-lo o castigo era a expulsão da escola. Em 1997, as autoridades da província do Jiangxi 

publicaram um documento do PCC «expondo os processos para erradicar legalmente as 

atividades ilegais da Igreja católica subterrânea». Fazem parte destas medidas a obrigação 

dos fiéis aderirem à Igreja oficial. Os professores que se dedicassem a atividades religiosas 

ilegais eram despedidos. Os estudantes não podiam possuir objetos religiosos.  

A partir de 1996, nas províncias de Hebei, Jiangxi, Fujian, Zhejiang numerosas igrejas que 

tinham sido construídas sem autorização foram destruídas pelas autoridades.  

A partir de julho de 1999, a repressão agravou-se por causa da emergência do movimento 

Falun Gong. Esta prática espiritual foi considerada uma ameaça ao poder do PCC devido ao 

grande número de praticantes que tinha atingido (90 milhões de pessoas até aquela data). 

No fim de 1999, seis padres e um bispo foram presos na província de Zhejiang. Em janeiro de 

2000, dois mil católicos foram obrigados a assinar um ato de adesão à Igreja patriótica. 

                                                           
758

 A Associação Patriótica dos católicos chineses foi criada em 1957 com o fim de institucionalizar a 
independência absoluta da Igreja católica chinesa em relação à Igreja universal.  
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Alguns fugiram; e como tal comunicaram-lhes que os seus filhos seriam excluídos da 

escola759. Mais exemplos poderiam ser dados, mas cremos que estes já são bastante 

elucidativos.  

 

Supressão dos evangélicos e outros missionários 

Os evangélicos e outros missionários também foram perseguidos. 

Por exemplo, em abril de 1997 na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang e na área 

rural à volta, cerca de duzentos líderes evangélicos foram presos. Contudo, não foram presos 

da forma habitual, isto é, durante um encontro religioso em que não pudessem escapar. 

Foram detidos e para serem libertados foram obrigados a pagar uma multa de cerca de 60 

USD, uma quantia muito elevada para o nível rural.  

Na província de Guangdong no dia 15 de março de 1996 numa Igreja evangélica não oficial 

(em inglês, house church), confiscaram todas as cadeiras e Bíblias. Todos os fiéis presentes 

foram revistados. No dia 21 a polícia voltou a confiscar as cadeiras e as Bíblias que tinha 

devolvido e levou também mesas e um gravador760.  

 

Campanha contra o Dalai Lama 

O controlo das autoridades chinesas sobre os mosteiros e conventos tibetanos intensificou-

se a partir de 1994. Em julho de 1994, no Terceiro Fórum Nacional sobre o Tibete foi 

estabelecida a Campanha contra o Dalai Lama. Dois anos depois, esta Campanha foi 

reafirmada no Guia do Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Económico e Social da 

Região Autónoma do Tibete, aprovado no dia 24 de maio de 1996, pela Quarta Sessão da 

Sexta Assembleia Regional Popular.  

                                                           
759

 Cf. DUCORNET, Étienne – L´Église et La Chine, pp. 85-86 

760
 Outros exemplos podem ser consultados em HUMAN RIGHTS WATCH – China: State Control of religion. 

October 1997.  
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O caso do Panchen Lama 

No dia 15 de maio de 1995, o Dalai Lama anunciou que Gedhun Choekyi Nyima, uma criança 

de seis anos de idade, era a reincarnação do 10º Panchen Lama, que tinha morrido em 

1989761. No entanto, o Governo chinês declarou a escolha ilegal e inválida e dois dias depois 

(17 maio), a criança e a sua família foram sequestradas pelas autoridades. Por sua vez, 

Chadrel Rinpoche, monge do Mosteiro Tashilhunpo, que tinha sido nomeado por Pequim 

como chefe da equipa de busca da reincarnação do 10.º Panchen Lama e cerca de sessenta 

monges e outros críticos do Governo chinês foram detidos. Chadrel Rinpoche tinha enviado 

uma lista de possíveis candidatos para Dharamsala, na Índia, onde o Dalai Lama vive no 

exílio. Chadrel Rinpoche e o seu assistente, Jampa Chung, foram condenados 

respetivamente a seis e a quatro anos de prisão acusados de «venderem segredos de 

Estado» e de «conspirarem com forças separatistas no estrangeiro». Jampa Chung foi 

libertado no ano 2000 e Chadrel foi libertado em 2002. Até aos nossos dias, o Governo 

chinês apesar de questionado pelas entidades internacionais nunca disse onde vive Gedhun 

Choekyi Nyima. Diz apenas que está bem de saúde, que estuda e que está sob proteção do 

Governo chinês a pedido dos seus pais. 

 

 

 

 
                                                           
761

 No Budismo tibetano o Panchen Lama é o líder espiritual mais importante a seguir ao Dalai Lama e 
normalmente vive no Mosteiro Tashilhunpo situado em Shigatse, a segunda maior cidade do Tibete. O 10º 
Panchen Lama, Lobsang Trinley Lhundrup Choeki Gyaltsen (1938-1989), criticou por diversas vezes o Governo 
chinês. Em 1962, após ter realizado uma viagem secreta pelo Tibete, Choeki Gyaltsen enviou ao Governo chinês 
um relatório com cerca de 70 000 palavras acusando as autoridades chinesas da prática de genocídio. Mao 
Zedong ordenou que o relatório fosse abafado e o seu autor preso. Choeki Gyaltsen foi então condenado a 
uma pena de prisão de oito anos. Após a sua libertação, renunciou aos seus votos de monge e casou com Li Jie, 
membro das forças armadas e estudante de medicina (etnia han). Em 1979 foi eleito vice-presidente da 
Assembleia Popular Nacional da RPC. Morreu em circunstâncias duvidosas aos 51 anos de idade, cinco dias 
depois de ter proferido um discurso no Tibete em que disse: «É certo que tem havido desenvolvimento desde a 
libertação, mas o preço pago por este desenvolvimento tem sido superior aos ganhos.» Oficialmente foi dito 
que Choeki Gyaltsen morreu devido a um ataque cardíaco, no entanto há quem diga que foi envenenado. 
Naquela altura, Hu Jintao era o secretário do Comité provincial do PCC na Região Autónoma do Tibete. 
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1.6.3.2. As «Três Representações» 

 

No Verão de 2000, Jiang Zemin reafirmou a modernização económica como a principal 

missão do Estado-partido para o século XXI: «o próximo século caracterizar-se-á pelo 

reajustamento das estruturas económicas e pela manutenção de um desenvolvimento 

sustentado e rápido da economia nacional». E chamou a atenção para a importância dos 

jovens na revitalização do Partido afirmando que «os jovens são o futuro da nação» e «que o 

recrutamento e treino de quadros jovens é uma estratégia fundamental a prosseguir pelo 

Partido e pelo Estado»762.  

No dia 1 de julho de 2001, no 80º aniversário do PCC, Jiang Zemin declarou que em certas 

circunstâncias os empresários privados poderiam tornar-se membros do Partido, o que 

suscitou a desaprovação tanto da «antiga» esquerda como de alguns representantes da 

«nova esquerda»763. 

Em fevereiro de 2000, num discurso proferido na província de Guangdong, Jiang expôs pela 

primeira vez, a fórmula das «Três Representações». Literalmente, a fórmula das «Três 

Representações» significa que o Partido deve representar sempre a tendência de 

desenvolvimento das forças produtivas avançadas da China, a orientação da cultura 

avançada e os interesses fundamentais da esmagadora maioria do povo chinês764. 

Como refere Gang Lin, em termos ideológicos, a nova fórmula de Jiang Zemin vem «redefinir 

o Partido como uma organização sempre em inovação, em conformidade com as mudanças 

socioeconómicas e culturais em curso, expandindo a sua base de governação da classe 

trabalhadora para a população em geral»765. Isto é, o PCC para todos os efeitos transformou-

                                                           
762

 CHINA Continues to Adhere to Economic Growth. People´s Daily. 2000-08-29.  

763
 Cf. SAICH, Tony - Governance and Politics…, p. 85. 

764
 Sobre as Três Representações, v. Que veut dire la “Triple Représentative”? In China.org.cn [Em linha]. 2001. 

Disponível em WWW : http://french.china.org.cn/archive2006/txt/2002-10/25/content_2047062.htm 

765
 LIN Gang – Ideology and Political Institutions for a New Era. In LIN Gang; HU Xiaobo – China After Jiang. 

Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2003, p. 39-68. (p. 39) 
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se num Partido para todo o povo chinês, deixando o seu anterior estatuto de Partido dos 

trabalhadores, camponeses e soldados.  

A mudança de estatuto do PCC, expressa na ideia das «Três Representações» insere-se na 

linha ideológica pragmática definida na Terceira Sessão Plenária do XI Comité Central do PCC 

(1978), na medida em que se apresenta como um meio para garantir a continuação do 

desenvolvimento económico e da estabilidade política. Com a criação desta nova fórmula, 

Jiang Zemin está a redefinir a legitimidade do Partido perante uma sociedade mais 

diversificada do que a existente no início da política de reforma e abertura.  

Com a fórmula das «Três Representações», o PCC passa a poder incorporar a nova elite 

económica (os empresários privados) no Partido. Na verdade, alguns empresários já tinham 

aderido ao Partido ao nível local ainda antes de Jiang Zemin lançar, pela primeira vez, a ideia 

das «Três Representações», no ano 2000. Apesar disso, quando Jiang lançou a ideia dos 

empresários privados serem futuros membros do PCC foi muito criticado pelos esquerdistas.  

Em resumo, a terceira geração de dirigentes chineses, com Jiang Zemin no centro, persistiu 

na implementação da linha ideológica definida na Terceira Sessão Plenária do XI Comité 

Central do PCC — emancipar a mente e buscar a verdade através dos factos — e na 

continuação da política de reforma e abertura ao exterior. Além disto, deu grande 

importância ao fortalecimento do PCC e consolidação da sua posição como único Partido na 

China. Como sublinha, Wang Weiguang, atual presidente da Academia Chinesa de Ciências 

Sociais, na Era Jiang Zemin a «construção do Partido» foi estabelecida como «um novo 

grande projeto», tendo sido definidas duas grandes tarefas históricas para implementar tal 

projeto: melhorar a arte de liderança e governo do Partido e aumentar a sua capacidade de 

resistência contra a corrupção e outros riscos766. 

Por último, refira-se que na era pós-maoista, sobretudo nos anos noventa, foram criadas 

milhares de associações para prosseguir interesses humanitários, educativos, ambientais, de 

                                                           
766

 WANG Weiguang – The Great Victory of Marxism in China. Social Sciences in China [Em linha]. 32:4 (2011) 5-
18, p. 14.  
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género, profissionais etc. Estas associações não representam os interesses do Estado-partido 

mas sim os interesses dos seus associados. O Governo permite a sua existência desde que 

não se pronunciem sobre as políticas governamentais.  

 

2. OS EFEITOS DAS REFORMAS  

 

2.1. O MILAGRE ECONÓMICO  
 

A China tinha sido, sob o império da dinastia Qing, a maior economia do mundo desde o 

início do século XVI até ao início do século XIX. Em 1820 o seu PIB representava cerca de 1/3 

do PIB mundial 767. No entanto, entre 1820 e 1950, a economia chinesa passou por um 

declínio acentuado, devido, entre outras causas, à Guerra do Ópio (1840-1842), à Guerra 

Sino-Japonesa (1937-1945), à Guerra Civil (1946-1949), ao Grande Salto em Frente (1958-

1961) e à Revolução Cultural (maio de 1966-abril 1969). No final dos anos 70 a China 

encontrava-se entre os países mais pobres do mundo. Depois, a partir de 1978, e em boa 

parte devido às reformas iniciadas por Deng Xiaoping, a China registou, novamente, um 

crescimento económico meteórico que a transformou na segunda maior economia do 

mundo. 

Sob qualquer perspetiva, o desempenho económico da China ao longo das últimas três 

décadas foi impressionante. O PIB cresceu a uma taxa média superior a 10% ao ano, a taxa 

mais elevada de que há registo na história do mundo ao longo de um período tão extenso768, 

e claramente superior aos 7.2% ao ano necessários para atingir o objetivo proposto por 

Deng de duplicar o PIB a cada 10 anos. Igualmente importante foi a redução da taxa de 

pobreza, que caiu de mais de 65% para menos de 10%, permitindo retirar mais de 500 

                                                           
767

 Para um desenvolvimento sobre a situação económica da China entre o século XVI e o início do século do 
século, v, p. ex., GERNET, Jacques – Le Monde Chinois. Tome 2. Paris: Armand Collin, 2005, pp. 237 ss.  

768
 A título comparativo, veja-se o Japão cujo PIB cresceu a uma taxa média de 8.2% entre 1950 e 1973, e a 

Coreia do Sul cujo PIB cresceu a uma taxa média de 7.6% entre 1962 e 1990. Cf. ROUX, Alain – La Chine 
Contemporaine. Paris: Armand Collin, 2013, p. 172. 
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milhões de pessoas da pobreza. A maior parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM) foram alcançados ou estão prestes a sê-lo, tendo a China sido o primeiro país do 

mundo a ter atingido o ODM relativo à redução da pobreza769. 

A economia chinesa é, desde 2010, a segunda maior economia do mundo (v. Gráfico 1), 

ficando apenas atrás da dos Estados Unidos (ficaria também atrás da economia da União 

Europeia se esta fosse considerada um país)770. 

 

Gráfico 1 

A 2ª maior economia do mundo 

(PIB, mil milhões de USD a preços correntes) 

 

 

      Fonte: Dados do Banco Mundial retirados da Bloomberg 

 

O PIB per capita registou também um crescimento impressionante, quer em valores 

nominais — taxa de crescimento de 11% entre 1980 e 2013 (v. Gráfico 2) — quer em valores 

ajustados à paridade do poder de compra — taxa de crescimento de 13% entre 1980 e 2013 

(v. Gráfico 3). 

 

 

                                                           
769

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030 Building a Modern, Harmonious and Creative Society. Washington, DC: World Bank: 2013, p. 4. 
Sobre o cumprimento dos ODM pela China v. Anexo II. 

770
 Idem, Ibidem. 
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Gráfico 2 

Evolução do PIB per capita 

(USD correntes) 

 

 

         Fonte: WORLD BANK 
771

 

 

Gráfico 3 

Evolução do PIB per capita 

(USD PPC) 

 

 

Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
– China 2030…,  p. 5 

 

Um outro facto igualmente notável foi a China ter conseguido assegurar um crescimento 

forte em praticamente todas as suas diferentes províncias. Se olharmos para cada uma das 

31 províncias chinesas como se de economias independentes se tratassem, estariam todas 

entre os 32 países do mundo que mais cresceram (v. Gráfico 4)772. 

                                                           
771

 WORLD BANK – Data [Em linha]. The World Bank Group, 2014. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?pag=6 

772
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,  p. 4. 
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Gráfico 4 
Crescimento do PIB nas províncias chinesas versus outros países 

(média anual 1980-2010, em %) 
 

 
 
Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
 – China 2030, p. 5 
 

Sublinha-se, ainda, que a China é hoje em dia o maior exportador e fabricante do mundo (v. 

Gráficos 5 e 6), tendo ultrapassado os Estados Unidos773. 

 

Gráfico 5 
O maior exportador do mundo 

(mil milhões de USD) 
 

 

Fonte: Dados do Banco Mundial retirados da Bloomberg 
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 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…,  p. 3. 
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Gráfico 6 
O maior fabricante do mundo 

(mil milhões de USD a preços correntes) 
 

 

Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 

2030, p. 5. 

 

Entre 2005 e 2010, a China acrescentou 3.7 mil milhões de USD ao PIB nominal global. Este 

valor representou cerca de um quarto do crescimento global e foi cerca do dobro dos 1,9 mil 

milhões de USD adicionados pelos Estados Unidos774 (v. Gráfico 1).  

Este rápido crescimento foi acompanhado por diversas outras conquistas. Por exemplo, 

atualmente dois dos dez maiores bancos do mundo são chineses, 61 empresas chinesas 

fazem parte da lista das 500 maiores empresas da Forbes, a China detém a segunda maior 

rede de autoestradas do mundo, a terceira maior ponte, e seis dos dez maiores portos de 

contentores. O país fez também grandes progressos em termos de saúde, educação, ciência 

e tecnologia775. 

No entanto, o modelo de crescimento descrito foi muito eficiente do ponto de vista 

estritamente económico mas pouco equilibrado em termos de justiça social. Estamos a falar 

de um modelo que impõe níveis de austeridade muito elevados à população, na medida que 

requer a manutenção de uma taxa de poupança altíssima e a manutenção de salários baixos, 

como veremos em seguida.  

                                                           
774

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…,  p. 377. 

775
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…, p. 4. 
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2.2. ANÁLISE DO MODELO DE CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

Segundo o relatório China 2030 elaborado pelo Banco Mundial e pelo Centro de Investigação 

do Desenvolvimento do Conselho de Estado da RPC, a China registou ao longo das últimas 

três décadas, duas transformações históricas que, em conjunto, produziram o resultado 

espetacular acima referido:  

        1) Passou de uma economia rural / agrícola para uma economia urbana / industrial;  

        2) Passou de uma economia de direção central para uma economia de mercado776. 

O mesmo relatório detalha os fatores que podem explicar aquele crescimento económico 

impressionante da China, incluindo as condições de partida em 1978, que tornavam o país 

especialmente predisposto para a mudança. De entre esses fatores destacam-se os 

seguintes: 

Reformas práticas orientadas para o mercado – seguindo a estratégia proposta por Deng 

Xiaoping de «atravessar o rio sentindo as pedras» (moshi guohe) 
777, a China encorajou os 

governos locais a realizarem experiências inovadoras, dentro de um contexto alargado de 

reformas definidas como prioritárias. Através desse método experimental e gradual, com 

recurso aos governos locais, a China conseguiu descobrir soluções adaptadas a cada fase de 

desenvolvimento. Uma característica chave destas reformas foi a sua natureza dual - 

enquanto suportava as empresas do Estado em sectores prioritários, procedia 

                                                           
776

 «Economia de mercado» é a expressão referida no relatório China 2030; outros autores utilizam as 
expressões «economia mista», «economia dual» ou «capitalismo de Estado», que nos parecem mais 
consentâneas com a realidade. Cf. BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le Nouveau Capitalisme d’État. Paris: Fayard, 
2013, pp. 85 ss.  

777
 A expressão «atravessar o rio sentindo as pedras» foi utilizada por Deng Xiaoping para descrever a política 

de reforma e abertura, sobretudo, para ilustrar as incertezas associadas ao processo. Neste sentido, cf. CHENG 
Yung-nien [Universidade Nacional de Singapura] – The Chinese Model of Development: An International 
Perspective. Social Sciences in China. 31:2 (2010) 44-59, [Consult. 2013-10-06].Disponível em WWW: 
http://dx.doi.org/10.1080/02529201003794809, p. 47. Atualmente, moshi guohe simboliza o gradualismo e 
pragmatismo da reforma chinesa desde 1978. Apesar de ser atribuída a Deng Xiaoping, a expressão terá sido 
empregue pela primeira vez num outro contexto por um veterano do regime, Chen Yun, em 1950, para 
descrever a necessidade de prudência associada ao estabelecimento do novo regime comunista na China. 
Neste sentido, cf. GODEMENT, François – Que veut la Chine? De Mao Capitalisme. Paris: Odile Jacob, 2012, p. 
87. 

http://dx.doi.org/10.1080/02529201003794809
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simultaneamente à liberalização, encorajando o desenvolvimento de empresas privadas 

noutros sectores. Isto permitiu à economia «crescer fora do plano»778, e fez com que o 

sistema de direção central fosse perdendo peso gradualmente. 

 

Equilíbrio entre o crescimento macroeconómico e social – em 1978, a difícil situação 

económica de partida fazia do crescimento económico uma prioridade urgente para a China. 

Os sucessos gerados pelas primeiras reformas transformaram esta prioridade num objetivo 

nacional, e este foi eficazmente utilizado para mobilizar toda a sociedade – indivíduos, 

empresas e governos locais – focando-os no crescimento económico. Neste contexto, a 

China adotou um conjunto de políticas fiscais, administrativas e de emprego com vista a 

manter a estabilidade social durante este período de rápidas mudanças económicas e 

estruturais. Estas políticas permitiram empregar todos os anos nove milhões de 

trabalhadores novos779, absorver os trabalhadores afetados pelas alterações introduzidas no 

sistema económico (por exemplo, a reforma das empresas do Estado em 1998), e ainda 

minimizar o impacto do desemprego friccional780 e dos ocasionais choques económicos 

externos. O crescimento económico rápido também gerou outros problemas 

macroeconómicos, nomeadamente picos pontuais de inflação (por exemplo, no final dos 

anos 80 e início dos anos 90). Mas as autoridades conseguiram sempre restabelecer o 

equilíbrio macroeconómico através de uma combinação de políticas monetárias, fiscais e 

administrativas. A manutenção da inflação controlada foi essencial para proteger as 

populações rurais e urbanas mais pobres dos aumentos de preços nos bens de primeira 

necessidade. 

 

                                                           
778

 Expressão atribuída a Barry Naughton (em inglês «growing out of the plan»). Cf. BERGÈRE, Marie-Claire – 
Chine le Nouveau Capitalisme d’État, p. 37. 

779
 Há dez anos atrás, 2 em cada 10 novos empregos no mundo foram criados pela China. Cf. WORLD BANK; 

DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 2030…, p. 
377. 

780
 Entende-se por «desemprego friccional», o desemprego motivado pela mudança de emprego ou de 

atividade do indivíduo. É o tipo de desemprego de menor significado económico, pois acontece durante o 
período de tempo em que um indivíduo se desemprega de um trabalho para procurar outro.  



243 

 

Concorrência inter-regional – a China utilizou os seus governos locais a vários níveis781, 

permitindo e promovendo a concorrência entre eles pela captação de investimento, 

desenvolvimento de infraestruturas e atração de trabalhadores, fixando prémios para os que 

atingiam objetivos em termos de crescimento, investimento estrangeiro, emprego e 

estabilidade social. O sucesso desta iniciativa ultrapassou as expectativas iniciais. 

 Integração do mercado interno – um elemento chave das reformas foi a redução gradual 

das barreiras regionais à circulação de mercadorias, capital e trabalho, com o 

estabelecimento de um mercado nacional único782, nomeadamente através da construção 

de infraestruturas de transporte e da flexibilização dos processos de migração. Esta 

construção de um mercado de dimensão nacional facilitou o desenvolvimento de economias 

de escala por parte das empresas chinesas, e as acentuadas diferenças de rendimento e de 

padrões de consumo entre regiões permitiram às empresas gerir de forma mais eficaz o ciclo 

de vida dos seus produtos.  

Integração crescente com a economia global – com a crescente abertura ao exterior, 

sobretudo depois da célebre viagem de Deng Xiaoping pelo Sul da China em 1992, o 

estabelecimento de zonas económicas especiais, a adesão à Organização Mundial do 

Comércio (OMC) em 2001 e a crescente ligação às Regiões Administrativas Especiais (Macau 

e Hong Kong), a China tem vindo a expandir e a aprofundar as suas ligações à economia 

global. Esta política tem gerado grandes benefícios à China, nomeadamente em termos de 

investimentos, novas tecnologias, know-how, abertura de novos mercados às exportações 

chinesas, e tem facilitado as reformas económicas internas783. Graças à acumulação de 

reservas provenientes do seu superavit comercial crónico, a China é hoje um dos principais 

investidores no mercado internacional. 

                                                           
781

 A China tem governos locais nas províncias, municipalidades diretamente dependentes do Governo Central, 
distritos, cidades, bairros municipais, cantões e cantões de nacionalidades e vilas (v. artigo 95.º Constituição da 
RPC de 1982). 

782
 Para um desenvolvimento sobre esta flexibilização, em particular da migração, v. UNITED NATIONS 

DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute for Urban and 
Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 Sustainable and 
Liveable Cities: toward Ecological Civilization [Em linha]. Beijing, 2013, pp. 18 ss. 

783
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…, p. 4ss. 
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2.2.1. OS PILARES DO MODELO DE CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

Em termos prático, a China adotou um modelo de crescimento económico relativamente 

comum na fase transição de economia agrícola para economia industrial, que foi utilizado, 

com diferentes graus de sucesso, por diversos outros países asiáticos, americanos, africanos 

e mesmo europeus784. 

Esse modelo assenta essencialmente em cinco pilares:  

      1) Desvalorização da moeda;  

      2) Exportações;  

      3) Elevada taxa de poupança;  

      4) Industrialização / investimento;  

      5) Mão-de-obra barata. 

A China, no entanto, destaca-se da maioria dos outros países que aplicaram este modelo por 

duas razões: (1) porque no seu caso o principal investidor e beneficiário do processo de 

industrialização foi o Estado, e (2) porque a China foi o país que conseguiu aplicar o modelo 

com maior eficácia (porque conseguiu impor à sua população um regime de austeridade 

extremamente severo, durante um período de mais de trinta anos). 

Analisemos cada um destes cinco pilares e o modo como interagem entre eles. 

                                                           
784

 Recordemos, por exemplo, o caso de Portugal na década da 1960, que, com um modelo de crescimento 
económico assente nos mesmos cinco pilares – desvalorização do escudo, fomento industrial, mão-de-obra 
barata vinda do campo, elevadas taxas de poupança / investimento e exportações – atingiu a taxa de 
crescimento do PIB mais elevada da sua história (6% entre 1960 e 1973). O Governo português de então 
(Estado Novo) não teve, porém, a capacidade para impor à população um regime de austeridade / poupança 
tão severo, nem por um período de tempo tão longo como tem feito o Governo chinês. Sobre o modelo 
económico português do Estado Novo, v. BARRETO, António – Mudança Social em Portugal, 1976/2000. Lisboa: 
Universidade de Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 2002.  
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1) Desvalorização da moeda – é o motor do modelo785. A desvalorização da moeda 

consegue simultaneamente assegurar a competitividade das exportações (os bens 

produzidos internamente ficam mais baratos no exterior) e ao mesmo tempo desincentivar 

o consumo interno e incentivar a poupança (os bens produzidos no exterior ficam mais caros 

internamente).  

 

O Governo chinês controlou (e controla ainda) a fixação por via administrativa do câmbio do 

yuan e forçou a sua desvalorização de forma agressiva, sobretudo na primeira década da 

reforma. Face ao dólar americano o yuan perdeu cerca de 75% do seu valor nos últimos 

trinta e cinco anos, tendo atingido um mínimo em 1994, estabilizado entre 1994 e 2004786, e 

valorizado ligeiramente a partir de então (v. Gráfico 7)787.  

 

Gráfico 7 
Evolução da Taxa de Câmbio 

(USD por Yuan) 
 

 

    Fonte: Bloomberg 

 

 

                                                           
785

 Neste sentido, cf. ROUX, Alain – La Chine Contemporaine, p. 180. 

786
 Entre 1994 e 2004 foi estabelecido, por acordo entre a China e os Estados Unidos, um câmbio fixo 8. 277 

yuans por 1 USD (ou, inversamente, 0,120817 USD por yuan, como no Gráfico acima). 

787
 A não submissão do yuan às regras do mercado suscitou diversos protestos por parte do secretário de 

Estado do Tesouro norte-americano e do presidente do Banco Central Europeu (BCE), mas sem qualquer 
resultado. Os especialistas ocidentais consideram que a moeda chinesa está amplamente subavaliada, 
oferecendo a Pequim uma arma comercial ilegal. Cf.  PÉKIN annonce la fin de l´appréciation du yuan. Le 
Figaro.fr. 2012-03-14. [Consult. 2014-08-04]. Disponível em WWW: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/14/20002-20120314ARTFIG00701-pekin-annonce-la-fin-de-l-
appreciation-du-yuan.php 
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Para esclarecer melhor este ponto passo a transcrever as palavras de Marie-Claire Bergère: 

A moeda chinesa, o yuan, é apenas parcialmente convertível, e o seu valor no 

mercado internacional é fixado pelo governo de Pequim. [...] O enorme excedente 

da balança comercial chinesa deveria conduzir, se as forças de mercado fossem 

respeitadas, a uma forte valorização do yuan. Todavia, o governo de Pequim, 

considerando essa valorização nociva a setores essenciais da economia — 

indústrias manufatureira e exportadora —, intervém massivamente no mercado 

cambial vendendo yuans e comprando dólares, provocando assim uma forte 

acumulação de divisas: mais de 3000 milhões de USD no início de 2011.788  

O problema da desvalorização da moeda é que normalmente gera inflação. Um dos grandes 

sucessos da política económica chinesa foi ter conseguido evitar, ao contrário de muitos 

outros países emergentes, que a forte desvalorização cambial se traduzisse numa taxa de 

inflação anormalmente alta. A taxa média de inflação na China, entre 1987 e 2013, foi de 

apenas 5.8% (v. Gráfico 8).  

Gráfico 8 
Evolução da taxa de inflação 

(variação anual %) 
 

 

         Fonte: WORLD BANK – Data. The World Bank Group, 2014. Disponível em WWW: data.worldbank.org 

 

O combate à inflação foi sempre considerado uma prioridade nacional para os dirigentes 

chineses, uma vez que no passado, picos de inflação como os registados nos anos 80 e 90, 

sobretudo quando associados a bens de primeira necessidade, estiveram na base de alguns 

importantes focos de instabilidade social e foram um dos fatores que levaram à queda de 

                                                           
788

 BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le Nouveau Capitalisme d’État, p.53 
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certos dirigentes chineses (por exemplo, a substituição do primeiro-ministro Zhao Ziyang por 

Li Peng em março de 1988)789. 

Diversas políticas foram utilizadas para manter a taxa de inflação assim controlada, não só as 

habituais políticas, monetária e fiscal, mas também o controlo administrativo dos preços e, 

sobretudo, a manutenção de uma taxa de consumo da população a níveis anormalmente 

baixos. 

 

2) Reduzida taxa de consumo / elevada taxa de poupança – a China foi extremamente 

eficaz, a "convencer" a sua população a aceitar uma política de austeridade anormalmente 

severa, durante um período de tempo bastante longo, consumindo muito pouco e poupando 

em média cerca de 40% do seu rendimento disponível (v. Gráfico 9).  

Gráfico 9 
Evolução da Poupança Privada 

(% do PIB) 
 

 

      Fonte: Dados do Banco Mundial retirados da Bloomberg 

 

Esta poupança anormalmente elevada permitiu um investimento (no processo de 

industrialização) muito acelerado, mas foi conseguida à custa de uma taxa de consumo final 

extremamente reduzida (v. Gráfico 10).  

                                                           
789

 Neste sentido, cf. CHINESE Economy: Barry Naughton Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth 
Strategy [Em linha]. 2011-02-25.  
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Gráfico 10 
Decomposição do PIB chinês na ótica da despesa 

(1980-2012) 
 

 
 

Fonte: INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – World of Work Report 2014: Developing with jobs. Geneva, 

Switzerland, 2014, p. 55. 
 

Diversos fatores terão ajudado a manter aquela taxa de poupança extraordinariamente 

elevada, nomeadamente fatores culturais, económicos, políticos e sociais:  

i) «A cultura confucionista que obriga a enfrentar as dificuldades e a ter resistência 

para lutar numa sociedade coesa onde o indivíduo se subsume para o benefício 

da família e da sociedade»790; 

ii) Uma maior propensão à poupança dos povos asiáticos do que os outros povos791;  

iii) A baixa base económica de partida e a mobilização nacional em torno do objetivo 

de crescimento; 

iv) O facto de se tratar de uma economia de direção central, que ajudou a limitar o 

consumo; 

                                                           
790

 Neste sentido, v. Entrevista dada pelo ex-primeiro-ministro de Singapura, Lee Kuan Yew (1923- ), a Joshua 
Cooper Ramo, no dia 6 de abril de 2004 In RAMO, Joshua Cooper – The Beijing Consensus. London: The Foreign 
Policy Center, 2002, p. 65. 

791
 A título ilustrativo veja-se que, em 2012, o Bangladesh tinha uma taxa de poupança de 40%, Filipinas 42%, 

Nepal 40%, República da Coreia 35%, Singapura 48% e Indonésia 31%. Quanto aos países ocidentais em regra 
tinham taxas bastante mais baixas, por exemplo, EUA 17%, Portugal 16%, Reino-Unido 11%. V. WORLD BANK – 
Data. The World Bank Group, 2014. [Consult. 2014-07-30]. Cross Savings (% of GDP). Disponível em WWW: 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS 
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v) A manutenção de níveis salariais baixos e de níveis de proteção social muito 

baixos, que se mantiveram mesmo depois de a China ter deixado de ser um país 

de baixo rendimento (v. Quadro 1)792.  

 

Quadro 1 

Dimensão e composição das despesas públicas - comparação com outros países  

(% PIB) 

Despesas     Rendimento Elevado 
 

Rendimento Médio 
        OCDE 

 
Médio Alto Médio Baixo 

 
China 

Despesas  totais     42,6 
 

33,1 36,1 
 

25,7 

1) Serviços públicos gerais 
 

5,6 
 

5,6 5,5 
 

2,9 
2) Defesa 

  
1,6 

 
1,5 2,2 

 
1,3 

3) Segurança e ordem pública 
 

1,6 
 

2,0 2,6 
 

1,3 
4) Assuntos económicos 

 
4,2 

 
5,3 6,1 

 
7,9 

5) Proteção ambiental 
 

0,7 
 

0,5 0,3 
 

0,5 
6) Imóveis / alojamento 

  
0,8 

 
1,2 3,0 

 
1,9 

7) Saúde 
  

6,3 
 

3,3 3,1 
 

1,0 
8) Cultura, lazer, religião 

 
1,2 

 
0,8 1,0 

 
0,5 

9) Educação 
  

5,4 
 

3,9 5,4 
 

3,7 
10) Proteção social   15,2 

 
9,0 6,9 

 
4,7 

Total excluindo (7) e (10)   21,1 
 

20,8 26,1 
 

20,0 
 

Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 
2030.  
Nota: Dados de 2007, com exceção do ano 2008 para a China. A proteção social inclui as pensões de reforma e os seguros 
de saúde. As despesas de saúde financiadas pelo orçamento de Estado foram cerca de 2.5% do PIB. 
 

 

É difícil explicar a manutenção por parte da China de gastos percentuais do PIB tão baixos 

em despesas com a saúde e a proteção social, quer quando comparados com países de nível 

de rendimento médio baixo, quer com países de rendimento médio alto, sobretudo quando 

verificamos que todos os outros gastos públicos estão razoavelmente próximos dos níveis 

internacionais. Parece ter existido uma opção deliberada por manter uma certa 

precariedade social, que terá funcionado como um forte incentivo à poupança das famílias 

(para prevenir necessidades futuras na doença, desemprego ou reforma). 

                                                           
792

 Como é referido no relatório da OIT sobre o trabalho no mundo em 2014, quando aumenta o rendimento, o 
que normalmente acontece é o aumento do consumo e a redução da poupança. No entanto, na China «a 
reestruturação económica em curso (desde 1979) tem introduzido incerteza no rendimento e levado à erosão 
do sistema de proteção social que existia previamente, assente em empresas do Estado. Em face desta 
incerteza e do vazio em termos de sistema de saúde e pensões que se manteve por um período longo, as 
famílias poupam mais para prevenir a reforma, saúde e outras necessidades». Cf. INTERNATIONAL LABOUR 
ORGANIZATION – World of Work Report 2014: Developing with jobs. Geneva, Switzerland, 2014, p. 56. 
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Esta poupança elevada permitiu, por um lado, financiar o investimento necessário à 

industrialização e, por outro lado, ajudou a manter o consumo baixo e a inflação controlada.  

Repare-se que essa taxa de poupança se mantém ao longo de todo o período em análise e 

até aumenta na década de 2000 (v. Gráfico 9).   

Como diz François Godement:  

A taxa (de poupança) deveria diminuir ao fim da primeira década da reforma. Mas 

ela não parou de subir, ao ponto de ultrapassar hoje 50% do PIB: um nível sem 

precedentes internacionais, que traduz um frenesim de investimento. O objetivo 

fixado nos primeiros anos da reforma — mais exatamente em 1979 — era 

alcançar os 25%. Esse objetivo foi completamente esquecido.793 

 

Também Paul Krugman, comentando esta taxa de poupança anormalmente elevada durante 

um período de tempo tão longo, afirma: «Todas as economias de sucesso alocam parte do 

seu rendimento à poupança, com vista a aumentarem a sua capacidade para consumir no 

futuro. A China, no entanto, parece investir apenas para aumentar a sua capacidade para 

investir ainda mais no futuro.»794  

E acrescenta o mesmo autor: «Os chineses consomem pouco porque as famílias chinesas 

partilham pouco do crescimento económico do país. Parte deste rendimento é usufruído 

pela elite política; mas a maior parte é investido nos negócios, sobretudo, nas empresas 

públicas.»795  

3) Exportações – não podendo contar com o consumo interno, mantido deliberadamente 

baixo para evitar a inflação e um aumento excessivo de salários, o modelo de crescimento 

económico da China assentou sobretudo nas exportações.  

Já vimos que a China se tornou o maior exportador do mundo, mas o mais notável é a 

percentagem que as exportações representam do seu PIB (v. Gráfico 11). 

                                                           
793

 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 40.  

794
 KRUGMAN, Paul - Hitting China´s Wall. The New York Times [Em linha]. 2013-07-18.  

795 
Idem, Ibidem. 
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Gráfico 11 
Evolução das Exportações 

(% do PIB) 
 

 
 
Fonte: Dados do Banco Mundial retirados da Bloomberg 
 

As exportações foram a rubrica que mais cresceu no PIB chinês ao longo dos últimos trinta 

anos, tendo chegado a representar 40% do total em 2006.  

Esse crescimento das exportações, acompanhado por um crescimento bastante menor das 

importações, tem-se traduzido num superavit da Balança Comercial crónico extremamente 

elevado (cerca de 400 mil milhões de USD em 2013, aproximadamente 5% do PIB chinês), 

responsável pela forte acumulação de reservas de divisas da China796 (e por défices externos 

crónicos de muitos outros países)797. 

Para alimentar este crescimento das exportações foi necessário aumentar de forma muito 

significativa a produção, o que foi conseguido por via da industrialização. E para sustentar 

esta revolução industrial acelerada foram necessárias doses massivas de dois fatores de 

produção: capital e trabalho. 

                                                           
796

 Este valor das reservas internacionais atingiu 3300 milhões de USD em 2012 e 3800 milhões de USD em 
2013. Cf. REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. National Bureau of Statistics of China – Statistical Communiqué of 
the People´s Republic of China on the 2013 National and Economic and Social Development [Em linha]. 24 
February 2014.  

797
 Por exemplo, o défice dos Estados Unidos em relação à China atingiu o valor de 315 mil milhões de USD em 

2012, e em Julho de 2013 foi de 30 mil milhões de USD, o valor mensal mais elevado de sempre. A China é o 
segundo parceiro comercial dos Estados Unidos. Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive 
Commission on China – Annual Report 2013. Washington, 2013, p. 4. 
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4) Investimento – o capital necessário às primeiras fases de industrialização proveio 

sobretudo da poupança interna, uma vez que o investimento estrangeiro na China só 

começou a ter algum significado nos últimos anos798. 

O investimento total (público e privado) atingiu valores médios anormalmente elevados, à 

volta dos 60% do PIB (v. Gráfico 10). Mas, mais relevante, a Formação Bruta de Capital Fixo 

(FBCF), que mede a parcela investida pelas empresas em bens de capital e que se traduz no 

aumento da capacidade de produção futura, também assumiu valores extremamente altos 

(v. Gráfico 12). 

Gráfico 12 
Evolução do Investimento e Capital Fixo 

(FBCF em % PIB) 
 

 
 
Fonte: Dados do Banco Mundial retirados da Bloomberg 
 

Com base nesse investimento acelerado no processo de industrialização da economia, o 

setor secundário (indústria) aumentou a sua contribuição para o PIB de 35% na década de 80 

para 45% na década de 90, sendo claramente o sector dominante da economia até 2012 (em 

2013 foi ultrapassado pelos serviços). A China deixou de ser uma economia agrícola (v. 

Gráfico 13). 

 

 

 

                                                           
798

 Segundo os dados do Banco Mundial, o IDE na China representa hoje quase 10% do PIB, mas no ano 2000 
representava apenas cerca de 3% e, em 1990, menos de 1%. 
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Gráfico 13 
Composição do GDP na China  

(Preços correntes, yuan) 
 

 
  
Source: Dados do National Bureau of Statistics of China retirados da Bloomberg 
 

Neste processo de investimento, a China conseguiu beneficiar da sua industrialização tardia, 

importando a tecnologia e know-how que melhor se adaptavam às suas necessidades, em 

soluções já perfeitamente testadas e validadas noutros países. 

Ao longo deste período, a estrutura das exportações chinesas também se tem vindo a alterar 

significativamente, passando de vestuário, calçado e outras manufaturas ligeiras, que 

dominavam o comércio nos anos 80, para equipamento de escritório, telecomunicações, 

mobiliário e outros produtos industriais, nos anos 90, e para equipamentos eletrónicos nos 

últimos anos799. 

Numa análise específica à evolução desta estrutura de exportações, Dani Rodrik defende 

que a composição das exportações chinesas é típica de países com um rendimento per 

capita três vezes superior ao da China800. A China conseguiu lançar-se na produção e 

exportação de produtos avançados, com um nível de produtividade elevado, muito para 

além do que seria de esperar de um país pobre e com mão-de-obra abundante.  

                                                           
799

 GILL, Indermit; KHARAS, Homi – An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. Washington D.C.: 
World Bank, 2007, p. 98.  

800
 RODRIK, Dani – What’s so special about China’s exports? Working paper 11947 (2006).  
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O tipo de exportações chinesas ajuda a explicar o sucesso da economia chinesa e deveu-se 

em boa parte às suas políticas industriais801. O papel do Estado no modelo de economia 

mista chinesa, como planeador, regulador mas também como investidor, parece ter sido um 

elemento diferenciador importante para a China – no estádio de desenvolvimento em que o 

país se encontrava, dificilmente teria existido disponibilidade de investimento privado para 

entrar em indústrias com a escala, complexidade e necessidade de infraestruturas em que a 

China entrou. 

5) Mão-de-obra barata – a China beneficiou ao longo de todo este período de 

desenvolvimento de um provimento quase inesgotável de mão-de-obra barata, fruto de uma 

situação de partida em que cerca de 2/3 da população vivia na pobreza, sobretudo nos 

campos, e de uma pirâmide etária com uma base larga, fruto do babyboom da Revolução 

Cultural. Estes dois fatores têm-lhe garantido a entrada de mais de nove milhões de jovens 

todos os anos no mercado de trabalho. 

O modelo de mão-de-obra barata chinês foi alimentado pela deslocação dos trabalhadores 

rurais migrantes (nongmingong), inicialmente para as empresas das aldeias e vilas, 

posteriormente para as pequenas e médias cidades e finalmente para as grandes cidades. 

Este movimento dos trabalhadores rurais foi encorajado a partir de 1982 através de uma 

                                                           
801

As políticas industriais da China têm tido sete características, a saber: 1) estão focadas no desenvolvimento 
de grandes empresas (p. ex., em 1997, o XV Congresso do PCC criou a estratégia de Reestruturação das 
Grandes Empresas e Diminuição do Controlo das Pequenas para desenvolver grupos de empresas de grande-
escala); 2) controlo da expansão de sectores que se considera ter excesso de capacidade. No séc. XXI este 
controlo transformou-se no pilar da política industrial, em particular, em períodos de ajustamento 
macroeconómico. Desde 2007, os sectores identificados como «indústrias controladas» incluíram o ferro e o 
aço, têxteis, alumínio, carvão, vidro, soda cáustica, construção naval, cimento, energia solar e energia eólica. 
Nestes sectores as novas entradas podem ser limitadas, os projetos de expansão da capacidade podem não ser 
aprovados, as empresas podem deparar-se com proibições e a produção desatualizada pode ser eliminada; 3) 
concentração de sectores considerados muito fragmentados. Por exemplo, durante o 11º Plano Quinquenal 
para o Desenvolvimento Económico e Social (2006-2010), o governo incentivou firmemente as grandes 
empresas a comprarem pequenas empresas e tomou outras medidas para incentivar a concentração; 4) 
incentivo ao desenvolvimento tecnológico local; 5) intervenção administrativa direta para transferir recursos 
de sectores proibidos para sectores preferenciais (p. ex. encerramento, suspensão da operação fusão e 
mudança de recursos); 6) ação conjunta de vários departamentos do Governo central (p. ex. departamento de 
gestão industrial, de gestão da qualidade, da proteção ambiental, gestão de terrenos, gestão financeira) e dos 
governos locais; 7) estas políticas foram prosseguidas em todos os níveis do governo (p. ex. enquanto o 
Governo central procura consolidar um sector ao nível nacional, cada província procura tornar essa indústria 
uma «indústria pilar» para a sua economia). V. WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE 
COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 2030…, pp. 141-142. 
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flexibilização do sistema hukou802. Essa flexibilização facilitou o processo de migração, mas o 

facto de não se ter reformado completamente o sistema criou condições especialmente 

precárias para os migrantes803, o que contribuiu para alimentar a poupança.  

O sucesso da China na aplicação deste modelo, em comparação com outros países que 

também basearam a sua industrialização na mão-de-obra barata, não foi canalizar a mão-de-

obra da agricultura para a indústria, mas ter conseguido fazê-lo durante tanto tempo, de 

forma doseada, sem deixar que os salários subissem mais do que os ganhos de 

produtividade, e gerindo os desequilíbrios de modo a evitar grandes tensões sociais. 

Normalmente este modelo de crescimento colide com a chamada «armadilha do 

rendimento médio»804. Isto é, à medida que a economia cresce os salários aumentam e as 

exportações deixam de ser competitivas no mercado internacional; por essa razão, muitos 

dos países que têm adotado este modelo atingem um nível de rendimento médio mas não 

conseguem ultrapassá-lo, tendo dificuldade em tornar-se países de rendimento elevado 

(exemplos do Brasil ou da África do Sul)805.  

A China, graças ao papel do Estado na sua economia mista e, em especial, ao sistema hukou, 

tem conseguido limitar o aumento de salários ao aumento da produtividade do trabalho. 

Para se compreender o alcance desta afirmação é preciso explicar o que é o sistema hukou e 

como é que se refletiu no modelo de mão-de-obra barata chinês. 

O termo «hukou» («hu» = lar e «kou» = residente) pode ser traduzido como «certificado de 

registo de residência» ou «sistema de registo dos agregados familiares», e é o principal 

                                                           
802

 Em 1983, a cidade de Wuhan decidiu atribuir autorizações temporárias na cidade durante pelo menos um 
mês, renováveis anualmente. Esta medida foi estendida a todas as cidades em 1985 e a todas as aldeias em 
1995. Para um desenvolvimento deste processo nos anos 80, v. UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute for Urban and Development 
Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 Sustainable and Liveable Cities…, pp. 
18 ss. 

803
 Sobre a reforma do sistema hukou, v. infra Cap. 5, ponto 3.3.2.2.3.2. 

804
 A expressão «armadilha do rendimento médio» foi utilizada pela primeira vez na obra GILL, Indermit; 

KHARAS, Homi – An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth. 

805
 Para um desenvolvimento sobre a «armadilha do rendimento médio», v. WORLD BANK; DEVELOPMENT 

RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 2030…, p. 12. 
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documento de identificação de um Chinês. O sistema hukou já era usado pelas autoridades 

chinesas no tempo da China imperial para controlar os movimentos da população. Este 

sistema de registo foi reintroduzido pela China maoísta, em 1951 para as cidades e em 1955 

para as áreas rurais, segundo o modelo da «propiska» (passaporte interno soviético), para 

indicar o lugar de residência oficial de uma pessoa, classificada como rural ou urbana806.  

Na China maoísta, o sistema hukou tinha três objetivos: previdência social e distribuição de 

recursos; controlo da migração interna e vigilância penal. Cada município e cidade tinham o 

seu hukou, que atribuía apenas aos seus residentes o acesso aos serviços sociais. Portanto, 

os agricultores que se deslocam desde os anos 80 para as áreas urbanas dispõem de um 

hukou rural. Além disto, as crianças herdam o hukou da mãe. 

Quando a China maoísta adotou o sistema hukou era suposto que a população rural ficasse 

no campo e continuasse a fornecer a comida e outros recursos necessários à população 

urbana. Mas, com o início da política de reforma e abertura em 1978, o que as cidades mais 

precisavam era de mão-de-obra barata. E foi deste modo que, durante os anos 80, foram 

tomadas algumas medidas para facilitar a deslocação dos residentes com hukou rural para as 

fábricas e empresas de construção situadas em zonas urbanas. Ao ponto de nos nossos dias, 

os trabalhadores migrantes (trabalhadores com hukou rural que vivem nas cidades) 

representarem um terço do total da população urbana807. 

O Governo central determina as quotas de transferências de hukou rural a urbano consoante 

as necessidades das empresas do Estado ou das unidades militares, à semelhança do que 

acontece com as autorizações para a imigração num país estrangeiro em relação à atribuição 

do visto de trabalho. Por vezes o hukou urbano é válido para várias cidades — em geral um 

hukou de uma grande cidade serve para obter a autorização de transferência para uma 

cidade pequena, já o contrário não é frequente808.    

                                                           
806

 BOUQUET, Yves – Le “Hukou”. Espace, Populations, Societes [Em linha] 3 (2009) 373-374.  

807
 MIGRANT workers and their children. China Labour Bulletin. 27 June 2013. Disponível em WWW:  

www.clb.org.hk/en/content/migrant-workers-and-their-children 

808
 BOUQUET, Yves – Le “Hukou”. Espace, Populations, Societes. 3 (2009) 373-374. 

http://www.clb.org.hk/en/content/migrant-workers-and-their-children
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Dito isto, resta explicar de que modo este sistema se refletiu no modelo de mão-de-obra 

barata chinês. O que aconteceu foi que o sistema hukou deu características únicas à 

migração interna da China. Na maior parte dos países os processos de industrialização e 

urbanização envolveram trabalhadores rurais que migraram para as cidades e aí se 

estabeleceram como habitantes urbanos. Diferentemente, na China os trabalhadores 

migrantes (nongmingong) comportaram-se mais como «trabalhadores convidados» — 

aceitando por isso baixos salários, migrando sem as suas famílias e com acesso limitado aos 

serviços públicos urbanos809.  

Graças a estas particularidades, a China conseguiu limitar, durante um período muito longo, 

o aumento dos custos da mão-de-obra e evitar que estes excedessem os aumentos da 

produtividade do trabalho. Deste modo, os custos de trabalho por unidade produzida 

(CTUPs) mantiveram-se quase inalterados ao longo dos últimos quinze anos, o que tem 

assegurado a competitividade das exportações chinesas a nível internacional (v. Gráfico 

14)810.. 

 
Gráfico 14 

Evolução dos Custos de Trabalho por Unidade Produzida  
(base 1998) 

 

 
 
Fonte: SEGLOWSKI, Janet; GOLUB, Stephen – Does China Sill Have a Labor Cost Advantage? 2011  

 

                                                           
809

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF STATE COUNCIL OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 
– Urban ChinaToward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, p. 179. 

810
 SEGLOWSKI, Janet; GOLUB, Stephen – Does China Sill Have a Labor Cost Advantage? 2011. 
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Da análise dos dados do Quadro 2, verificamos que os CTUPs pouco se alteraram entre 1998 

e 2009 uma vez que o aumento do custo do trabalho (9.9%) acompanhou o aumento da 

produtividade (9.6%).  

Contudo, podemos distinguir claramente dois períodos: um até 2003, em que o custo do 

trabalho cresceu abaixo da produtividade, levando a uma redução dos CTUPs (aumento da 

competitividade), e outro desde 2003 em que se permitiu que o custo do trabalho crescesse 

ligeiramente acima da produtividade, levando a um aumento dos CTUPs (perda de 

competitividade).  

Quadro 2 

Evolução dos custos de trabalho na China  

(taxas de crescimento, % anual, Yuan) 

   
1998-2003 2003-2009 1998-2009 

Custo do trabalho 
 

9,6 
 

10,2 
 

9,9 

Produtividade 
 

11,0 
 

8,4 
 

9,6 

CTUPs 
  

-1,5 
 

1,8 
 

0,3 

Fonte: SEGLOWSKI, Janet; GOLUB, Stephen – Does China Sill Have a Labor Cost Advantage? 2011 

 

Esta mudança de atitude em relação aos salários coincidiu com a era Hu Jintao e com a 

mudança para um novo modelo de desenvolvimento económico mais baseado no consumo, 

que analisaremos à frente.  

Desde 2003 têm sido permitidos maiores aumentos dos salários. Em particular, os salários 

dos trabalhadores migrantes rurais aumentaram para cerca do dobro em termos reais811. 

Por seu lado, os salários mínimos começaram a aumentar desde meados dos anos 90, tendo 

aumentado cerca de duas vezes e meia desde então812.  

                                                           
811

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…, p. 316. 

812
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,  p. 323.  
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De qualquer modo, esta política um pouco mais liberal em relação ao trabalho apenas 

originou um aumento muito ligeiro dos CTUPs e não parece ter afetado a posição 

competitiva da China no contexto internacional.  

Se analisarmos os CTUPs relativos da China face a outros países, verificamos que a posição 

competitiva da China ao nível internacional não está ainda ameaçada (embora comecem a 

aparecer alguns países em desenvolvimento com CTUPs inferiores aos da China ― casos do 

Chile, India e Indonésia, v. Quadro 3)813. 

Quadro 3 
CTUPs relativos da China face a outros países 

(% China / país em comparação) 
 

    Produtividade relativa 
 

Remuneração relativa 
 

CTUPs relativos 

Brasil 
 

86,0 
 

40,0 
 

47,0 

Chile 
 

19,0 
 

25,0 
 

132,0 

Hong Kong 57,0 
 

19,0 
 

33,0 

Hungria 
 

50,0 
 

30,0 
 

60,0 

Índia 
 

132,0 
 

158,0 
 

120,0 

Indonésia 156,0 
 

224,0 
 

143,0 

Malásia 
 

106,0 
 

59,0 
 

56,0 

México 
 

68,0 
 

49,0 
 

72,0 

Filipinas 
 

187,0 
 

115,0 
 

61,0 

Polónia 
 

46,0 
 

41,0 
 

89,0 

Rússia 
 

148,0 
 

83,0 
 

56,0 

Singapura 30,0 
 

13,0 
 

44,0 

África do Sul 84,0 
 

30,0 
 

36,0 

Tailândia 
 

189,0 
 

176,0 
 

88,0 

Estados Unidos 12,0 
 

4,0 
 

33,0 

Alemanha 28,0 
 

4,0 
 

15,0 

Japão 
 

17,0 
 

5,0 
 

31,0 

Reino Unido 23,0 
 

5,0 
 

20,0 

 
Fonte: SEGLOWSKI, Janet; GOLUB, Stephen – Does China Sill Have a Labor Cost Advantage? 

 

                                                           
813

 A China continua a ter algumas vantagens porque alcançou já uma escala de produção e um nível de 
produtividade superiores a esses países em desenvolvimento, e porque dispõe de infraestruturas de suporte, 
nomeadamente indústrias capazes de fornecer partes e uma rede de transportes barata e eficiente, Cf. 
SEGLOWSKI, Janet; GOLUB, Stephen – Does China Sill Have a Labor Cost Advantage? p. 22. 
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Por exemplo, face ao Brasil: a remuneração do trabalho na China representava apenas 40.0% 

da remuneração equivalente no Brasil, a produtividade na China representava 86.0% da 

produtividade no Brasil e, consequentemente, os CTUPs relativos China / Brasil eram de 

47.0%, isto é, a China produzia por 47 aquilo que no Brasil custava a produzir 100.  

A China parece continuar a ser bastante competitiva com o exterior em termos de mão-de-

obra. Acresce ainda que o rácio de capital por trabalhador na China está apenas ao nível de 

8.7% do dos Estados Unidos 814 , pelo que parece haver ainda espaço para algum 

investimento adicional (nos próximos anos) antes de começarmos a ver quebras 

significativas da produtividade marginal desse investimento. 

Encontramos uma descrição sucinta da situação da economia chinesa nas palavras de 

François Godement: 

Na era das reformas, a superabundância de capital extraído da repressão 

financeira e da poupança forçada, permite todos os investimentos, e o nível de 

salários sempre baixo permite a continuação e aumento deste mecanismo de 

acumulação. Há dois pressupostos essenciais para a manutenção deste 

mecanismo: (1) o não desenvolvimento excessivo do sistema financeiro privado, 

nomeadamente no que respeita a seguros de invalidez, vida e reforma, obrigando 

assim os chineses a manter uma alta taxa de poupança, por precaução, que está à 

disposição do Estado; (2) a subsistência de barreiras sociais como o hukou, que 

assegura uma mão-de-obra menos remunerada que os antigos residentes, que 

assim dispõem de uma renda de situação. A base social do regime está nesta 

“classe média “que extrai benefícios importantes da sua situação e não das suas 

competências.815  

Por último refira-se que, em nossa opinião, um modelo com estas caraterísticas não seria 

replicável, nem por um período tão longo, nem com um nível de austeridade tão elevado, 

num país com um Estado de direito democrático.  

                                                           
814

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…, p. 8. 

815
 GODEMENT, François – Que Veut La Chine…, p. 103. 
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A experiência demonstra que os países com taxas de poupança anormalmente elevadas são, 

na sua maioria, Estados autoritários. A título ilustrativo, vejamos outros países que 

registaram taxas de poupança superiores a 50% nos últimos oito anos (v. Quadro 4). 

 

 Quadro 4  

Países com taxa média de poupança acima de 50% do PIB entre 2004 e 2012 

 
2004-8 2009-12 Classificação FREEDOM HOUSE 

Qatar na 59,0 Não Livre 

Kuwait 59,0 53,0 Parcialmente Livre 

China 51,0 52,0 Não Livre 

Arabia Saudita 50,0 48,0 Não Livre 

Guiné Equatorial 49,0 62,0 Não Livre 

Argélia 55,0 48,0 Não Livre 

Brunei 54,0 Na Não Livre 

Filipinas 52,0 51,0 Parcialmente Livre 

Fonte: Dados do Banco Mundial
816

, FMI 
817

 e FREEDOM HOUSE
818

.   

 

 

2.3. CLASSIFICAÇÃO DO MODELO DE CRESCIMENTO ECONÓMICO 

 

Um das expressões que melhor caracteriza o modelo de crescimento económico utilizado 

pelo China é a expressão «Capitalismo de Estado»819.  

Esta expressão é utilizada por Marie-Claire Bèrgere, para quem a economia chinesa é «uma 

economia mista dominada por um capitalismo de Estado», definindo este último como «a 

                                                           
816

 WORLD BANK – Data. The World Bank Group, 2014. Disponível em WWW: data.worldbank.org 

817
 Disponível em WWW: www.quandl.com 

818
 FREEDOM HOUSE – Map of Freedom, 2014 Disponível em WWW: 

http//www.freedomhouse.org/sites/default/files/mapoffreedom2014.pdf 

819
 Para mais classificações do modelo de desenvolvimento chinês ver, por exemplo, CHEN Minglu & 

GOODMAN, David, S.G. – The China Model: one country, six authors. Journal of Contemporary China. [Em 
linha]. 21:73 (2012) 169-185.  
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existência de um sector público que se integra numa economia mista onde tem um papel 

predominante»820.  

O nosso interesse pela expressão prende-se, no entanto, com um sentido um pouco mais 

amplo. Pensamos que ela é particularmente elucidativa em termos de descrição da situação 

económica na China, uma vez que o modelo de crescimento chinês depende de uma 

repartição de rendimentos entre trabalho e capital desfavorável ao primeiro (para evitar a 

«armadilha do rendimento médio») e favorável ao segundo (para assegurar a continuidade 

do investimento), sendo este segundo (o capital) controlado maioritariamente pelo Estado-

partido.  

A China não adotou o capitalismo no seu sentido tradicional821. O grande detentor do capital 

é o Estado-partido. Além disto, importa realçar que na China a ideia de capitalismo não é 

bem aceite. Pelo contrário. Não obstante a riqueza e mesmo a ostentação serem hoje 

comuns na China, o liberalismo e o capitalismo continuam a ser mal vistos, sendo mesmo 

utilizados como “bode expiatório”, perante a população, para a crescente desigualdade 

social822.  

A adoção do modelo de desenvolvimento económico dual foi apenas uma opção pragmática, 

um bom exemplo da fórmula defendida por Deng Xiaoping — «Um gato, seja preto ou 

branco, é bom desde que cace ratos» — para atingir os objetivos de crescimento económico 

traçados.  

 

                                                           
820

 Neste sentido, cf. BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le Nouveau Capitalisme d’État, p. 76. Esta expressão 
também já foi adotada por outros autores, ver por exemplo, James McGregor, ex-presidente da Câmara de 
Comércio Sino-Americana, na obra No Ancient Wisdom, No Followers, Prospecta Press, 2012. 

821
 Entende-se por capitalismo «um sistema económico caracterizado pela apropriação privada dos meios de 

produção e pela distribuição do produto social por meio de mecanismos de "mercado"». Cf. HESPANHA, 
António Manuel – Cultura Jurídica Europeia Síntese de Um Milénio. Mem-Martins: Publicações Europa-América, 
2003, p. 315. 

822
 Para a «Nova Esquerda», um dos poucos movimentos de opinião autorizados a exprimir-se na imprensa 

oficial, as fortes desigualdades sociais resultantes do acelerado crescimento chinês ultrapassam as explicações 
mais fáceis da corrupção e ineficácia do Estado, e devem-se sobretudo ao liberalismo económico, à economia 
de mercado e à globalização. Cf. GODEMENT, François – Que veut la Chine…, pp. 54-55.  
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Neste sentido, Marie-Claire Bergère afirma:  

Não se trata de criar um sistema capitalista — o termo capitalismo ainda é odiado 

—, mas de utilizar da melhor forma certos recursos do mercado para assegurar o 

desenvolvimento económico. As reformas traduzem-se num conjunto de medidas 

pragmáticas, que do ponto de vista de quem as lançou, atingiram o objetivo na 

medida em que tornaram possível o crescimento acelerado.823  

E vai mais longe dizendo:  

O novo capitalismo de Estado […] já não dá vida à utopia de Marx, mas à de Sun 

Yat-sen, que, na sua obra O Desenvolvimento Internacional da China, redigida em 

1919, apelava a deixar “o capitalismo criar o socialismo”. Ele vai ao encontro da 

experiência levada a cabo pelo regime nacionalista de Chiang Kai-shek, 

experiência diretamente inspirada nas ideias de Sun e não desprovida de sucesso, 

mas prematuramente interrompida pela invasão japonesa de 1937. Ele não visa a 

extinção do sector público, pelo contrário. Contenta-se em dominar o topo da 

economia e os sectores considerados como “estratégicos”, e deixa que as 

iniciativas privadas se desenvolvam noutros ramos de atividade.824 

 

Em sentido próximo Xing Lu e Hertbert Simons, dizem que o pragmatismo não substituiu de 

modo algum o idealismo socialista de Deng, Jiang e Hu, embora o pragmatismo tenha 

exigido a subordinação da ideologia marxista à realização de tarefas como alimentar o povo 

e proteger as fronteiras nacionais825. 

 

3. A QUARTA GERAÇÃO DE DIRIGENTES CHINESES 
 

3.1. O XVI CONGRESSO NACIONAL DO PCC (8 A 14 DE NOVEMBRO DE 2002) 
 

No XVI Congresso do PCC (2002) realizou-se a primeira transição de poder na história da RPC 

que não foi motivada pela morte do dirigente ou por uma crise política.  

                                                           
823

 BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le nouveau capitalisme d’État, p. 16.  

824
 BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le nouveau capitalisme d’État, pp. 16-17. 

825
 Neste sentido, cf. Lu Xing; SIMONS, Herbert – Transitional Rhetoric of Chinese Communist Party Leaders in 

the Post-Mao Reform Period: Dilemmas and Strategies, p.264. 
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Hu Jintao foi eleito secretário-geral do XVI Comité Central do PCC em novembro de 2002, 

mas só foi nomeado presidente da República Popular da China em março de 2004. Jiang 

Zemin, tal como Deng Xiaoping, manteve a posição de presidente da Comissão Militar 

Central do PCC até 2004. Entre 2002 e 2004, Hu Jintao foi vice-presidente da Comissão 

Militar Central do PCC. Por sua vez, Wen Jiabao foi eleito primeiro-ministro em março de 

2003. 

Hu Jintao e Wen Jiabao não beneficiaram de uma maioria automática no Comité 

Permanente do Gabinete Político, ao contrário do que aconteceu na era de Deng Xiaoping e 

na de Jiang Zemin.  

O XVI Congresso do PCC (2002) alterou os Estatutos do Partido para incorporar a «Teoria das 

Três Representações», criada por Jiang Zemin, ao lado do Marxismo-Leninismo, do 

Pensamento de Mao Zedong e da Teoria de Deng Xiaoping, como ideologia orientadora, 

assim como, o princípio «governar o país segundo o direito».  

O XVI Congresso já contou com a participação de alguns empresários. A este propósito, 

salienta-se que, de acordo com fontes do PCC por altura da realização do Congresso, Jiang 

Zemin terá dito que o Partido não tinha outra hipótese se não mudar de identidade para um 

Partido para todo o povo. Jiang terá citado um estudo interno do Departamento de 

Organização do PCC, que demonstrava que muitos empresários privados tinham aderido aos 

«oito partidos democráticos» (Partidos-satélites) em vez de aderirem ao PCC. Estes Partidos 

criados nos anos 40 e 50 são compostos por profissionais liberais, intelectuais e outros e 

podem, pelo menos em teoria, discutir as políticas e participar na política sob a direção do 

PCC826.  

 

 

 

                                                           
826

 Neste último sentido, cf. LAM, Willy Wo-Lap – Chinese Politics in the Hu Jintao Era: new leaders, new 
challenges. New York: M.E. Sharpe, 2006, p. 65. 
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3.2. A QUARTA REVISÃO DA CONSTITUIÇÃO (2004) 

 

No dia 14 de março de 2004, a Segunda Sessão Plenária da Assembleia Popular Nacional 

adotou a quarta revisão da Constituição da RPC. Tal como a revisão anterior (1999) esta 

revisão foi realizada para incluir as decisões tomadas pelo XVI Congresso (2002).  

No dia 27 de março de 2003 foi criado um grupo de revisão da Constituição dirigido por Wu 

Bangguo, o novo presidente do Comité Permanente da APN, e colocado diretamente na 

dependência do Comité Permanente do Gabinete Político do Comité Central. Nos meses 

seguintes foram realizadas consultas oficiais em circuitos fechados a dirigentes provinciais, 

chefes dos oito “partidos democráticos”, dirigentes locais e universitários. Em agosto de 

2003 foi adotado o texto «Propostas para certas alterações à Constituição», tendo sido nesta 

data que pela primeira vez se divulgou oficialmente a intenção de rever a Constituição. Além 

disto, não se fez referência à existência do Grupo encarregado da revisão.   

Não obstante a informação oficial sobre a revisão da Constituição só ter sido realizada em 

agosto de 2003, desde junho que os meios de comunicação social chineses falavam do 

assunto. Também se realizaram conferências universitárias sobre a revisão da Constituição a 

partir de junho (por exemplo, em Qingdao e Xangai). Mas este debate durou pouco tempo. 

O Partido publicou uma diretiva secreta com ordem para acabarem com todas as 

conferências e publicações de artigos universitários sobre a revisão constitucional. Foi 

mesmo noticiado que alguns economistas e juristas que se tinham pronunciado sobre o 

tema tinham sido perseguidos pelas forças de segurança. 

Em meados de outubro de 2003 a Terceira Sessão do Comité Central do XVI Congresso do 

PCC adotou o texto «Propostas para certas alterações à Constituição» e enviou o mesmo 

para o Comité Permanente da APN. No dia 22 de dezembro de 2003 as «Propostas» foram 

publicadas pelos meios de comunicação social chineses. A APN mais uma vez voltou a 

confirmar as alterações propostas pelo PCC 827.  

                                                           
827

 Sobre o processo conducente à quarta revisão constitucional, v. CHEN Jianfu – La Dernière Révision de la 
Constitution Chinoises. Perspectives Chinoises [Em linha]. 82 (mars-avril 2004), pp. 3-4.  
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Quanto às alterações introduzidas por esta revisão constitucional, pode-se dividir em cinco 

tipos: alteração do preâmbulo para inserir um novo princípio ideológico (v. par. 7), entre 

outras alterações; o reconhecimento dos direitos humanos (novo par.1 do artigo 33.º); uma 

melhor proteção do direito de propriedade (artigo 13.º); uma nova abordagem do estado de 

emergência (v. artigos 67.º e 80.º e 89.º) e certas alterações de ordem técnica (v. artigos 

59.º, 98.º e 31.º).     

Como já foi dito, esta revisão visava incluir as decisões tomadas no XVI Congresso Nacional 

do PCC (2002), de modo que o princípio das «Três Representações» inventado por Jiang 

Zemin foi inserido ao lado dos «quatro princípios fundamentais» e da Teoria de Deng 

Xiaoping (v. par. 7 do preâmbulo).  

No entanto, o preâmbulo também foi alterado na parte em que dizia «A principal tarefa da 

nação é a concentração de esforços na modernização socialista seguindo a via da construção 

do socialismo com características chinesas» para passar a dizer «A principal tarefa da nação 

é a concentração de esforços na modernização socialista seguindo a via do socialismo de 

estilo chinês» 828 . Portanto a fórmula «construção do socialismo com características 

chinesas» foi substituída por uma versão chinesa do socialismo829. O que demonstra a 

confiança do PCC na sua nova interpretação do marxismo.  

 Em relação ao reconhecimento expresso dos direitos humanos no artigo 33.º representa um 

enorme progresso em termos teóricos, pois, até à data, só se admitiam direitos dos 

cidadãos. Pode-se dizer que este princípio tem um potencial importante para o futuro dos 

direitos humanos no país. No entanto, como se viu pelo próprio processo de elaboração 

desta revisão constitucional a China está ainda muito de longe de garantir os direitos civis e 

políticos.  

Com efeito, a situação dos direitos humanos na China à data desta revisão constitucional 

ainda era bastante problemática. É certo que se verificaram alguns progressos. Há mais 
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 Negrito nosso.  

829
 CHEN Jianfu – La Dernière Révision de la Constitution Chinoises, pp. 5-6. 
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liberdade pessoal e acesso à informação, mais liberdade de associação830, uma progressiva 

independência dos órgãos legislativos (embora ainda limitada em questões fundamentais) e 

dos meios de comunicação social embora continuem a ser controlados pelo PCC. Em 

particular sobre o controlo dos meios de comunicação social interessa dizer que este é 

realizado através do Departamento de Propaganda Central. Este Departamento cria diretivas 

informando sobre as histórias que podem e as que não podem ser comunicadas. Este 

Departamento trabalha em conjunto com os departamentos de propaganda locais e, além 

disso, nomeia gestores para monitorizarem cada editora. Os jornalistas e os novos editores 

devem ser licenciados pela Administração Geral da Imprensa e Publicação. A rádio, a 

televisão e a Internet são controladas pela Administração Estadual da Rádio, Filme e 

Televisão. Além disto, o Governo chinês espera que os meios de comunicação social sejam o 

porta-voz do Partido. Em 2002, Hu Jintao pouco antes de ser secretário-geral do PCC e 

presidente da RPC, confirmou esta política, que se veio a manter durante todo o seu 

mandato. Por exemplo, em 2006, o Comité Central do PCC criou uma diretiva pedindo aos 

meios de comunicação social para promoverem a ideia de Hu da «sociedade harmoniosa». 

Em outubro de 2007 para criar um bom ambiente para a campanha do XVII Congresso do 

PCC, os funcionários da propaganda restringiram a cobertura de vinte tópicos, incluindo o 

50.º aniversário do Movimento Antidireitista, a corrupção judicial e as campanhas dos 

defensores de direitos. Na mesma altura, a Administração Estadual da Rádio, Filme e 

Televisão deu ordem para que as estações de TV apenas passassem «séries eticamente 

inspiradas». No mesmo ano (2007), Hu Jintao num discurso perante funcionários do 

Gabinete Político do Comité Central apelou à «purificação do ambiente da Internet» dizendo 

que «a estabilidade do Estado» dependia do Partido controlar com sucesso e tirar o máximo 

partido da Internet. Nesta altura, a China controlava a Internet através do licenciamento, 

bloqueio e encerramento dos websites com conteúdo político e prendia os cidadãos que 

                                                           
830

 Desde os anos 90 do século XX fora criadas milhares de associações para prosseguir fins humanitários, 
educativos, ambientais, de género, profissionais, etc. Estas associações não representam os interesses do 
Estado-partido mas sim dos seus associados. Neste sentido, v., por exemplo, GOLDMAN, Merle – From 
Comrade To Citizen…, p. 22. Na Era Hu Jintao o Governo tem promovido a criação de associações locais de 
natureza altruística (por exemplo, associações para ajudar os pobres ou mais necessitados) e de cooperativas 
de camponeses. V., por exemplo, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive Commission on 
China – Annual Report 2007. Washington, 2007, p. 42. 
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criticavam o governo online ou publicavam assuntos sensíveis831. Ainda em relação ao 

controlo da informação, por exemplo, em 2005, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e 

Culturais demonstrou «profunda preocupação com as restrições colocadas no acesso à 

informação em relação à investigação académica, publicações estrangeiras e internas e 

Internet» (E/C./12/1/Add.107, par. 39). 

Ao nível do direito à saúde, acesso à reforma e a outros benefícios sociais, problemas dos 

migrantes nas vilas, abusos relacionados com o desenvolvimento do imobiliário, danos 

ambientais e repressão dos grupos que desafiam o Governo como, por exemplo, 

trabalhadores desempregados832, camponeses que protestam contra os danos ambientais e 

corrupção houve um retrocesso.  

Por último, existem áreas de estagnação, nomeadamente a repressão religiosa, em 

particular contra organizações classificadas como cultos (por exemplo, a Falun Gong), mas 

também a perseguição de católicos não registados e o aumento da pressão sobre os 

membros do clero registados, encerramento de igrejas protestantes não registadas (em 

inglês, church houses) e prisão dos seus líderes, encerramento de templos tauistas e 

budistas, eliminação de certas práticas religiosas destes últimos grupos consideradas como 

«superstições feudais» e controlo das finanças dos templos833, repressão no Tibete e no 

Xinjiang, repressão de dissidentes políticos, uso da reeducação pelo trabalho e outras formas 

de detenção administrativa sem julgamento. No caso do Xinjiang, os Uigures queixam-se das 

restrições às práticas religiosas e do favorecimento do mandarim nas escolas e empregos 

públicos. Em 2005, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais recomendou a 

abolição da reeducação pelo trabalho (laojiao)834 e a ratificação da Convenção nº 29 da OIT 

sobre trabalho compulsório para dar cumprimento ao artigo 6º do PIDESC 

                                                           
831

 Sobre o controlo dos meios de comunicação social na era Hu Jintao, ver, por exemplo, ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA. Congressional-Executive Commission on China – Annual Report 2007. Washington, 2007, pp. 120ss.  

832
 Os trabalhadores que tentem criar associações de trabalhadores que não façam parte da Federação 

Panchinesa dos Sindicatos correm o risco de ser presos. Em 2007, alguns trabalhadores estavam a cumprir 
penas de prisão que variavam entre 7 e 20 anos (He Chaohui, Yao Fuxin, Wang Sem e Hu Shigen).   

833
 Sobre a repressão religiosa, v., por exemplo, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive 

Commission on China – Annual Report 2007. Washington, 2007, p. 23.  

834
 Para um desenvolvimento sobre a reeducação pelo trabalho, v. infra, Cap. 5, ponto 4.3.2.2. 
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(E/C./12/1/Add.107, par.  51).  O CDESC também se mostrou preocupado «com a violação do 

direito ao livre exercício da religião como direito a tomar parte da vida cultural, e ao uso de 

línguas minoritárias no ensino, história e cultura no Região Autónoma do Tibete e do 

Xinjiang» (E/C./12/1/Add.107, par. 38). Contudo, salienta-se que tanto o caso do Tibete 

como o do Xinjiang835 são, sobretudo, problemas políticos, o que está em causa é a unidade 

do Estado.  

Voltando às alterações introduzidas pela revisão constitucional de 2004, realça-se que a 

Constituição passou a prever a inviolabilidade do direito de propriedade (artigo 13.º). Por 

consequência, em caso de expropriação ou de requisição de bens privados pelo Estado, a 

Constituição prevê uma indemnização pelo Estado.  

A alteração do regime jurídico do direito de propriedade levou também a que o Governo 

chinês se preocupasse com a questão da segurança social para assegurar uma proteção 

mínima num contexto de crescentes desigualdades. Deste modo, foi introduzido o artigo 

14.º que estabelece: «O Estado estabelece um sistema de segurança social compatível com o 

nível de desenvolvimento económico.»836 Ainda a propósito das alterações respeitantes ao 

direito de propriedade e à segurança social, sublinha-se que tanto nestes casos como em 

relação a outros direitos fundamentais previstos na Constituição, há indícios de que os 

cidadãos poderão começar a invocar diretamente as normas constitucionais que os 

consagram apesar de não existir nenhuma disposição constitucional que preveja a aplicação 

direta destas normas. Com efeito, em 2001 o Supremo Tribunal Popular quando 

questionado por um tribunal de Shandong sobre a questão de saber se a disposição 

constitucional sobre o direito à educação podia ser diretamente aplicada ou em caso de 

violação se podia ser invocada para efeito de indemnização dos prejuízos sofridos respondeu 

afirmativamente. A sua resposta foi publicada sob o título Interpretação [2001] nº 25, no dia 

24 de julho de 2001. 

                                                           
835

 Em 2002 o Movimento islâmico que opera no Xinjiang foi reconhecido tanto pela China como pelos Estados 
Unidos da América como uma organização terrorista. Cf. SAICH Tony – Governance and Politics of China, p. 313. 

836
 Sobre o novo sistema de segurança social, v. infra, Cap. 5, ponto 3.3.2.2.3.1. 
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No respeitante aos artigos que tratavam da lei marcial (artigos 67.º, nº 20, 80.º e artigo 89.º, 

nº 16), o que mudou foi a expressão «lei marcial», que foi susbtituida por «estado de 

emergência». Quanto às competências dos diversos órgãos intervenientes no processo 

manteve-se tudo igual. Assim, o Comité Permanente da APN tem agora poder para «decidir 

sobre a aplicação do estado de emergência em todo o país ou em determinadas províncias, 

regiões autónomas, ou municipalidades diretamente dependentes do Governo Central» 

(artigo 67.º, nº 20). O Conselho de Estado tem poder para «decidir sobre a aplicação do 

estado de emergência em determinadas partes de províncias, regiões autónomas e 

municipalidades na dependência direta do Governo Central» (artigo 89.º, nº 16) e o 

Presidente da RPC tem poder para «[…] proclamar estado de emergência» (artigo 80.º). Esta 

alteração constitucional demonstra a vontade do Governo chinês em resolver as situações 

de agitação social através do recurso à polícia e só em última instância recorrer aos militares, 

como foi caso de Tiananmen. Portanto pode-se dizer que representa um progresso. 

 

3.3. O REPENSAR DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO  

 

O modelo de crescimento económico iniciado na Era Deng Xiaoping, assente na mão-de-obra 

barata, no investimento das empresas públicas e nas exportações, foi extremamente 

eficiente e permitiu cumprir o objetivo, estabelecido no fim dos anos 70, de quadruplicar o 

PIB da China até ao fim do século XX 837.  

No entanto, no início da década de 2000, a China começou a reconhecer a 

insustentabilidade daquele modelo para as próximas décadas, e definiu como objetivo a 

passagem gradual a um modelo de desenvolvimento focado não apenas no crescimento 

económico (continuar a dobrar o PIB a cada 10 anos), mas também na prosperidade 

moderada para todos (dobrar o rendimento disponível). Um modelo mais equilibrado a favor 

                                                           
837

 Para cumprir o objetivo estipulado por Deng Xiaoping era necessário um crescimento médio do PIB de 7.2 % 
por ano. Ora, entre 1981 e 1990 a taxa de crescimento médio do PIB na China foi de 9.7%, e entre 1991 e 2000 
foi de 10,6%.  
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do consumo, assente na ciência e tecnologia e no desenvolvimento do capital humano como 

fontes de criação de riqueza.  

 

3.3.1. A INSUSTENTABILIDADE DO MODELO DE CRESCIMENTO ECONÓMICO  
 

A insustentabilidade do modelo de crescimento económico delineado por Deng Xiaoping e 

seguido até 2002 foi reconhecida oficialmente pelo então secretário-geral, Jiang Zemin, no 

XVI Congresso do PCC (8 a 14 de novembro de 2002). Jiang Zemin começou por louvar os 

objetivos atingidos pela China, nomeadamente o fato de ter triplicado o PIB entre 1989 e 

2001, de ter tido um crescimento anual de 9.3%, de se ter tornado a 6ª economia do mundo, 

de o povo chinês já não estar apenas preocupado com a alimentação e vestuário e de ter 

atingido uma certa qualidade de vida. E depois acrescentou:  

A prosperidade que procuramos ainda não foi atingida; não inclui todos e está 

muito desequilibrada. A principal contradição da nossa sociedade ainda reside 

entre as crescentes necessidades materiais e culturais do povo e o atraso da nossa 

produção social. As nossas forças produtivas, ciência, tecnologia e educação ainda 

estão atrasadas, portanto ainda temos um longo caminho a percorrer antes de 

atingirmos a industrialização e a modernização. A estrutura dual entre as 

economias urbana e rural ainda não mudou, as diferenças entre regiões 

continuam a crescer e existe ainda um elevado número de pessoas pobres. A 

população da China continua a crescer, a proporção dos mais velhos está a 

aumentar, e a pressão do emprego e da segurança social é cada vez maior. A 

contradição entre o ambiente ecológico e os recursos naturais por um lado e o 

desenvolvimento económico e social por outro está a tornar-se notória. Sentimos 

a pressão dos países desenvolvidos pois eles estão em vantagem em áreas como a 

economia, a ciência e a tecnologia.838 

Ou seja, Jiang Zemin pretendeu enfatizar que, não obstante, o objetivo de prosperidade ter 

sido atingido, não o foi «em todos os aspetos»839. Tendo depois identificado os principais 

problemas que impedem o alcançar dessa «prosperidade em todos os aspetos»: o atraso na 
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 Cf. PARTIDO COMUNISTA CHINÊS. Secretário-Geral (Jiang Zemin) – Build a Well-off Society in an All-Round 
Way and Create a New Situation in Building Socialism with Chinese Characteristics [Em linha]. 2002-11-08.  

839
 Idem, Ibidem. Salienta-se que o título do próprio relatório é «Construir uma Sociedade Próspera em Todos 

os Aspetos e Criar uma Nova Situação na Construção do Socialismo com Características Chinesas».  



272 

 

ciência, tecnologia e educação, necessários para atingir a modernização industrial; as 

disparidades urbano / rural e entre regiões que continuam a aumentar; o envelhecimento da 

população e a segurança social; as restrições de ambiente e recursos naturais; a posição da 

China a nível internacional como fabricante de baixo valor acrescentado.  

Nas duas primeiras décadas das reformas o objetivo de alargar a prosperidade moderada 

(xiaokang) a todos foi subalternizado ao crescimento económico do país (Estado forte). No 

entanto, a partir dos anos 2000 passou a ser claramente definido como uma das prioridades 

do Estado-partido. Em 2004, na Quarta Sessão Plenária do XV Comité Central do PCC, Hu 

Jintao introduziu o conceito de «sociedade harmoniosa»840.  

Este objetivo foi também identificado de forma autónoma no XVII Congresso do PCC (15 a 21 

de outubro de 2007) — «realizar o objetivo grandioso de construção geral de uma sociedade 

moderadamente próspera em todos os aspetos»841.  

No discurso perante o XVII Congresso Hu Jintao disse: 

 A economia está claramente mais forte, mas a produtividade continua baixa, a 
capacidade de inovação independente é fraca, e os problemas estruturais de 
longa data e o modo de crescimento extensivo ainda têm que ser 
fundamentalmente resolvidos. […] Já conseguimos atingir um nível de vida 
confortável para o povo como um todo, mas a tendência para uma crescente 
desigualdade na distribuição de rendimentos ainda não foi invertida, ainda existe 
um número considerável de pessoas empobrecidas e de baixo rendimento, tanto 
nas áreas urbanas como rurais, e é cada vez mais difícil acomodar os interesses de 
todas as partes. 

Começou assim a desenhar-se a necessidade de adotar um novo modelo de 

«desenvolvimento científico», cujas linhas mestras virão a ser detalhadas nos 11º e 12º 

planos quinquenais, e que procura dar resposta aos problemas identificados por Jiang 

Zemin. 
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 Contudo, as grandes decisões sobre as questões relativas à construção de uma Sociedade Harmoniosa só 
foram adotadas na Sexta Sessão Plenária do XV Comité Central do PCC, em 2006. 

841
 PARTIDO COMUNISTA CHINÊS – Texte integral de la Résolution du XVII Congrèss du Parti comuniste chinois 

sur le rapport d´activité du XVIIe Comité Central [Em linha]. 21 Octobre 2007.  
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Na base do reconhecimento, por parte dos dirigentes chineses, da necessidade de reformar 

o modelo de crescimento económico até aí seguido, encontramos uma insatisfação 

crescente relacionada sobretudo com os seguintes fatores: receio de um abrandamento 

económico, desigualdade social, escassez de recursos e problemas ambientais. 

Analisemos cada um destes fatores.  

 

3.3.1.1. Receio de um abrandamento económico 

 

Em primeiro lugar, os dirigentes do PCC compreenderam que o modelo económico antigo 

não conseguiria continuar a suportar, durante muito mais tempo, o seu principal objetivo de 

crescimento — dobrar o PIB a cada 10 anos. Isto é, começaram a antecipar a «armadilha do 

rendimento médio» — à medida que o rendimento cresce, a oferta de mão-de-obra barata 

tende naturalmente a diminuir e a competitividade perde-se.  

Um futuro abrandamento do crescimento económico tornou-se provável, à medida que 

começou a ser visível o fim da principal vantagem competitiva em que assentava o modelo: 

a mão-de-obra barata.  

A China beneficiou de condições únicas em termos de disponibilidade de mão-de-obra 

barata ao longo dos últimos 30 anos, mas essas condições começam lentamente a esgotar-

se. Desde 2004 que se começou a verificar em algumas cidades costeiras um fenómeno novo 

de falta de trabalhadores rurais (minggong huang)842.  

Além disso, um fator que até aqui desempenhou um papel importante no aumento da oferta 

de mão-de-obra, brevemente começará a funcionar em sentido oposto: a demografia. 

Passados os efeitos do babyboom da Revolução Cultural, começam a fazer-se sentir os 

efeitos da política do filho único, introduzida no fim da década de 70843, conduzindo ao 
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 YUJI Miura –The Income Distribution Policies of the XI Jinping Administration in China. Pacific Business and 
Industries. XIII: 49 (2013) 2-28.  

843
 Sobre a política do filho único, ver infra Cap. 5, ponto 4.3.2.3. 
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envelhecimento da população e à redução da população ativa844. Devido ao efeito do 

babyboom da Revolução Cultural, a população ativa passou de 340 milhões nos anos 50 

(cerca de 60% da população total) para 950 milhões nos anos 2000 (cerca de 70% da 

população total) 845. No entanto, a taxa de natalidade desceu de 34% em 1970 para 16% em 

2003846. Por isso, a força de trabalho chinesa deverá atingir um pico em 2015, em torno de 

mil milhões, e depois começará a cair, estimando-se que em 2050 seja 15% inferior ao pico 

de 2015847. É por isto que se diz que a China «vai ficar velha antes de ficar rica»848.  

Acresce que, a perspetiva de novos ganhos de produtividade poderem continuar a 

compensar os aumentos crescentes do custo da mão-de-obra também parece cada vez mais 

distante, uma vez que, à medida que o processo de industrialização avança, os ganhos de 

produtividade por via da importação de novas tecnologias vão sendo cada vez menores. 

Também ao nível das exportações, os dirigentes chineses começaram a aperceber-se que o 

seu crescimento acentuado poderia estar a parar: a China regista cronicamente excedentes 

elevados da balança externa (exportações deduzidas das importações) e os seus parceiros 

comerciais, que registam défices crónicos, argumentam que estes se devem sobretudo à 

subvalorização do yuan. Principalmente depois da sua adesão à OMC, onde foi aceite apesar 

de ser o único país com uma moeda não sujeita às leis do mercado, a China começou a 

sofrer fortes pressões para deixar apreciar o yuan, sobretudo por parte dos Estados 

Unidos849 e dos países europeus. Efetivamente, depois de 2004 a China abandonou o peg ao 
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 Entende-se por «população ativa» o número de habitantes que faz parte da força de trabalho da respetiva 
economia e os que se encontram aptos a fazer parte da mesma (portanto também inclui os desempregados). 

845
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,  p. 277.  

846
 ROUX, Alain – La Chine Contemporaine, p. 154. 

847
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,   p. 316. 

848
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,   p. 16. 

849
 A China é hoje o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos. O défice dos EUA em relação à China 

atíngiu o valor recorde de 315 mil milhões de USD em 2012. Cf. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-
Executive Commission on China – Annual Report 2013. Washington, 2013, p. 4. 
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dólar e começou a deixar valorizar gradualmente o yuan (entre 2004 e 2014 este valorizou 

cerca de 33% face ao USD (v. Gráfico 7). 

Por último, à medida que o seu grau de abertura externa aumentou, a China começou a 

estar muito exposta às flutuações da economia internacional. Neste contexto, como 

veremos adiante, a crise económica mundial de 2008 (pós-Lehman Brothers) far-se-á sentir 

de forma acentuada na redução das suas exportações (as exportações chinesas chegaram a 

cair 25,7% em fevereiro de 2009).  

Tornava se pois necessário encontrar uma nova fonte de crescimento económico que 

substituísse as exportações – o candidato escolhido parece ter sido o consumo —, bem como 

uma nova vantagem competitiva que substituísse a mão-de-obra barata – a opção 

estratégica parece ter recaído sobre a tecnologia e a inovação. 

 

3.3.1.2. Desigualdade social 

 

O segundo fator de grande preocupação dos dirigentes chineses era a desigualdade social. 

Os dirigentes chineses estavam convencidos de que enquanto o crescimento da economia 

fosse forte os efeitos da desigualdade social podiam ser contidos, uma vez que toda a 

população beneficiava do crescimento. No entanto, quando este abrandasse a situação 

social podia tornar-se mais delicada850.  

Em 2003, os 10% de chineses mais ricos dispunham de rendimentos dez vezes superiores aos 

10% mais pobres, e os primeiros possuíam mais de 60% da riqueza do país contra pouco 

mais de 1% dos segundos851. Esta enorme desigualdade de rendimentos continuou a 
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 Neste sentido, cf. CHINESE Economy: Barry Naughton, Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth 
Strategy. 

851
 ROUX, Alain – La Chine Contemporaine, p. 175. 
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agravar-se nos anos seguintes: em 2007 o rendimento médio dos 10% mais ricos 

representava já 18 vezes o rendimento médio dos 10% mais pobres852. 

Entre 1990 e 2005, cerca de 129 milhões de chineses viviam com menos de 1 USD por dia, na 

altura o limiar de pobreza internacional. Realça-se, todavia, que a China define o seu próprio 

limiar de pobreza (85 USD por ano, cerca de 0.23 USD por dia)853 e abaixo deste apenas 

existiam 59 milhões de pessoas854 . 

O Gabinete Nacional de Estatísticas da China calculou o índice de Gini da população 

chinesa855, para medir o grau de desigualdade na distribuição de rendimentos, tendo 

chegado aos valores do Gráfico 15.  

Gráfico 15 
Índice de Gini 

 

 
 
Fonte: YUJI Miura –The income distribution policies of the Xi Jinping administration in China, p. 12 

 

Importa anotar que, no início da Era Deng Xiaoping este índice apresentava valores bastante 

mais baixos: de 0,22 em 1978 (dados da Xinhua)856 e de 0.33 em 1990 (dados do PNUD)857. 
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  WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…, p. 275. 

853
 O limiar da pobreza definido pela China era 865 yuans (entre 80 USD e 130 USD, dependendo do câmbio) e 

atualmente é de 1 274 yuans (entre 190 e 200 USD). Estes valores comparam com 1USD/dia na altura e 
1.25USD/dia atualmente (365 USD/ano e 456 USD/ano, respetivamente). Cf. CHINA formulates rural poverty 
reduction plan. In China-org.cn. [Em linha]. 2011-11-29.  

854
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – Human Development Report 2007/2008: [Em linha]. New 

York, 2007.  

855
 O Índice de Gini, que pode ir de 0 a 1, mede o grau de desigualdade na distribuição do rendimento das 

famílias num país. Quanto mais semelhante for a distribuição de rendimentos num país, mais baixo é o índice. 
Quanto maior for a desigualdade de rendimentos num país, mais elevado é o índice. 
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Mesmo admitindo que existam algumas disparidades nos valores por estarmos a usar três 

fontes diferentes, o índice de Gini parece apontar um forte aumento da desigualdade de 

rendimentos associado às reformas da economia. 

Desde 2005 que o índice de Gini apresenta valores perigosamente elevados (os valores de 

referência internacionais indicam que o nível de 0.40 é considerado o limiar acima do qual 

podem surgir tensões sociais), e com dificuldade em baixar.  

Apesar disso, não se registaram até agora incidentes de relevo ou tumultos graves 

relacionados com as desigualdades sociais (depois de Tiananmen). Com efeito, apesar de, se 

registarem desde meados dos anos 90, diversos protestos, sobretudo por parte dos 

trabalhadores contra a violação dos seus direitos (horas extraordinárias excessivas, más 

condições de trabalho, atraso ou não pagamento dos salários, atentados à dignidade 

humana, desemprego, etc.) 858 e dos camponeses pelas expropriações ilegais das suas terras, 

pode-se afirmar que em geral têm terminado de forma pacífica859.  

Contudo, esta situação pode mudar rapidamente. Existe um sentimento de insatisfação 

crescente, simbolizado na expressão guofu minqiong («país rico, com muita gente pobre»)
860 

que tem vindo a aparecer com alguma frequência na Internet desde 2009. Começa a ser 

opinião corrente que os benefícios do desenvolvimento económico têm sido monopolizados 

pelas empresas estatais e pelo Governo, enquanto o nível de vida da população não regista 

progressos861.  

                                                                                                                                                                                     
856

 CHINA’S GDP grows annual average of 9.67% from 1978 to 2006. In China.org. [Em linha]. 2007-05-06.  

857
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP); CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND 

DEVELOPMENT – Human Development Report China 2007/2008…, p. 33. 

858
 Em 1994, o Ministério do Trabalho chinês admitiu que «O número dos conflitos coletivos no trabalho 

ultrapassou os 12 000. Em 2 500 conflitos, os trabalhadores ocuparam o local de trabalho, destruíram os 
equipamentos, fizeram greve ou fizeram o chefe de empresa refém. Tais meios ameaçaram a segurança pessoa 
dos dirigentes do Partido, da fábrica ou mina. […].» Cf. ZHENG Aiqing – Libertés et Droits Fondamentaux des 
Travailleurs en Chine, pp. 171-172. 

859
 LI He - Emergence of the Chinese Middle Class and Its Implications. Asian Affairs: An American Review [Em 

linha]. 33:2 (2006) 67-83.  

860
 Frase atribuída aos internautas chineses. Cf. YUJI Miura – The Income Distribution Policies of the XI Jinping 

Administration in China, p. 7.  

861
 YUJI Miura – The income distribution policies of the XI Jinping administration in China, p.7 
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Como salienta, Han Kang, vice-presidente da Academia Chinesa de Governação, 

 No passado foi possível justificar a concentração de capital nas mãos das 

empresas estatais e do Governo com a necessidade de fortalecer a China 

enquanto nação, mas a China passou agora para um novo estádio de 

desenvolvimento em que fumin qiangguo («enriquecer o povo e fortalecer o 

Estado») se tornou um imperativo histórico.» E avisa que se esse imperativo não 

for respeitado «as pessoas poderão recorrer a meios extremos para fazer valer os 

seus pontos de vista.862 

Esta crescente insatisfação social prende-se não só com a perceção de injustiça relacionada 

com a desigual distribuição de riqueza e a corrupção, mas também com o baixo nível de 

consumo em geral (continua a ser dada prioridade à poupança e ao investimento), com a 

crescente divisão campo-cidade, com os elevados custos de energia e com o elevado nível de 

poluição. A sociedade chinesa passou de uma das mais igualitárias a uma das mais 

desiguais863.  

Quanto à enorme desigualdade social existente hoje em dia na sociedade chinesa passo a 

citar as expressivas palavras de François Godement: «Se Marx ressuscitasse na China, 

escreveria fervorosamente um livro III do Capital, pois raramente uma sociedade, e muito 

menos uma sociedade comunista, terá exibido de forma tão brutal as forças de uma 

economia de acumulação, lucro e desigualdade social.» 864   E acrescenta: «O mundo 

conheceu outros “milagres” depois de 1945 – da Europa meridional ao Japão, passando 

pelos tigres e dragões asiáticos. O que distingue a China dos “milagres” anteriores é a escala 

gigante do seu crescimento, a sua aceleração constante depois de três décadas e a 

extraordinária desigualdade de riqueza que daí resultou.»865 

Apesar de se ter tornado um país de rendimento médio-alto e de ter conseguido tirar da 

miséria, senão da pobreza, uma parcela muito significativa da população, a política de 

reforma e abertura criou uma grande desigualdade social.  
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 Apud Idem, Ibidem. 

863
 CHINESE Economy: Barry Naughton Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth Strategy.  

864
 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, pp. 35-36.  

865
 Idem, Ibidem.  
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O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC) tem mostrado grande 

preocupação com a crescente desigualdade na China, referindo-se a diversos problemas. 

Em relação à pobreza, o CDESC afirma-se «profundamente preocupado porque, apesar do 

rápido crescimento económico dos últimos anos, a pobreza persiste, afetando 

desproporcionadamente a população rural». O CDESC disse estar preocupado com o facto de 

«a disparidade de rendimento e do gozo de um adequado nível de vida continuar a aumentar 

entre ricos e pobres, em particular nas áreas urbanas/rurais, assim como, nas províncias 

costeiras /interiores. O Comité lamenta a falta de uma linha de pobreza oficial que permita 

ao Estado definir a extensão da pobreza e monitorizar e avaliar o progresso no alívio da 

pobreza » (E/C./12/1/Add.107, par. 30). 

Em relação à segurança social, o CDESC afirma-se «preocupado pelo fato de muitas das 

reformas do sistema de segurança social formalmente não terem sido estendidas ao campo, 

onde as autoridades locais das regiões pobres têm uma capacidade limitada para gerar os 

fundos necessários para prestar os serviços sociais e de segurança social» 

(E/C./12/1/Add.107, par. 27).  

Relativamente ao sistema de saúde, o CDESC diz que «o sistema de saúde que no passado 

prestou cuidados de saúde à maior parte dos residentes rurais foi consideravelmente 

reduzido» (E/C./12/1/Add.107, par. 32) 866 . E afirma estar «preocupado com as 

irregularidades no fornecimento do acesso universal à educação primária obrigatória, em 

particular nas comunidades rurais, regiões de minorias, famílias desfavorecidas e população 

migrante interna» (E/C./12/1/Add.107, par. 37). 

Observa-se atualmente na China o aparecimento de uma franja da população extremamente 

rica, de uma classe dita “média” (ainda que com um nível de riqueza e numa proporção 

inferior aos padrões internacionais), e uma grande massa de pobres (extremamente pobres, 

                                                           
866

 Para um desenvolvimento sobre o colapso do sistema de saúde rural nos anos 80, v. WORLD BANK; 
DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  – China 2030…, p. 
274. 
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ainda que acima da linha da miséria)867 constituída essencialmente por trabalhadores rurais 

e trabalhadores migrantes.  

Até aos anos 90, a pobreza era essencialmente um problema rural — nas cidades, apenas se 

prestava atenção aos «três não»868 — pessoas que não tinham capacidade para trabalhar, 

não tinham nenhum rendimento estável e não tinham quem os ajudasse. No entanto, a 

partir dos anos 2000, e sobretudo a partir do fim da Era Hu Jintao, a pobreza dos 

trabalhadores migrantes nas cidades transformou-se no principal problema869. 

Atualmente, de acordo com o Ministério dos Assuntos Civis, mais de 20 milhões de 

residentes urbanos são tão pobres que beneficiam do rendimento mínimo garantido (Di 

Bao)870. O Di Bao é uma transferência em dinheiro destinada a assegurar que nenhum 

residente urbano (hukou urbano) tenha um rendimento inferior a uma linha de pobreza 

estipulada. No entanto, de acordo com um estudo realizado em 2006, «no papel o Di Bao 

eliminaria a pobreza, na prática fica muito aquém desse ideal»871. 

Nas três últimas décadas, a China registou a maior migração interna da história do mundo872 

— cerca de 40% da população chinesa migrou do campo para a cidade em busca de 
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 Em 2003 existiam na China 28 milhões de pessoas na pobreza extrema (na altura definida como dispondo de 
um rendimento anual inferior a 77 USD) e 140 milhões de pessoas gravemente subnutridas. Cf. ROUX, Alain – 
La Chine Contemporaine, p. 172. 

868
  UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; Chinese Academy of Social Sciences. Institute for 

Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 Sustainable 
and Liveable Cities…, p. 36. 

869
 De acordo com o Ministério dos Assuntos Civis, mais de 20 milhões de residentes urbanos são 

suficientemente pobres para beneficiarem do rendimento mínimo garantido. Cf. UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; Chinese Academy of Social Sciences. Institute for Urban and 
Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013…, p. 36.  

870
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute 

for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 …, p. 
36. 

871
 WANG, Yorijuan; CHEN, Shaohua; RAVAILLON, Martin – Di Bao: a Guaranteed Minimum Income In Urban 

China?. World Bank Policy Research Working Paper 3805 [Em linha]. January 2006.  

872
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF STATE COUNCIL OF THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA 

– Urban China Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, p. 178.  
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trabalho873. O número de trabalhadores migrantes na China passou de menos de 10 milhões 

em 1985874  para 262 milhões em 2012 875 . A maioria destes trabalhadores migrantes 

concentra-se nas grandes cidades e nas zonas fortemente industrializadas876 e representa 

atualmente 44% do total da força de trabalho urbana877.  

Como já foi referido, este movimento dos trabalhadores rurais foi possibilitado e encorajado 

pela flexibilização do sistema hukou implementada desde 1982. Essa flexibilização facilitou o 

processo de migração, mas, uma vez que o sistema não foi totalmente reformado878, 

contribuiu para manter níveis muito elevados de discriminação social sobre este grupo. 

De acordo com o sistema hukou, os migrantes mantém o hukou da sua região de origem e 

têm grande dificuldade em legalizar a sua situação na região de destino. Isso cria-lhes uma 

situação muito desvantajosa, no acesso não só ao emprego, mas também à educação, 

assistência médica e segurança social (que funcionam a nível local), face aos trabalhadores 

que têm um hukou urbano e que trabalham na mesma localidade.  

Em 2010, 60% dos trabalhadores migrantes não tinham contrato de trabalho 879; porém a 

situação parece estar a melhorar, pois em 2012 este número baixou para 50% 880. 

Os trabalhadores migrantes que trabalham na economia informal, ganham cerca de 50% a 

60% do que ganha um trabalhador da economia formal. Por exemplo, em 2011, a média do 
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 UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to China – Report 
Submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski [Em linha]. 21 November 2003. 
E/CN.4/2004/45/Add.1, p. 13.  
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 HIONGBIN Lee – China´s Evolving Labor Market. Beijing, 2011-05-18.  
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MIGRANT workers and their children. China Labour Bulletin [Em linha]. 27 June 2013.  

876
 Existem atualmente cerca de cinco milhões em Pequim, dez milhões em Xangai e cinquenta milhões na 

província de Guangdong, a locomotiva da industrialização chinesa. Cf. GODEMENT, François – Que veut la 
Chine…, p. 46. 
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 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…, p. 178. 
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 Sobre a reforma do sistema hukou, v. infra  3.3.2.2.3.2. 
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Washington, 2013, p.61   
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salário mensal de um trabalhador migrante ligado à economia urbana informal, era de 2046 

yuans (320 USD), enquanto o de um trabalhador urbano formal, era de 3538 yuans (553 

USD)881. 

Importa também realçar que, quando se fala em mão-de-obra barata alimentada pelos 

trabalhadores migrantes (nongmingong), não estão apenas em causa os salários mais baixos 

destes trabalhadores, mas todo um conjunto de condições de trabalho desfavoráveis e 

mesmo ilegais, tais como excesso de horas de trabalho sem garantia do direito ao repouso 

(nos sectores ligados à exportação o tempo de trabalho chegou a atingir uma média de 80 

horas por semana, quando o período máximo de trabalho estipulado na lei chinesa era 44 

horas)882, a falta de segurança e higiene no trabalho, a discriminação no acesso aos serviços 

públicos (alojamento, cuidados de saúde, segurança social e educação), atentados à 

dignidade humana883 e salários em atraso.  

Esta situação de exploração dos trabalhadores, em particular dos trabalhadores migrantes, 

tem sido muito criticada ao nível internacional. Por exemplo, em 2005, o Comité dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais na sua avaliação sobre o relatório entregue pelo Governo 

chinês sobre o cumprimento das obrigações impostas pelo PIDESC disse estar 

«profundamente preocupado com a insuficiente implementação da legislação laboral 

existente que tem provocado em geral pobres condições de trabalho, incluindo excesso de 

horas de trabalho, falta de períodos de repouso suficiente e más condições de trabalho. O 

problema é especialmente grave para os trabalhadores migrantes» (E/C./12/1/Add.107, 

par.24).  
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 YUJI Miura – The Income Distribution Policies of the XI Jinping Administration in China.  

882
 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive Commission on China – Annual Report 2007. 

Washington, 2007.  

883
 Alguns empregadores privados sancionam os trabalhadores de modo humilhante. Na sua perspetiva, os 

trabalhadores submetidos ao seu poder de direção no trabalho, não têm os mesmos direitos que eles, os 
empregados devem ser dóceis e submissos. Por exemplo, Zhango Longrong um patrão vindo de Taiwan, da 
empresa de sapatos Yongqi em Fuzhou, a capital da província de Fujian, obrigou uma trabalhadora, que tinha 
roubado um par de sapatos, a pendurar os sapatos ao pescoço e a circular assim por toda a empresa; depois 
fechou-a numa gaiola com dois grandes cães-lobo. Este patrão insultava as 600 trabalhadoras da empresa do 
seguinte modo: «Dantes considerava que vocês eram seres humanos, agora trata-vos como cães.» Este e 
outros exemplos podem ser consultados em ZHENG Aiqing – Libertés et Droits Fondamentaux des Travailleurs 
en Chine, pp. 265 ss.   
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Além disto, o CDESC lamentou que «o Estado proíba o direito de organização de inscrição em 

sindicatos» (E/C./12/1/Add.107, par. 26). 

A respeito da proibição da liberdade sindical na China, interessa dizer que o direito sindical 

chinês — herdeiro do modelo soviético — continua muito limitado apesar das diversas 

alterações legislativas adotadas nos últimos anos884. A China tem um modelo de sindicato 

único, que serve de «ligação» e «corrente de transmissão» entre o PCC e as massas. O 

sindicato único é, portanto, um pilar do regime. O sindicato tem uma dupla função. Por um 

lado, está ao serviço da manutenção do regime. Por outro lado, representa a defesa dos 

interesses dos trabalhadores. A Lei de 2001, que introduziu alterações na Lei de 1992 

colocou a ênfase na missão reivindicativa do sindicato o que constitui um grande progresso 

em relação à situação nos anos 90.  

Mas voltando ao caso específico dos trabalhadores migrantes, realça-se que só a partir de 

setembro de 2003 é que estes trabalhadores foram autorizados a proceder à sua inscrição 

na Federação Panchinesa dos Sindicatos (sigla inglesa, ACFTU). O vice-presidente da ACFT, Su 

Liqing, admitiu que o sindicato deve fazer mais pelos trabalhadores migrantes, 

nomeadamente representando os trabalhadores para efeitos de celebração do contrato de 

trabalho e nas negociações sobre horários de trabalho, salários e condições de trabalho885.  

Em muitos casos, perante o seu estatuto "informal”, os migrantes apenas arranjam trabalhos 

precários, frequentemente perigosos, e com salários muito baixos (inferiores ao salário 

mínimo, do setor formal). São eles que aparecem nas notícias, associados a condições de 

trabalho e de vida muito precárias, e pontualmente a acidentes (veja-se o caso recente da 

Foxconn886).  

                                                           
884

 Para uma consulta da legislação chinesa sobre sindicatos, v. Trade Union Law of the People’s Republic of 
China [Em linha]. Adopted at the Fifth Session of the Seventh National People's Congress on April 3, 1992 and 
promulgated by Order No.57 of the President of the People’s Republic of China on April 3, 1992; amended in 
accordance with the Decision on Amending the Trade Union Law of the People's Republic of China adopted at 
the 24th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 27, 2001.  

885
  Su Liqing apud LAM, Willy Wo-Lap – Chinese Politics in the Hu Jintao Era…, p. 97. 

886
 A Foxconn, empresa de Taiwan com diversas fábricas na China onde são produzidas diversas componentes 

do ipad2 da Apple, tem aparecido com alguma frequência nas notícias por questões relacionadas com suicídio 
de trabalhadores e graves acidentes de trabalho. Algumas notícias classificam-na como uma das muitas 
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Muitos destes trabalhadores não ganham o suficiente para arrendar casa própria. A maioria 

dorme em dormitórios (33%) ou no local de trabalho (17%) 887. Essa possibilidade é 

considerada um “benefício” com muito valor. Por exemplo, os condutores de táxi, apesar de 

as tarifas, fixadas administrativamente, serem muito baixas, têm o “benefício” de poder 

dormir no automóvel. 

Mesmo depois de conseguirem obter o visto de residência do seu local de trabalho, a 

segurança social dos migrantes continua a ser a da sua região de origem888. Isto dá lugar a 

toda uma série de desigualdades. 

Os seus filhos são frequentemente excluídos dos sistemas de ensino e saúde públicos na 

região em que trabalham.  

Sublinha-se que o sistema hukou tem sido muito criticado ao nível internacional. Por 

exemplo, em 2005, aquando da apreciação do relatório entregue pela China sobre o 

cumprimento das obrigações impostas pelo PIDESC o Comité dos Direitos Económicos, 

Sociais e Culturais demonstrou a sua «profunda preocupação com a discriminação de facto 

contra os migrantes internos no emprego, segurança social, serviços de saúde, alojamento e 

educação que resultam do restritivo sistema de registo dos agregados familiares nacional 

(hukou) que continua a existir apesar de diversas declarações oficiais de reformas» 

(E/C./12/1/Add.107, par. 15) e recomendou «a implementação da decisão sobre o 

desmantelamento do sistema hukou» (E/C./12/1/Add.107, par. 46).  

Em 2013 (oito anos depois), o Comité dos Direitos da Criança demonstrou «a sua 

preocupação com a persistente discriminação das crianças filhas de trabalhadores migrantes 

[…] em particular em relação à educação, alojamento, saúde e outros serviços sociais que 

                                                                                                                                                                                     
“fábricas sangrentas” existentes na China. No entanto, visto que pouco se fala das outras, parece que as 
notícias surgem sobretudo devido à relação com a Apple. Cf., por exemplo, RIOTS, Suicides and other Issues in 
Foxconn´s iPhone factories. In Cnet. [Em linha] 2012-09-05; FOXCONN factory explosion in China Kills Three. In 
BBC News [Em linha]. 2011-05-20.  

887
 MIGRANT workers and their children. China Labour Bulletin [Em linha]. 27 June 2013.  

888
 Sobre segurança social dos trabalhadores migrantes, v. infra, 3.3.2.2.3.1.  
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constitui uma violação do artigo 2º da Convenção sobre os Direitos das Criança da qual a 

China é parte» (CRC/C/CHN/CO/3-4).  

A situação dos trabalhadores migrantes e dos seus filhos é trágica. 

Ao nível dos serviços de saúde, um estudo publicado em 2013 no Boletim de Trabalho da 

China revela que, em 2012, apenas 16.9% dos trabalhadores migrantes empregados fora da 

área da sua residência tinham seguro de doença, apenas 4% mais do que em 2008. E, 

mesmo estes não conseguem que os seus filhos em idade pré-escolar, ou os mais crescidos 

que estão em escolas privadas não registadas, recebam cuidados de saúde, porque para 

terem direito ao seguro têm de apresentar o certificado da escola.  

Alguns governos locais, como por exemplo, Shenzen e Hangzhou estabeleceram seguros de 

doença para os filhos dos trabalhadores migrantes independentemente do seu hukou rural, 

mas estes casos são a exceção, não a regra. 

Por outro lado, as despesas médicas na China são proibitivas para os trabalhadores 

migrantes e suas famílias. O que acontece na prática é que só vão ao médico em situações 

de emergência, e muitas vezes tarde demais. Segundo um relatório do Hospital de Mulheres 

e Crianças de Shaoxing de 2011, a taxa de mortalidade das crianças com menos de cinco 

anos filhas de trabalhadores imigrantes era de 10%, enquanto a das outras crianças com a 

mesma idade era apenas 5% 889.   

No entanto, convém salientar que o problema dos serviços de saúde não é um problema 

exclusivo dos migrantes, eles são apenas o grupo mais desfavorecido. Apesar do objetivo 

expresso nos dois últimos planos quinquenais de melhorar o nível de saúde da população, as 

despesas de saúde na China continuam a representar uma pequena fração do que 

representam na maior parte dos países desenvolvidos (v. Gráfico 16).  

O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais mostrou-se «preocupado com o facto 

dos fundos alocados à saúde pública terem diminuído, apesar de as despesas com cuidados 

de saúde terem aumentado em geral na última década» (E/CN.4/2004/45/Add.1 par. 32). 
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 MIGRANT workers and their children. China Labour Bulletin [Em linha]. 27 June 2013. 
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Gráfico 16 
Comparação de despesas públicas entre países - Saúde 

(% do PIB) 
 

 
 
Fonte: Dados do FMI 2007-2009 in China 2030 

 

A tendência, no entanto, é para uma normalização gradual daqueles gastos – o Relatório de 

2014 da OIT sobre o Mundo do Trabalho refere que nos três anos posteriores a 2010 o 

orçamento da saúde mais do que duplicou e que a taxa de cobertura da população para 

serviços mínimos atingiu os 95%890.  

Já ao nível da educação, as despesas da China estão mais em linha com os padrões 

internacionais (v. Quadro 1 supra), mas os problemas surgem também ao nível dos 

migrantes. Em teoria, as escolas públicas devem aceitar os filhos dos migrantes, pelo menos 

até ao 9º ano (escolaridade obrigatória). No entanto, na prática, elas criam diversos entraves 

à sua inscrição: não só burocráticos (exigem-lhes vistos de residência e de trabalho, 

certificado de nascimento, registo do agregado familiar) 891 , mas também financeiros 

(propinas mais caras para “alunos temporários”)892. 

Katarina Tomasevski, relatora especial da Educação da Comissão dos Direitos Humanos da 

ONU, verificou «com consternação» que, em Pequim, as crianças migrantes que são aceites 

                                                           
890

 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION – World of Work Report 2014: Developing with jobs [Em 
linha].Geneva, Switzerland, 2014.  

891
 Alguns destes documentos exigem que o migrante regresse à sua região de origem para o levantar.  
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MIGRANT workers and their children. China Labour Bulletin [Em linha]. 27 June 2013. 
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nas escolas têm que pagar uma propina adicional de «aluno temporário» no montante de 

20.000 yuans. «Esse valor está para além do alcance da maior parte dos migrantes»893. 

Mesmo depois de inscritos os filhos dos migrantes são normalmente discriminados pela 

escola e pelos colegas. Segundo um inquérito, 86% não fazem amizade com as crianças 

locais894.  

O último grande desafio escolar para os filhos dos migrantes é o exame para entrar na 

universidade – este tem obrigatoriamente que ser feito na região de origem, e os currículos 

escolares, estabelecidos a nível regional, são substancialmente diferentes, o que cria uma 

situação de grande desigualdade895.  

O Comité dos Direitos da Criança também realçou que o sistema hukou gera restrições ao 

nível do direito ao respeito da vida familiar, pois o pai (ou os pais) quando migram para a 

cidade normalmente são obrigados a deixar os seus filhos ao cuidado de familiares nas zonas 

rurais (CRC/C/CHN/CO/3-4, par. 48).  

Em 2010, segundo dados da Federação Panchinesa das Mulheres existiam cerca de 61 

milhões de crianças filhas de trabalhadores migrantes no campo, o que representa 22% de 

todas as crianças chinesas e 38% de todas as crianças rurais. Estes números representam um 

aumento de cerca de três milhões de crianças em relação há cinco anos atrás.  

A maior parte destas crianças vive com os avós (57%), enquanto 3% (a maioria adolescentes) 

vivem sozinhos. Uma sondagem de 2011 demonstra que 64.4% das crianças só fala com os 

pais uma vez por semana, e um outro estudo, publicado em Shandong em 2013, revela que 

75% dos pais migrantes só visitam os filhos uma vez por ano durante o festival da Primavera 

e 5% só vão a casa de dois em dois ou de três em três anos.  

                                                           
893

 UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to China – Report 
Submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski, p. 12. 

894
 Idem, Ibidem. 

895
 UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to China – Report 

Submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski, p. 7. 
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Na maioria dos casos os avós só têm a educação primária e não conseguem ajudar os netos 

ao nível dos estudos.  

O estudo de Shandong de 2013 também demonstra que muitas das crianças filhas de 

trabalhadores migrantes têm problemas psicológicos ou de comportamento. Algumas têm 

falta de autoconfiança, sentimento de inferioridade e outras são impulsivas e antissociais.  

Dados do Ministério da Segurança Pública de 2011 mostram que a maioria dos crimes que 

envolvem menores nas aldeias rurais são praticados por filhos de trabalhadores migrantes. 

Por último, uma nota positiva sobre os migrantes: apesar de o seu número continuar a 

aumentar, a proporção de trabalhadores migrantes na população ativa urbana caiu de 87% 

em 2001 para 61% em 2010 (muitos começam a ficar perto das suas regiões de origem, à 

medida que estas se desenvolvem), e os salários têm-se vindo a nivelar – o rácio entre os 

salários dos migrantes e dos locais passou de 35% em 2001 para 78% em 2010. A oferta e 

procura no mercado de trabalho parecem começar a ultrapassar as limitações artificiais896. 

Existem, no entanto, muitas outras fontes de desigualdades sociais e de violações de direitos 

económicos e sociais na sociedade chinesa. De entre estas destacamos as seguintes:  

Entre 1990 e 1992, 16% da população chinesa sofria de subnutrição. Este número baixou 

para 12% em 2002-2004897. 

O Comité está «preocupado com a discriminação das minorias étnicas, em particular no 

emprego, adequado nível de vida, saúde, educação e cultura». Além disto, salienta que a 

China não prestou informações suficientes nesta matéria» (E/C./12/1/Add.107, par. 37). 

De acordo com três sondagens nacionais, a disparidade de rendimentos entre mulheres e 

homens tem vindo a aumentar desde 1990 até 2010. O rendimento anual das mulheres 

urbanas era cerca de 78% do dos seus colegas masculinos em 1990. Este rácio desceu para 
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 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…, p. 323. 

897
 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS NAÇÕES UNIDAS – Relatório do Desenvolvimento Humano 2000. 

Lisboa: Trinova Editora, 2000, p. 170 e UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – Human Development 
Report 2007/2008…, p. 267. 
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70% em 1999 e para 67% em 2010. Wang Xiaolin, diretor da divisão de investigação do 

Centro Internacional de Redução da Pobreza na China disse que, em parte, esta diferença de 

rendimentos se explica pelo facto de os homens e as mulheres trabalharem em sectores 

diferentes. Enquanto as mulheres tendem a trabalhar no nível mais baixo dos serviços (por 

exemplo, como empregadas nos restaurantes), os homens normalmente trabalham na 

indústria manufatureira898. 

O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais realçou que existem desigualdades de 

género na prática em relação ao emprego e participação nas decisões (E/C./12/1/Add.107, 

par. 17). E recomendou «medidas efetivas para assegurar a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres para gozar dos direitos económicos, socias e culturais nos termos do 

artigo 3.º do PIDESC, incluindo o princípio de salário igual para trabalho de igual valor, 

eliminação das diferenças de salários entre homens e mulheres e providenciar iguais 

oportunidades para homens e mulheres» (E/C./12/1/Add.107, par. 48).  

Em 2013, o Comité dos Direitos da Criança salientou que o financiamento das políticas e 

planos respeitantes aos direitos das crianças são inadequados (1.4% do PIB para a saúde e 

4% para a educação) e dependem dos recursos locais, o que gera uma grande desigualdade 

na distribuição de recursos públicos sobretudo nas zonas rurais e províncias ocidentais 

(CRC/C/CHN/CO/3-4 par. 13, alínea a)).  

O Relatório da Relatora Especial da Educação da Comissão dos Direitos Humanos da ONU 

sobre a sua missão na China recomenda que «o Governo chinês declare expressamente que 

todas as crianças têm direito à educação». (E/CN.4/2004/45/Add.1 par. 27). O mesmo 

relatório expressa especial preocupação com as crianças filhas dos trabalhadores migrantes 

e com as crianças «fora do plano» (E/CN.4/2004/45/Add.1 par. 27)899. 
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 GENDER Income Gap Continues to Widen in China. In gbtimes [Em linha]. 16 May 2013.  

899
 Crianças «fora do plano», também chamadas «hukou preto», são crianças que, não foram registadas à 

nascença; como tal não têm hukou e não têm acesso a quaisquer serviços públicos. Na sua maioria são 
meninas. Cf. UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to China – 
Report Submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski, p. 12 
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O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais demonstrou «preocupação com os 

despejos forçados e insuficientes medidas de compensação ou alojamento alternativo para 

os que foram removidos das suas casas no contexto de projetos de desenvolvimento urbano, 

assim como, de projetos de desenvolvimento rural como o Projeto da "Three Gorges".» 

Também demonstrou «preocupação com o aumento de despejos forçados e demolições que 

ocorreram para preparar os Jogos Olímpicos de 2008» e, por último, «com a falta de 

consulta e de acesso a meios jurídicos de reparação para pessoas afetadas pelos despejos 

forçados e demolições, incluindo estruturas históricas, edíficios e casas em Lhasa, no Tibete» 

(E/CN.4/2004/45/Add.1 par. 31). 

No final de 2013 o rendimento per capita chinês era de 6.807 USD 900, o que fazia da China 

um país de rendimento médio-alto. No entanto, existia uma enorme desigualdade social: 

enquanto 169 milhões de pobres viviam com menos de 1 dólar por dia, a China tinha 2.7 

milhões de milionários e 251 bilionários901. Destes bilionários (mais de mil milhões de 

dólares de riqueza), 70 eram deputados da Assembleia Popular Nacional, o que não tem 

paralelo em nenhum outro país do mundo902. 

Em suma, a China deu prioridade absoluta ao crescimento económico em detrimento da 

justiça social, o que conduziu a uma estrutura social fortemente polarizada. O modelo tem-

se revelado injusto do ponto de vista social e tem contribuído para manter, ou mesmo para 

agravar, as disparidades de rendimento entre diferentes grupos da população — 

nomeadamente entre os trabalhadores rurais e urbanos, entre o leste e o oeste e entre os 

trabalhadores das empresas públicas e privadas. 
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 WORLD BANK - Data [Em linha]. The World Bank Group, 2014. [Consult. 2014-07-28]. GDP per capita 
(current USD$). Disponível em WWW: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 

901
 OS novos desafios da China. In Euronews [Em linha]. Lyon, France: Euronews, 2012-11-08.  

902
 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 7. 
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O fosso urbano-rural  

 

Um dos grandes fossos de desigualdade surge tradicionalmente entre as populações urbanas 

e rurais, e não tem vindo a diminuir.  

Segundo as estatísticas oficiais chinesas, retiradas da revisão do 11º Plano Quinquenal, o 

rendimento per capita dos residentes urbanos atingiu 19,109 yuans (2,909 USD) em 2010, 

um aumento de 82.1% em relação a 2005, enquanto o rendimento per capita dos residentes 

rurais se limitou a 5,919 yuans (900 USD), um aumento de 81.5% relativamente a 2005. A 

relação entre os dois agravou-se até 2005 e tem-se mantido relativamente inalterada desde 

então903.  

O rácio dos rendimentos urbanos / rurais aumentou de 2.3 em 2000 para 3.3 em 2007 (onde 

se mantem). No entanto, se tivermos em conta a distribuição dos custos de vida, e em 

especial os custos com serviços públicos, este rácio atinge os 5-6 para 1904. 

O modelo de crescimento económico seguido, baseado na industrialização, favorece 

naturalmente um aumento das disparidades entre regiões urbanas e rurais. Mas no caso da 

China essas disparidades foram agravados pelo sistema hukou. Uma vez que a criação de 

emprego está nas cidades, aquele sistema penalizou fortemente os detentores de hukou 

rural e favoreceu os detentores de hukou urbano. 

Uma outra razão para o aumento da desigualdade entre áreas urbanas e rurais reside no 

facto de os governos locais não terem rendimentos suficientes para realizar todas as tarefas 

que lhes competem. Um amplo número de serviços essenciais, incluindo educação, saúde e 

pensões de reforma, são garantidas ao nível local (estima-se que os governos locais 

financiem 80 por cento ou mais das despesas públicas com educação e cuidados básicos de 

saúde). A reforma fiscal de 1994, que centralizou uma parte importante das cobranças fiscais 

em Pequim, deixou muitas províncias ou municípios com défices orçamentais, o que os levou 
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 Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China 
(2011-2015) V, Setting Out Strategies for the Future Economy. Beijing Review [Em linha]. 2011-03-17.  
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 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP); CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND 

DEVELOPMENT – Human development Report China 2007/2008…, p. 33.  



292 

 

a reduzirem os serviços sociais e a aumentarem os preços cobrados. Ou seja, o sistema de 

concorrência entre regiões que foi criado foi muito eficaz do ponto de vista económico mas 

também foi potenciador de desequilíbrios sociais. 

Apesar do nível de subsídios do Governo Central ser significativo — as transferências do 

Governo Central para os governos locais aumentaram de 435 mil milhões de yuans em 2002 

para 2.4 biliões de yuans em 2009 — existe uma grande desigualdade na distribuição dos 

recursos. Por exemplo, estima-se que em 2005 só 25% dos recursos de saúde públicos foram 

destinados aos residentes rurais, apesar destes representarem 60% da população905. 

 

O fosso entre regiões 

 

Um segundo fosso de desigualdade surge ao nível das regiões, com uma forte concentração 

de riqueza na zona leste do país, fruto da localização das grandes cidades, das Zonas 

Económicas Especiais, da proximidade de Hong Kong, Macau e Taiwan, e da maior 

concentração industrial em geral.  

Apesar dos esforços feitos pelas autoridades centrais para desenvolver as regiões mais 

pobres, a diferença entre regiões ao nível do PIB per capita continua a ser enorme. Segundo 

as estatísticas oficiais chinesas, retiradas da revisão do 11º Plano Quinquenal, em 2010 a 

região leste contribui com 53% do PIB total da China (de 55.5% em 2005), e as regiões centro 

e oeste contribuíram com 19.7% e 18.7%, respetivamente (de 18.8% e 17.1% em 2005, 

respetivamente), denotando uma ligeira redução das disparidades.906 

Se analisarmos as províncias isoladamente (Quadro 5) verificamos que as que apresentam o 

PIB per capita mais baixo (como Gansu ou Ghizhou) se encontram ao nível de países muito 

pobres (como o Iraque ou a Índia) e as que apresentam o PIB per capita mais alto (como 
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 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP); CHINA INSTITUTE FOR REFORM AND 
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(2011-2015) V, Setting Out Strategies for the Future Economy. Beijing Review [Em linha]. 2011-03-17.  
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Macau e Hong Kong) estão ao nível dos países mais ricos do mundo (como o Qatar e 

Singapura). Se excluirmos os casos especiais de Macau e Hong Kong, verificamos, mesmo 

assim, que as duas províncias seguintes (Xangai e Pequim) se encontram ao nível de países 

com um rendimento alto (Arábia Saudita e Eslováquia no quadro abaixo, de um modo geral 

semelhante em termos de PIB per capita aos países mais pobres da Zona Euro, como 

Portugal). 

Quadro 5 

Comparação entre Províncias Chinesas e Países do Mundo por PIB per capita ppp  

(2010) 

Província Ordem PIB  per capita USD País comparável 

Macau 1 72110 Qatar 
Hong Kong 2 45580 Singapura 
Xanghai 3 22983 Arábia Saudita 
Pequim 4 20841 Eslováquia 
Tianjin 5 19284 Hungria 
Jiangsu 6 13714 Bielorússia 
Mongólia Interior 7 13108 Turquia 
Zhejiang 8 12876 Azerbeijão 
Guangdong 9 12074 Cazaquistão 
Shandong 10 10914 África do Sul 
Liaoning 11 10772 Costa Rica 
Fujian 12 9969 Cuba 
Jilin 13 8346 Algéria 
Hebei 14 7276 Albânia 
Ningxia 15 7205 Guatemala 
Shaanxi 16 7187 Maurícias 
Chongqing 17 7171 Maurícias 
Hubei 18 7009 Angola 
Heilongjiang 19 6777 Ucrânia 
Shanxi 20 6581 Namíbia 
Hunan 21 6474 El Salvador 
Henan 22 6402 El Salvador 
Qinghai 23 6117 Turquemenistão 
Hainan 24 6117 Turquemenistão 
Xinjiang 25 6046 Egipto 
Jiangxi 26 5671 Guiana 
Sichuan 27 5350 Arménia 
Anhui 28 5261 Jordânia 
Guangxi 29 5011 Suazilândia 
Tibete 30 4583 Congo 
Yunnan 31 4280 Vanuatu 
Gansu 32 4031 Iraque 
Guizhou 33 3335 Índia 

Fonte: Comparing Chinese Provinces with Countries. The Economist. 2014
907

.  

 

                                                           
907

 Disponível em www: economist.com/content/chinese_equivalents 
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Em 2006 havia 592 municípios pobres, cerca de um quinto do total dos municípios, 

distribuidos por 21 províncias. Dois terços desses municípios pobres situavam-se nas regiões 

ocidentais e, concentravam um total de 232.9 milhões de pessoas (17.7% da população).908 

A desigualdade entre regiões é alimentada, não só por diferentes estádios de 

desenvolvimento económico, mas também pela descentralização das políticas sociais 

associada ao desequilíbrio das finanças de algumas regiões, como já foi acima referido. 

Em 2005, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais mostrou-se «preocupado 

com o baixo nível de salários, em particular nas àreas rurais e no Oeste do país, que é 

insuficiente para assegurar um nível de vida decente para os trabalhadores e seus 

familiares» (E/C./12/1/Add.107, par. 25). 

O primeiro regulamento sobre o salário mínimo foi adotado em 1993 e regulado na Lei do 

Trabalho da RPC, de 1994. No entanto, também ao nível do salário mínimo existe uma 

política de descentralização: o salário é estabelecido de forma diferenciada ao nível 

municipal, e só em 2002 / 2003 é que alguns governos provinciais e municipais começaram a 

adotar regras sobre salários mínimos. E regras mais detalhadas só surgiram entre 2004 e 

2007909.  

Da análise do Gráfico 17 verificamos que o salário mínimo em percentagem do PIB per capita 

é relativamente baixo em quase todas as províncias chinesas. Nas regiões mais pobres 

aquele percentagem tende a ser mais elevada do que nas mais ricas, mas em quase todas as 

províncias fica abaixo da média dos países com idêntico grau de desenvolvimento. 

 

 

                                                           
908

 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Special 
Rapporteur on the right to food [Em linha]. 20 January 2012. A/HRC/19/59/Add.1, p. 7.  

909
 REGULATIONS concerning minimum wages in enterprises, 24 November 1994. In China Labour Newspaper. 

24 November 1993, p. 2.  
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Gráfico 17 
Salário Mínimo em percentagem do PIB per capita  

(%) 
 

 
 
Fonte: YUJI Miura – The Income Distribution… 
Nota: Valores de 2012 

 

Os salários mínimos aumentaram cerca de duas vezes e meia desde meados dos anos 90 e 

são calculados atendendo à relação do custo de vida e salários, mais do que à produtividade. 

De acordo com as regras estabelecidas em 2004 e 2007, para fixar o salário mínimo deve ter-

se em conta: o custo de vida mínimo local, o índice de preços do consumo urbano, a 

contribuição para a segurança social e outras contribuições obrigatórias, a média dos 

salários e a situação de emprego e economia da localidade. O Relatório China 2030 chama a 

atenção que não são mencionados fatores como a produtividade, o custo de produção e a 

situação da economia informal910. 

O investimento em saúde e educação também apresenta grandes disparidades entre 

regiões. O Relatório China 2030 refere que as despesas públicas com a educação das 

crianças mais jovens nas províncias com menores gastos são menos de um décimo dos níveis 

gastos em cidades como Pequim e Xangai. 

As desigualdades regionais na China são de tal ordem que, Richard Madsen sustenta que o 

crescimento desequilibrado dos anos 80 e 90 produziu «três sistemas sociais», ou «três 

mundos» distintos, que coexistem hoje em dia na China: 

                                                           
910

  Cf. WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF 
CHINA – China 2030…,  p. 324. 
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– A «China do Terceiro Mundo»: concentrada nas zonas interiores do centro e oeste. É uma 

sociedade rural, baseada na economia familiar, na cultura tradicional, fora do controlo do 

Estado, e, nalguns casos, marcada por conflitos étnicos ou religiosos. 

– A «China Socialista»: concentrada no nordeste industrial. É uma sociedade dominada pelas 

grandes empresas públicas, onde o estatuto social depende sobretudo do lugar na 

hierarquia do Partido. 

– A «Nova China Industrializada»: concentrada nas áreas costeiras do leste. É uma sociedade 

industrial, com uma economia dinâmica, dominada pelo setor privado e orientada para as 

exportações; nesta China industrializada o estatuto social baseia-se no dinheiro, e a ordem 

social é mantida com políticas autoritárias focadas na supressão dos direitos dos 

trabalhadores. É neste «mundo» que se concentram a maior parte dos recursos. 

Segundo Madsen, estes três sistemas sociais estão ligados através da corrupção, da 

migração e de redes pessoais, cada um motivado por interesses e aspirações sociais 

distintas. No entanto, alerta que o equilíbrio entre eles é inerentemente instável e que 

mudanças num sistema podem ter grandes e imprevisíveis consequências nos outros911.  

 

O fosso público-privado 

 

O terceiro fosso de desigualdade, eventualmente o mais inesperado, mas igualmente um 

dos mais graves, surge entre os trabalhadores das empresas públicas, por um lado, e os 

trabalhadores das empresas privadas, maioritariamente migrantes, por outro.  

O modelo de «Capitalismo de Estado» fez das empresas públicas os grandes investidores e o 

principal beneficiário da riqueza criada, enquanto os trabalhadores migrantes têm sido a 

fonte de mão-de-obra barata, mantida em situação precária na economia informal.  

                                                           
911

 MADSEN, Richard – One Country Three Systems: State-Society Relations in Post-Jiang China.  In LIN, Gang; e 
HU, Xiaobo, eds. – China After Jiang. Chicago: Stanford University Press, 2003 Chicago. p. 91-114,  (pp.93 ss).  
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Com a reforma das empresas públicas em 1998, o Estado pretendia que deixassem de ser 

deficitárias. Decidiu por isso concentrá-las, torná-las mais eficientes e orientá-las para o 

lucro. No entanto, não definiu regras para que esse lucro fosse remetido ao acionista-

Estado, por via de impostos ou de dividendos. Hoje em dia, as empresas públicas geram 

lucros elevados mas entregam apenas cerca de 15% destes lucros ao Estado912, e isto apesar 

de pagarem uma fatia de impostos significativamente inferior à das empresas privadas (10% 

de taxa média de imposto sobre lucros das empresas públicas, contra 24% das empresas 

privadas)913. Deste modo, as empresas públicas ficam com uma fatia significativa dos seus 

rendimentos para distribuir. Essa distribuição, deixada a cargo dos gestores, nem sempre 

segue os critérios mais justos ou transparentes. Estas empresas permitem-se pagar muito 

bem aos seus empregados em geral, e exageradamente bem a alguns quadros de topo. 

Adicionalmente alguns organismos criados para controlar estas empresas públicas não têm 

poder efetivo para efetuar esse controlo, uma vez que os gestores das empresas são 

frequentemente altos dirigentes do Partido (superiores aos da comissão de controlo).  

Os salários médios do sector público são quase duas vezes superiores aos salários do mesmo 

ramo de atividade no sector privado (formal) e quase quatro vezes superiores aos do mesmo 

ramo no setor (privado) informal. Como já se disse, em 2011 um trabalhador migrante ligado 

à economia informal ganhava 2046 yuans (320 USD), enquanto um trabalhador do setor 

privado formal ganhava 3538 yuans (553 USD). Na mesma altura um trabalhador ligado ao 

setor público ganhava em média 8580 yuans (1341 USD)914. 

Os salários nos setores financeiro, tabaco, petróleo e gás natural (dominados por empresas 

públicas) são em média dez vezes superiores aos da indústria têxtil (maioritariamente 

privada)915. 

                                                           
912

 THE Xi manifesto.The Economist. (November 23rd-Nov- 29
th

 2013), p. 57. 

913
 GODEMENT, François – Que Veut la Chine…, p. 98. 

914
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. INSTITUTE 

FOR URBAN AND DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL STUDIES – China National Human Development Report 
2013 Sustainable and Liveable Cities…, p. 21. 

915
 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 98. 
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Esta disparidade de salários só é possível porque as empresas pertencentes ao Estado 

beneficiam de vantagens competitivas, nomeadamente em termos de monopólios, acesso 

privilegiado a recursos, preços diferenciados e facilidade de obtenção de licenças916. 

Como diz, François Godement: «As empresas públicas concentram-se em setores de 

monopólios naturais, fortemente regulados quanto ao preço e à entrada de novos 

concorrentes: petróleo, gás, energia nuclear, eletricidade, transportes, telecomunicações, 

informática e...serviços financeiros.»917  

Salienta-se a ironia das reticências na citação anterior. De facto, se é possível argumentar 

que os seis primeiros setores referidos revestem importância estratégica, é mais difícil fazê-

lo em relação aos dois últimos.  

Em particular, a não liberalização do setor financeiro tem sido alvo de inúmeras críticas. Este 

tem sido um setor instrumental ao Estado para financiar projectos e controlar a economia, 

mas tem sido também usado, graças às taxas de juro fixadas administrativamente, para 

redistribuir a riqueza, das famílias para as empresas. 

Segundo Marie-Claire Bergère: 

Em 2008, as taxas de juro aplicáveis aos depósitos de particulares foram fixadas 

em 4.14% para o prazo de um ano, mas, na mesma altura a inflação atingia os 

7.9%, tornando a taxa real negativa: -3.76% (Lardy, 2012, 85-86). Estas taxas 

negativas funcionam como uma contribuição imposta às famílias (que não têm 

outras alternativas de poupança senão os depósitos) e contribuem para diminuir 

o peso do consumo no PIB. Por outro lado, essa poupança prisioneira assegura 

aos bancos recursos importantes, que afetam ao financiamento das empresas, 

prioritariamente às do setor público, e aos investimentos em infraestruturas.918  

Este fenómeno dos preços fixados administrativamente é comum à maioria dos setores 

dominados por empresas públicas e de um modo geral os efeitos são os mesmos: cria 

distorções à concorrência de mercado, não só no próprio setor mas também noutros que 

                                                           
916

 YUJI Miura – The Income Distribution Policies of the XI Jinping Administration in China, p.23 

917
 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 98. 
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 BERGÈRE, Marie-Claire – Chine le nouveau capitalisme d’État, p. 55. 
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compram os seus produtos ou serviços, e favorece transferências de rendimento de uns 

setores da sociedade para outros. 

Neste contexto, o lucro das empresas públicas cresceu 25 vezes desde 1998. No entanto, 

alguns analistas estimam que sem subsídios e preços controlados estas empresas teriam 

perdido dinheiro. Além disso, o seu peso nas exportações reduziu-se de 57% em 1998 para 

15% em 2010919. 

 

3.3.1.3. Constrangimentos ambientais e de recursos 

 

Uma terceira grande fonte de preocupação, que terá ajudado os dirigentes chineses a 

concluir pela insustentabilidade do anterior modelo de crescimento, foram os problemas 

relacionados com a elevada utilização de recursos naturais, por exemplo energia, e a 

poluição ambiental. 

O modelo antigo não assentava apenas na mão-de-obra barata. Assentava também em 

recursos naturais e ambientais "baratos". Por um lado, os preços dos recursos eram 

frequentemente subsidiados pelas empresas públicas para apoiar a expansão industrial, e, 

por outro lado, os custos do impacto ambiental (externalidades negativas) não eram 

geralmente considerados920. 

Ou seja, o crescimento fez-se também à custa do ambiente e dos recursos naturais. O 

sistema de preços, fixados administrativamente, ao subavaliar determinados recursos, 

nomeadamente a terra, a água, a energia e o ambiente em geral, promoveu a utilização 

destes recursos, levando ao desenvolvimento de indústrias intensivas em terra, água, 

energia e poluição921. Segundo Huang Yiping, professor de Economia da Universidade de 

                                                           
919

 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 98. 

920
 Segundo o relatório China 2030 «os preços dos recursos naturais estão distorcidos e [...] os incentivos para a 

proteção ambiental são fracos». Cf. WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL 
OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 2030…, p. 243. 

921
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– China 2030…, p. 243. 
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Pequim, a subavaliação dos fatores trabalho, capital, terra, energia e ambiente equivale a 

atribuir subsídios às indústrias de recursos intensivos. Por exemplo, em 2009, este autor 

estima que os baixos preços da energia representaram um subsídio equivalente a 0.7% do 

PIB922. 

A manutenção destes preços "subsidiados" foi possibilitada pela estrutura monopolista 

existente em determinados setores chave da economia, assente em empresas públicas.  

Os principais problemas que daqui resultaram foram um excessivo consumo de energia, 

entre outros recursos, e uma poluição excessiva do ar, da água e da terra. 

  

3.3.1.3.1. Energia 

 

Entre 1978 e 2010, o consumo total de energia aumentou cerca de cinco vezes (v. Gráfico 

18) e a proporção de energias de baixas emissões, como o gás natural, a hídrica, a eólica e a 

nuclear, diminuiu consistentemente (em 2009 estas energias representavam apenas 8% do 

total da energia consumida)923. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
922

 HUANG Yiping – Dissecting the China Puzzle: Asymmetric Liberalization and Cost Distortion. Asian Economic 
Policy Review [Em linha] 5 (2010) 281–295. 

923
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for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 
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Gráfico 18 
Consumo de energia total 

(mil milhões de tonelada de carvão equivalente) 
 

 
 
Fonte: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute for 
Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 Sustainable and 
Liveable Cities: toward Ecological Civilization. 

 

Este aumento do consumo de energia é normal devido ao elevado crescimento económico 

registado — quer o processo de industrialização, quer o processo de modernização da 

agricultura, basearam-se no consumo de quantidades consideráveis de energia. 

As principais indústrias ligadas a elevados consumos de energia, e responsáveis por boa 

parte das emissões, têm sido a geração elétrica, o gás de carvão, a metalurgia, os minerais 

não metálicos, o transporte marítimo, as minas de carvão e a refinação de petróleo. 

Também o acelerado crescimento urbanístico, com o boom de construção que lhe esteve 

associado, contribuiu significativamente para o aumento do consumo de energia nos últimos 

anos, sobretudo relacionado com os setores do cimento e do aço (quase 25% do total em 

2009) 924.  

Em termos de eficiência na utilização da energia tem havido uma tendência de melhoria, 

com a China a aproximar-se dos valores dos países desenvolvidos em termos de consumo de 

Carvão Equivalente por unidade de PIB, apesar de estar ainda longe de países como a 

Alemanha ou o Japão (v. Gráfico 19). 
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Gráfico 19 
Eficiência Energética 

(toneladas de Carvão Equivalente por mil milhões de USD de PIB PPP) 
 

 

Fonte: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute for 

Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report CH_2013%20NHDR_EN.pdf 

 

A China tem-se esforçado por melhorar a sua eficiência energética, nomeadamente, através 

de medidas como o encerramento de unidades de produção obsoletas, o investimento em 

novas tecnologias mais eficientes e o desenvolvimento de fontes de energia renováveis925. 

No entanto, mais de 70% da energia consumida na China ainda vem do carvão, que é 

considerado uma das fontes de energia mais poluidoras do ambiente926. Este tem tido um 

peso muito alto no mix de combustíveis chineses, não só pela fase do ciclo de tecnologia em 

que a China se encontra, mas também porque é um dos poucos combustíveis fósseis 

disponíveis em quantidade na China.  

De facto, o território chinês, apesar da sua dimensão, não é rico noutros combustíveis mais 

"limpos" como o petróleo ou o gás natural. Isto tem levado a uma crescente dependência 

energética da China face a importações do exterior, dependência essa que desagrada, por si 

só, aos líderes chineses.  

                                                           
925

 Por exemplo, o setor do cimento conseguiu ganhos notáveis, reduzindo a intensidade do consumo de 
energia em 30%, entre 1998 e 2009, tornando a China mais eficiente que os EUA e a par da Europa nesta 
matéria. Cf. WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC 
OF CHINA –  China 2030…, p. 227. 

926
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Tudo isto é potenciado pelo tamanho da China: a pressão compradora dos chineses que tem 

feito disparar o preço internacional de vários recursos naturais, nomeadamente o carvão e o 

petróleo, e colocado questões de uma possível escassez destes recursos a nível global, num 

futuro próximo927. Se a China continuar a crescer ao ritmo que tem crescido, e não arranjar 

formas mais eficientes de utilizar os recursos naturais, é provável que estes se esgotem ou, 

pelo menos, que fiquem tão caros que inviabilizem a sua utilização intensiva. 

Mas o principal problema da China, neste domínio, é a poluição. 

 

3.3.1.3.2. Poluição 

 

A China é, hoje em dia, o maior emissor de gases poluentes do mundo, nomeadamente de 

dióxido de carbono (v. Gráfico 20). 

 
Gráfico 20 

Emissões de CO2 por 1,000 USD de PIB 
(toneladas) 

 

 
 
Fonte: China 2030 p. 259. 
 

Esta realidade tem a ver, mais uma vez, com o tamanho da China, visto que em termos de 

emissões per capita o panorama é bastante diferente: a China, apesar de se estar a 

                                                           
927

  WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…, p. 224. 
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aproximar destes, ainda produz menos emissões por habitante do que os países 

desenvolvidos (v. Gráfico 21).  

Gráfico 21 
Emissões de CO2 per capita 

(toneladas) 
 

 
 
Fonte: China 2030…, p. 259. 

 

No entanto, em termos práticos, a China tornou-se um dos países mais poluídos do mundo, 

o que acarreta custos muito graves para a sua saúde pública e coloca sérios riscos ao seu 

crescimento económico futuro. 

 

3.3.1.3.2.1. Poluição do Ar 

 

A poluição do ar é provavelmente a principal causa de morte na China e uma das principais 

preocupações dos atuais dirigentes chineses928.  

O problema da poluição do ar coloca-se, essencialmente, a três níveis: 

Alterações climáticas - devido ao "efeito de estufa" provocado pela concentração de CO2 na 

atmosfera. Os seus efeitos fazem-se sentir sobretudo nas regiões pobres do interior, onde as 

secas diminuem a produção agrícola, levando ao aumento da miséria e da fome, e no litoral 

devido ao risco de subida da água do mar – salienta-se que a China, pela sua geografia, está 
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particularmente exposta a este risco. De acordo com um estudo, as alterações climáticas 

poderão levar a uma quebra da produtividade agrícola entre 5 a 10% até 2030929. 

Chuvas ácidas - devido às emissões industriais de produtos químicos, principalmente dióxido 

de enxofre. Em 2011, as emissões nacionais de dióxido de enxofre atingiram cerca de 20.17 

milhões de toneladas. De entre 468 cidades chinesas investigadas, 227 têm chuvas ácidas, e 

em 24 delas 3/4 das chuvas totais registadas eram ácidas930. 

Partículas finas (PM10) - Pequenas partículas inaláveis, inferiores a 10 micron, que estão 

associadas a diversos problemas respiratórios graves, nomeadamente cancro do pulmão e 

outras doenças cardiopulmonares 931 . A China enfrenta atualmente um dos maiores 

problemas do mundo relacionados com doenças associadas à qualidade do ar urbano932. 

Este problema traduz-se não só numa elevada taxa de mortalidade, mas também numa 

elevada taxa de morbilidade (doenças crónicas), com elevados custos associados, diretos 

(saúde pública) e indiretos (perda de produtividade do trabalho). 

 

3.3.1.3.2.2. Poluição da água 

Entre 1990 e 1998, 33% da população chinesa não tinha acesso a água potável. Em 2004, 

esta percentagem diminuiu para 23%. No entanto, apesar deste progresso significativo, 

cerca de 229 milhões de pessoas continuavam excluídas deste acesso933. 

                                                           
929

 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Special 
Rapporteur on the right to food, p. 12. 

930
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute 

for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 
Sustainable and Liveable Cities …, p. 235 

931
 COHEN, Aaron et al. – The Global Burben of Disease Due to Outdoor Air Polution. Journal of Toxicology and 

Environmental Health [Em linha] Part A, 68:1–7, 2005.  

932
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

–  China 2030…, p. 234. 

933
 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – Relatório do Desenvolvimento Humano 

2000. Lisboa: Trinova Editora, 2000, p. 170 e UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – Human 
Development Report 2007/2008…, p. 253. 
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Embora a China tenha recursos hídricos abundantes, sofre de uma distribuição espacial 

desequilibrada dos recursos e de uma insuficiente reserva de recursos per capita. A 

disponibilidade de água per capita na China é menos de um terço da média do mundo934.  

A poluição da água vem agravar substancialmente este problema935. 

Mais de 400 cidades, cerca de 2/3 do total, registam quebras graves no abastecimento de 

água936. 

Dos testes conduzidos a amostras de água obtidas nos principais rios do norte e nordeste da 

China, cerca de 40% foram classificadas como Grau V or V+, isto é, inadequadas para a maior 

parte dos usos, sejam recreativos, agrícolas ou industriais. O que vem exacerbar a situação 

de falta de água crónica no norte e nordeste, onde em média a água potável disponível é 

apenas 785 metros cúbicos per capita, cerca de 200 metros cúbicos abaixo do limite 

internacional de “falta de água extrema”937. 

Dos sete principais rios chineses apenas dois não estão gravemente poluídos (qualidade 

inferior a categoria V) — o Yangtze e o Rio das Pérolas. Muitos lagos e reservatórios 

permanecem assolados pela eutrofização938, que provoca um aumento excessivo de algas. A 

contaminação das águas subterrâneas também é um problema grave, relacionado 

diretamente com a contaminação dos solos939.  

                                                           
934

 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Special 
Rapporteur on the right to food, p. 12. 

935
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA – China´s Progress Towards the Millennium 

Development Goals 2013 Report.  

936
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute 

for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 
Sustainable and Liveable Cities…, p. 46. 

937
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

–  China 2030…, p.235. 

938
 A eutrofização é um excesso de nutrientes (compostos ricos em fósforo ou nitrogénio). 

939
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute 

for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 
Sustainable and Liveable Cities…, p. 51. 
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Em 2005, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, quando avaliou o relatório 

entregue pela China relativo ao cumprimento das suas obrigações impostas pelo PIDESC, 

notou «com preocupação a falta de acesso a água potável nas áreas altamente 

industrializadas» (E/C./12/1/Add.107, par. 34). 

 

3.3.1.3.2.3. Poluição do solo 

 

Estima-se que 37% do território total da China sofra de alguma forma de degradação da 

terra. Segundo informações do Ministério da Terra e Recursos cerca de 12.3 milhões de 

hectares — mais de 10% da terra arável da China — estão contaminados pela poluição940.  

De acordo com o Ministério da Proteção Ambiental e a Academia Chinesa da Engenharia, a 

contaminação dos solos com metais pesados é um problema grave e levanta receios que 

estes poluentes possam entrar na cadeia alimentar941.  

A contaminação de terrenos agrícolas tem vindo a reduzir a disponibilidade de área 

cultivável, já muito reduzida pela urbanização, industrialização e desenvolvimento de 

infraestruturas, podendo conduzir a uma situação em que o total de terra agrícola desça 

abaixo do nível estabelecido pelo governo como "a linha vermelha", abaixo da qual a 

autossuficiência na produção de cereais será difícil de manter942. 

No seu relatório de 2013 o Comité dos Direitos da Criança, responsável pela avaliação geral 

dos relatórios entregues pelos Estados sobre o cumprimento das suas obrigações impostas 

pela Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), da qual a China é parte, demonstrou a 

sua profunda preocupação pelas «centenas de milhares de crianças envenenadas com 

chumbo em particular nas zonas pobres e rurais, o que tem dado origem a deficiências físicas 

                                                           
940

 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Special 
Rapporteur on the right to food, pp. 11-12. 

941
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

China 2030…, p. 235. 

942
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

–  China 2030…, p. 236. 
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e mentais permanentes, (agravado pela) falta de tratamento e ameaças a quem procura 

tratamento» (v. CRC/C/CHN/CO/3-4, par. 23). 

Um outro problema diretamente relacionado com a degradação dos solos é o lixo eletrónico. 

Segundo Ma Tianjie, porta-voz do escritório da Greenpeace em Pequim, «cerca de 70% do 

lixo eletrónico gerado globalmente acaba na China»943. 

Todos estes fatores levaram à conclusão incontornável de que a continuação do 

crescimento, nos mesmos moldes e com o mesmo nível de degradação ambiental das 

últimas décadas, é insustentável no futuro. 

A China encontra-se num nível de desenvolvimento correspondente a apenas 1/8 a 1/10 do 

nível dos países desenvolvidos, em medidas como utilização de energia per capita, carro 

próprio, entre outros indicadores semelhantes, o que significa que ainda tem um longo 

caminho a percorrer em termos de crescimento944. No entanto, esse crescimento não 

poderá ser feito nos moldes do passado. Nunca existirá capacidade ambiental para a China 

copiar o modelo de industrialização dos países desenvolvidos945.  

Segundo um estudo da Academia de Ciências Sociais da China, em 2005, o custo da 

exploração dos recursos naturais, a degradação ambiental e a poluição representavam 

13.9% do PIB, enquanto o crescimento nesse ano foi de 11.3%946. Isto ilustra bem as 

consideráveis ameaças e desafios que a China enfrentava, com potenciais consequências 

tanto para a segurança alimentar ao nível nacional, como para a realização do direito à 

alimentação para os grupos mais vulneráveis947. 

                                                           
943

 WATSON, Ivan – China: The electronic wastebasket of the world. In CNN [Em linha]. 2013- 05-31. Disponível 
em WWW: http://edition.cnn.com/2013/05/30/world/asia/china-electronic-waste-e-waste/ 

944
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…, p. 240. 

945
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

– China 2030…,  p. 219. 

946
 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Special 

Rapporteur on the right to food, p. 11. 

947
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA –China´s Progress Towards the Millennium 

Development Goals 2013 Report. 
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Existe também um desequilíbrio grande entre regiões, no que respeita aos problemas 

ambientais. Por um lado, a parte ocidental da China, especialmente a região noroeste, 

enfrenta desafios mais graves na restauração do seu meio ambiente danificado do que a 

parte oriental do país948. Por outro lado, as regiões que iniciaram primeiro o processo de 

industrialização estão já numa fase de mudança para indústrias mais modernas e menos 

capital-intensivas, enquanto as regiões mais atrasadas estão agora a introduzir a indústria 

pesada, pelo que poderão ser mais afetadas pelas restrições ambientais. Se as políticas 

ambientais forem impostas de modo uniforme a todas as regiões, poderão ser 

particularmente penalizadoras para estas últimas949. Estas disparidades justificam em parte 

a dificuldade que tem havido em implementar padrões de proteção do ambiente e 

sobretudo em aplicá-los na prática950.  

Refira-se ainda a proteção da biodiversidade, um dos ODM em que a China parece estar 

mais atrasada. A proteção da biodiversidade na China começou muito tarde e carece de 

apoio científico. Tem havido escassez de cientistas e pesquisadores, e existe uma grande 

falta de estudos sobre problemas económicos e tecnológicos relacionados com a proteção 

da biodiversidade951.  

 

 

 

 

                                                           
948

 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA; CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES. Institute 
for Urban and Development Environmental Studies – China National Human Development Report 2013 
Sustainable and Liveable Cities…, p. 52. 

949
 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

China 2030…, p. 348. 

950
 Por exemplo, foram definidas regras de desenho e construção de edifícios ecológicos que não são 

estritamente cumpridas, apesar de os edifícios representarem 30% do consumo de energia do país. Cf. Idem, 
ibidem. 

951
 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA – China´s Progress Towards  the Millennium 

Development Goals 2013 Report, p. 46 
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Quadro 6 

Comparação de indicadores de energia - China versus OCDE elevado rendimento 

(toneladas, 2009) 

Indicador     China OCDE Medida 

Produtividade da energia 
 

3.77 6.73 PIB PPP por kg de petróleo equivalente 

% de Combustíveis fósseis 
 

92.6 82.9 % da energia primária total utilizada 

Produção de energias alternativas e nuclear 3.53 13.88 % da energia primária utilizada 

Intensidade de CO2 da energia 3.44 2.54 Ton de CO2 por ton de petróleo equiv. 

Intensidade de CO2 do PIB 
 

0.91 0.38 Kg de CO2 por USD de PIB PPP 

Emissão de CO2 per capita 5.67 10.36 Ton de CO2 per capita 

Fontes: World Bank, based on World Bank World Development Indicators; British Petroleum – Statistical Review of 

World Energy (2011); and U.S. Energy Information Administration database apud China 2030, p. 259. 

 

Por último, realça-se que a China dispõe de um vasto conjunto de leis e regulamentos sobre 

o ambiente desde o fim dos anos 70. Desde então, foram criadas 8 leis sobre controlo da 

poluição, 15 leis sobre recursos naturais, mais de 250 regulamentos nacionais sobre 

proteção ambiental, mais de 1300 padrões ecológicos nacionais e mais de 1600 

regulamentos locais sobre ambiente. Além disto, a China ratificou 51 tratados internacionais 

sobre o ambiente952. De entre estes, destacamos a Convenção da Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar de 1982 (ratificada pela China em 1996), a Convenção sobre Alterações 

Climáticas de 1992 (ratificada pela China em 1992), a Convenção sobre Biodiversidade de 

1992 (ratificada pela China em 1992) e a Convenção de Ramsar sobre Pântanos e Zonas 

Húmidas de 1971 (ratificada pela China em 1971). A China também adotou em 1994 as 

orientações da Agenda 21, estabelecidas pela Conferência das Nações Unidas sobre o 

Ambiente e Desenvolvimento de 1992, como «China Agenda 21». 

Não obstante este crescente conjunto de instrumentos jurídicos, a China não tem 

conseguido proteger adequadamente o ambiente. Grandes incidentes poluidores do 

ambiente são frequentes na China e a poluição do ar, da água e da terra é um problema 

cada vez maior. 
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 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA – Urban China: Toward Efficient, Inclusive, and Sustainable Urbanization, p. 455. 
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Segundo análises internacionais, para inverter esta situação serão necessárias 

essencialmente duas medidas: 1) incorporar nos preços dos recursos todos os custos 

ambientais, para desincentivar a sua utilização intensiva; 2) aumentar a importância dos 

objetivos ambientais para as empresas públicas e governos locais, trazendo-os para o 

mesmo nível dos objetivos de crescimento económico e social953.  

 

3.3.2. O NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO (2003 EM DIANTE) 

 

3.3.2.1. Características  

 

A partir de 2003, o modelo de desenvolvimento chinês foi transformado de acordo com as 

exigências do conceito de desenvolvimento científico954.  

O conceito de «desenvolvimento científico» foi proposto por Hu Jintao em 2003, como 

forma de dar resposta aos problemas identificados por Jiang Zemin no XVI Congresso do PCC 

(2002) e com o objetivo principal de tornar o desenvolvimento económico sustentável e 

permitir que o ritmo de crescimento anual se mantenha acima dos 7.2% ao longo das 

próximas décadas. Desde então, o conceito de desenvolvimento científico passou a estar 

incorporado nos Planos Quinquenais de Desenvolvimento posteriores — o 11º PQ (2006-

2011) e o 12º PQ (2011-2015).  

Em 2007, Hu Jintao criou o conceito de «Perspetiva Científica do Desenvolvimento», que, 

por sua vez, inclui três conceitos distintos: «desenvolvimento científico», «dar prioridade ao 

povo» e «sociedade harmoniosa»955. 
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 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL, THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
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People´s Republic of China, p. 30 
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 XING Guoxin – Hu Jintao´s Political Thinking and Legitimacy Building: A Post-Marxist Perspective. Asian 

Affairs: An American Review [Em linha]. 36:4 (2009) 213-226, p. 215 
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O XVII Congresso Nacional do PCC (15-21 de outubro, 2007) introduziu este conceito da 

Perspetiva Científica do Desenvolvimento nos Estatutos do Partido, a par do marxismo-

leninismo, do pensamento de Mao Zedong, da Teoria de Deng Xiaoping e do importante 

pensamento das Três Representações956. 

Hu Jintao, no entanto, não define de forma precisa estes novos conceitos, deixando-os 

funcionar mais como slogans. Essa aparente opção por ideias pouco definidas, tal como o 

slogan «Socialismo com Características Chinesas» (também ele ambíguo) inventado por 

Deng, prende-se com a perceção de que as reformas a efetuar já não se enquadram bem nas 

ideologias originais do Partido (marxismo-leninismo e pensamento de Mao Zedong) e que é 

preciso ir reinterpretando os valores socialistas.  

As crescentes desigualdades sociais e a corrupção ameaçavam destruir o consenso em que 

assentam as reformas em curso. A Direita culpa o autoritarismo e a rejeição dos “valores 

universais”; a Esquerda culpa o capitalismo e o afastamento da ideologia oficial. Hu, tal 

como Deng, diz-se vigilante contra ambos e procura sobretudo defender a posição do 

Partido. E todo o seu discurso procura manter o consenso a favor das reformas. 

O «desenvolvimento científico» visa aumentar o valor acrescentado da economia chinesa. O 

«dar prioridade ao povo» visa esvaziar o conceito de classe e evitar qualquer mobilização de 

massas contra as reformas em curso. A «sociedade harmoniosa» visa evitar que a 

desigualdade social gere uma nova luta de classes. A «sociedade harmoniosa» é uma 

sociedade sem classes em que o Partido zela pelos interesses de todo o povo, e não pelos de 

qualquer classe957. 

O projeto populista conhecido como «Hu-Wen New Deal» visa estabelecer a hegemonia do 

«socialismo com características chinesas» e acabar com o revivalismo de esquerda e com as 

ideias de democracia liberal da direita. Jiang Zemin foi acusado de favorecer as elites. Hu 
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 Cf. CPC Publishes Key Policy Changes in Party Constitution, Xinhua. 2007-10-26. Disponível em WWW: 
http://www.china.org.cn/english/news/229718.htm 
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 XING Guoxin – Hu Jintao´s Political Thinking and Legitimacy Building…, p. 222 
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procura ter uma imagem populista, como forma de solidificar a sua posição e criar 

consensos em torno das reformas958. 

O 11º Plano (2006-11) já falava em «sociedade harmoniosa». O 12º Plano (2011-15) 

desenvolve este tema utilizando a expressão «crescimento inclusivo», isto é, enfatizando a 

partilha dos benefícios do sucesso económico por toda a população. A prioridade implícita 

no slogan do 11º Plano «Estado Forte, Povo Próspero» foi invertida no slogan do 12º Plano 

para «Povo Próspero, Estado Forte»959. 

Conforme se pode ler no texto do relatório do Governo apresentado por Hu Jintao no XVIII 

Congresso Nacional do PCC (8 de Novembro, 2012), o «conceito de desenvolvimento 

científico oferece novas respostas científicas às principais questões respeitantes ao tipo de 

desenvolvimento que a China deve atingir num novo contexto e como o país o deve 

atingir»960. 

O XVII Congresso do PCC também introduziu nos Estatutos do Partido no ponto respeitante à 

democracia socialista que «o Partido respeita e salvaguarda os direitos humanos»961. Em 

relação à democracia, apesar do uso repetido da palavra, o conceito do sentido de eleições 

democráticas no sentido ocidental parece continuar completamente afastado. Como 

alternativa Hu oferece um aumento da democracia interna no Partido. 

O Quadro 7 apresenta um resumo bastante elucidativo da evolução dos objetivos de 

crescimento estabelecidos nos vários planos e congressos desde o ano 2000. Da sua análise 

podemos verificar que o 10º e o 11º Planos Quinquenais davam clara prioridade ao 

crescimento do PIB face ao Rendimento Disponível – estabeleciam um crescimento do PIB 

na casa dos 7% por ano, e um crescimento do Rendimento Disponível na casa dos 5%, – ou 

seja, continuavam a favorecer a poupança em detrimento consumo. 
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Quadro 7 
Objetivos e números reais de crescimento do PIB e do rendimento disponível  

(médias anuais, %) 
 

    Crescimento do PIB Crescimento do Rendimento Disponível 

  Período   

 

     Regiões Urbanas     Regiões Rurais 

    Objetivo Real Objetivo Real Objetivo Real 

10º Plano Quinquenal 2001-05 7,0 9,5 5,0 9,6 5,0 5,3 

Relatório do XVI Congresso 2000-20 7,2           

11º Plano Quinquenal 2006-10 7,5 11,2 5,0 9,7 5,0 8,9 

Relatório do XVII Congresso 2000-20 7,2           

12º Plano Quinquenal 2011-15 7,0   >7,0   >7,0   

Relatório do XVIII Congresso 2010-20 7,2   7,2   7,2   

 
Fonte: YUJI Miura – The income distribution policies of the XI Jinping administration in China, p. 6 

 

 

O 12º Plano Quinquenal e o Relatório político apresentado no XVIII Congresso vêm alterar 

esta relação, nivelando o crescimento do Rendimento Disponível com o do PIB, quer nas 

regiões urbanas quer nas rurais. Esta pequena mudança significa que, a partir de 2011, o 

consumo vai deixar de ser tão restringido e poderá passar a poder crescer a um ritmo 

idêntico ao do PIB (eventualmente até superior).   

O 12º Plano salienta, em traços gerais, cinco linhas mestras do novo modelo de 

«desenvolvimento científico». Segundo este Plano a economia deverá ser: 

1) Mais equilibrada a favor do consumo, e menos dependente do investimento e das 

exportações;  

2) Mais sustentável em termos ambientais, nomeadamente em termos de eficiência 

energética e de poluição;  

3) Mais assente na qualidade dos recursos humanos, no desenvolvimento humano, na 

formação técnica e na capacidade de inovação;   

4) Mais assente em áreas de serviços de ponta e indústrias estratégicas emergentes;   
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5) Socialmente estável, o que implica a redução de disparidades entre as zonas urbanas e 

rurais.    

Estas cinco orientações, se seguidas à risca, irão implicar uma profunda mudança na 

economia e sociedade chinesas (e também da economia mundial), e como tal comportam 

riscos consideráveis.  

O aumento do consumo, mesmo que doseado, provocará uma menor capacidade de 

investimento, pressões inflacionistas e, indiretamente, perda de competitividade externa. 

Para que o consumo aumente para padrões internacionais é necessário deixar subir os 

salários e aumentar o nível de segurança social (sistemas de saúde e pensões), criando 

efetivamente uma classe média com maior peso, e aumentando assim o risco da «armadilha 

do rendimento médio».  

Para evitar essa «armadilha» é necessário encontrar novas fontes de competitividade, daí a 

vontade expressa de investir na formação técnica e científica das pessoas, promover a 

inovação e o desenvolvimento, e procurar investir em indústrias emergentes e em produtos 

de maior valor acrescentado. A título ilustrativo, pode-se dizer que a China quer deixar de 

ser um fabricante de baixo custo de peças subcontratadas para o ipad para passar a ser 

capaz de criar uma nova geração de "zipads". 

Com este fim em vista, a China tem vindo a desenvolver investimentos a três níveis: 

educação, investigação & desenvolvimento, reforço das políticas sociais e ambientais. 

 

3.3.2.2. Novas Políticas 

 

3.3.2.2.1. Educação 

 

A China tem aumentado o investimento em educação, quer ao nível básico quer ao nível 

superior. O número de universidades chinesas entre as top 500 do mundo passou de 9 em 
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2003 para 22 em 2010 962. O número de novos licenciados por ano passou de menos de um 

milhão em 2001 963, para mais de seis milhões e meio em 2011964. No mesmo ano (2011), o 

número de doutorados atingiu os 50.000. Apesar disso, se considerarmos a escala da China, 

estes números continuam a ser modestos face aos dos países desenvolvidos. 

Em 2004, as Nações Unidas estabeleceram como objetivo um investimento mínimo de 6% 

em educação965. A China, que na altura tinha um investimento de 3%, tem vindo a 

aproximar-se daquele objetivo, tendo atingido 3.7% em 2008.  

Como vimos atrás (Quadro 1), os gastos da China em educação já não estão muito distantes 

da média dos países desenvolvidos. Mas se analisarmos estes gastos por nível de 

escolaridade (Quadro 8), verificamos que o investimento da China é praticamente nulo no 

ensino pré-primário, médio-baixo no ensino primário e secundário, e relativamente elevado 

no ensino superior. Parece verificar-se mais uma vez que o pragmatismo chinês dá 

prioridade do crescimento económico em detrimento do apoio social. 

 

Quadro 8 
Gastos públicos com educação por nível de escolaridade 

(% do PIB) 
 

   Total  Pré-Primário Primário+Secundário Terciário 

China  3.7  0.0 2.3 1.4 
Brazil  4.0  0.3 3.0 0.7 
EUA  7.5  0.5 4.1 2.9 
Russia  3.3  0.6 2.0 0.7 
Portugal  5.3  0.4 3.9 1.0 
Alemanha  5.2  0.6 3.5 1.1 

 
Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 
2030,  p. 294 
 

 

                                                           
962

 WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
– China 2030…,  p. 37 

963
 CHINESE Economy: Barry Naughton, Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth Strategy.  

964
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317 

 

Este investimento no ensino superior, sobretudo se se conseguir aumentar a sua 

qualidade966, poderá ser uma peça importante para o futuro desenvolvimento de uma China 

mais moderna e criativa.  

No entanto, na população atual, que em média ainda não beneficiou muito destes 

investimentos recentes, continua a verificar-se um défice grande de escolaridade, sobretudo 

ao nível rural. Neste campo a evolução tem sido lenta (v. Quadro 9). 

Quadro 9 
Percentagem da população com ensino secundário 

(% da população total) 
 
 

    1996  2006  

População Rural   7  9  
População Urbana   44  68  

PopulaçãoTotal   23  40  
   
Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 
2030…,   p. 297 

 

Esta lenta evolução da escolaridade nas zonas rurais tem a ver com os fatores habituais, 

como a cultura e o custo de oportunidade do trabalho, mas deve-se também, em boa parte, 

ao elevado custo do ensino — a escola pública na China tem um custo por utilizador que se 

encontra entre os mais altos do mundo — 160 USD por ano967.  

 

 

3.3.2.2.2. Investigação & Desenvolvimento 

 

A China tem vindo a investir em programas de desenvolvimento científico e tecnológico, 

dirigidos sobretudo ao estímulo da produção de tecnologia nacional. As despesas de I&D 
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representaram 2.09% do PIB em 2013968. Esta percentagem coloca a China perto dos valores 

médios gastos nos países desenvolvidos969, e é tanto mais expressiva da importância 

estratégica atribuída pela China a esta área, se verificarmos que é superior aos valores do 

PIB gastos por exemplo em Saúde, Defesa ou Segurança Interna (v. Quadro 1).  

Apoiando-se na sua vantagem natural de escala, a China tem vindo a definir padrões 

técnicos específicos para o mercado chinês, a criar regras que obrigam à utilização de 

tecnologias abertas970 e a publicar uma Lista Branca de Marcas aprovadas pelo Estado para 

consumo das empresas públicas. Esta lista exclui empresas estrangeiras tão conhecidas, 

como por exemplo, a Microsoft ou a Apple, banindo assim os produtos destas empresas da 

lista de compras das empresas estatais chinesas. 

Tem também imposto regras que obrigam as multinacionais que operam na China a 

transferir know-how e tecnologia para parceiros chineses, assim como, fomentado o recurso 

à engenharia inversa971 (como tradicionalmente fizeram o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e 

outros países asiáticos). 

Com alguma frequência, a apropriação de know-how e tecnologia pelas empresas chinesas, 

através de meios nem sempre transparentes, tem gerado uma onda de protestos crescente 

da parte de grandes empresas multinacionais, mesmo de algumas consideradas mais 

“próximas” da China (por exemplo, a Siemens ou a GE)972. Em alguns casos têm-se mesmo 

observado processos judiciais neste domínio973, embora raros e de difícil sustentação uma 

vez que a legislação chinesa no que respeita à proteção da propriedade intelectual e 
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 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. National Bureau of Statistics of China – Statistical Communiqué of the 
People´s Republic of China on the 2013 National and Economic and Social Development [Em linha]. 24 February 
2014.  

969
 WORLD BANK – Data. The World Bank Group, 2014. Disponível em WWW: 

http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS 

970
 «Tecnologia aberta» é uma tecnologia que pode ser descodificada, utilizada e desenvolvida por todos. 

971
 «Reverse Engineering» — reverter o processo de fabrico para identificar a tecnologia usada. 

972
 CHINESE Economy: Barry Naughton, Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth Strategy.  
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industrial é bastante permissiva (e a internacional também). Alguns autores consideram que 

esta falta de proteção da propriedade intelectual e industrial é um dos principais 

"calcanhares de Aquiles" da estratégia de inovação e desenvolvimento da China para o 

futuro974.   

Foram também criados subsídios específicos dirigidos à investigação e desenvolvimento, 

centros de inovação e bases de dados abertas, e, naturalmente, reforçados os objetivos de 

I&D para as empresas públicas.   

O número de patentes registadas pela China é ainda muito baixo face a outros países, 

sobretudo patentes de elevado valor (v. Quadro 10). 

 
 

Quadro 10 
Registo de patentes por país e valor 

 

 

     Valor Elevado             Valor Médio        Valor Baixo 

   1995 2005  1995 2005  1995 2005 

China  3 25  64 2528  41296 187067 

Alemanha  2107 606  12073 18321  43300 47245 

EUA  3888 1722  62261 50098  62261 50098 
 

Fonte: WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA – China 
2030, p. 193 
 

 

Contudo, os dados disponíveis ainda não refletem os investimentos mais recentes, e, se 

atendermos à dimensão da China e aos números envolvidos, rapidamente concluímos que a 

simples passagem de uma pequena parte das patentes chinesas de Valor Baixo para Valor 

Médio ou Elevado poderá ter um impacto dramático na sua economia. 
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3.3.2.2.3 Reforço das Políticas Sociais  

 

3.3.2.2.3.1. Segurança Social 

 

Na China maoísta a segurança social estava ligada à economia planificada e dividia-se em 

três partes atendendo às fontes dos benefícios e ao tipo de beneficiários: benefícios do 

Estado, benefícios das unidades de trabalho (danwei) e os benefícios das comunas populares 

rurais975. Neste sistema as unidades de trabalho eram dominantes, nos anos 50 cerca de 90% 

da população urbana chinesa pertencia a uma danwei. 

Entre 1978 e 1992 a segurança social foi reformada no âmbito da reforma das empresas do 

Estado. A partir de 1982 para reformar o emprego vitalício, o sistema do contrato de 

trabalho foi sendo introduzido gradualmente nas empresas do Estado.   

Em 1986, o Conselho de Estado estabeleceu pela primeira vez o subsídio de desemprego 

(dayie) para os trabalhadores com contrato de trabalho, que estavam sujeitos a regras 

diferentes dos trabalhadores com trabalho vitalício976. O Conselho de Estado também criou 

dois regulamentos relativos ao recrutamento, salário e segurança social dos trabalhadores 

das empresas com capitais estrangeiros, respetivamente em 1980 e 1986.  

Em 1993 o Conselho de Estado alterou o Regulamento sobre o dayie para alargar a sua 

cobertura e exigiu que as empresas do Estado criassem um fundo para o seguro dayie para 

garantir o nível básico de vida. Em 1999 o Conselho de Estado voltou a alterar o 

Regulamento sobre o dayie alargando de novo a sua cobertura e estabelecendo métodos 

sobre coleta de fundos, taxas de contribuições e níveis de benefícios. 

Em relação ao sistema de pensões, o Conselho de Estado criou em 1991 a «Decisão sobre a 

Reforma do Esquema de Pensões para os Trabalhadores das Empresas» que estabeleceu o 

Estado, as empresas e os trabalhadores como contribuintes e, além disto, estabeleceu que a 
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coleta das contribuições passava a ser gradualmente da responsabilidade das cidades e dos 

distritos até ao nível das províncias.  

Em 1993, a Terceira Sessão Plenária do XIV Congresso Nacional do PCC adotou a «Decisão 

sobre Assuntos Relativos ao Estabelecimento do Sistema da Economia de Mercado de 

Socialista», que veio dizer que um dos aspetos fundamentais da economia de mercado 

socialista era o estabelecimento de um sistema de segurança social e estabeleceu os 

princípios fundamentais deste sistema. Tendo sido a partir deste diploma que se procedeu à 

reforma do sistema de segurança social nas áreas urbanas focado na reforma do sistema de 

pensões, assistência médica e desemprego. Em 1995, o Conselho de Estado criou a «Circular 

sobre o Aprofundamento da Reforma do Sistema de Pensões para os Trabalhadores das 

Empresas estipulando que as contribuições deviam ser realizadas pelos empregadores e 

pelos trabalhadores.  

Em 1997, de acordo com as decisões do XV Congresso Nacional do PCC (1997), o Conselho 

de Estado criou a «Decisão sobre o Estabelecimento do Sistema Unificado do Sistema de 

Pensões para os Trabalhadores das Empresas», que unificou o sistema básico de pensões 

dos trabalhadores urbanos. 

Após o início da política de reforma e abertura em 1978, os governos locais ficaram com a 

responsabilidade da prestação de cuidados de saúde. Em relação à reforma da assistência 

médica, em 1994, o Conselho de Estado apresentou uma proposta de reforma que incluía 

um seguro de assistência médica baseado em contribuições do trabalhador e a expansão do 

seguro de doença cooperativo rural (este último tinha diminuído brutalmente devido à 

substituição das comunas populares pelas unidades familiares no âmbito do «sistema de 

responsabilidade do agregado familiar»). Entre 1994 e 1998 foi lançada uma experiência 

piloto em Zhenjiang, cidade da província de Jiangsu, e Jiangjiang, cidade da província de 

Jiangxi. E, em 1998, o Conselho de Estado criou a «Decisão sobre o Estabelecimento do 

Sistema de Assistência Médica para os Trabalhadores das Áreas Urbanas», que estabelecia a 

direção da reforma para os trabalhadores urbanos (funcionários do Estado, trabalhadores 

das empresas estatais e trabalhadores das empresas privadas). Em 2003 mais de metade dos 
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trabalhadores urbanos estavam cobertos por um ou mais do que um seguro de assistência 

médica. 

Em 1994, o Ministério do Trabalho criou o «Método Experimental sobre a Segurança na 

Maternidade para as Trabalhadoras das Empresas», que estabeleceu a segurança na 

maternidade, os níveis de contribuições a coletar, o financiamento e os benefícios.  

Em 1996, o Ministério do Trabalho criou o «Método Experimental sobre Segurança por 

Acidentes de Trabalho para os Trabalhadores das Empresas», que estabeleceu as condições 

para indemnização por acidentes de trabalho, os níveis de benefícios, a gestão dos processos 

e a criação do fundo para a segurança por acidentes de trabalho.  

Tudo o que foi dito até aqui aplica-se aos trabalhadores urbanos. Ora, acontece que a partir 

de 1978 os residentes rurais perderam a sua segurança ao nível da pensão básica e da 

assistência médica porque as comunas populares foram substituídas pelas unidades 

familiares, o que levou a um declínio brutal de cobertura.  

Em termos de segurança de assistência médica, enquanto na China maoísta os residentes 

rurais tinham uma cobertura praticamente universal, em 1999 existia apenas uma cobertura 

de 7%977. 

Quanto ao sistema de pensões rural, a China foi experimentando a sua reforma desde os 

anos 80 até 2009. Durante este período a cobertura de pensões nas áreas rurais foi muito 

baixa (10-12%). O fracasso destas reformas deveu-se a diversos fatores, nomeadamente a 

natureza local dos sistemas, constrangimentos fiscais, falta de incentivos para a participação 

da população rural e fraca implementação978.  

No entanto, a partir de 2009 a cobertura de pensões nas áreas rurais aumentou 

significativamente devido ao estabelecimento de um programa de pensões voluntário rural, 

que é financiado por contribuições individuais num valor de 100 a 500 yuans e por 
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contribuições dos governos locais num valor mínimo de 30 yuans por pessoa. Quanto à 

idade da reforma foi estipulada em 60 anos para ambos os sexos979. Este esquema de 

pensões com participação pública local pretendeu estimular a participação dos camponeses 

e, de facto, tem tido grande adesão — entre 2009 e 2013 aderiram ao novo programa de 

pensões rural 100 milhões de pessoas980.  

Para além do problema dos residentes rurais, o Governo chinês também se deparou com o 

problema das pensões de reforma dos trabalhadores migrantes (trabalhadores que têm um 

hukou rural mas trabalham numa área urbana), que não tinham direito a nenhuma pensão 

apesar de serem «a espinha dorsal da classe trabalhadora»981. Note-se que, em 2005, os 

trabalhadores migrantes já representavam 40% da força laboral urbana982.  

Em 2006 num contexto de desigualdades sociais crescentes, o Governo chinês começou a 

pensar na mudança do sistema de pensões para resolver as necessidades dos trabalhadores 

migrantes. E a solução veio a ser a inclusão dos trabalhadores migrantes com contrato de 

trabalho no sistema de pensões dos trabalhadores com hukou urbano, o que implicava 

contribuições obrigatórias dos empregadores e dos trabalhadores. Esta decisão foi 

incorporada na Lei do Contrato de Trabalho, adotada no dia 27 de junho de 2007 e com 

entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2008 983.  

Apesar de a Lei do Contrato de Trabalho (2008) estipular que os empregadores também 

deviam incluir os trabalhadores migrantes no sistema de pensões urbano, o certo é que na 

prática se têm verificado taxas de participação baixas destes trabalhadores no referido 

sistema de pensões. Em 2012, só cerca de 25% dos trabalhadores migrantes é que estavam 

abrangidos pelo sistema, muito menos do que os 80% de participantes dos trabalhadores 
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com hukou urbano984. Isto aconteceu porque a maioria dos trabalhadores migrantes 

trabalham no sector informal, o que é o mesmo que dizer que não têm contrato de trabalho. 

Em 2010, segundo dados do Banco Mundial, 60% dos trabalhadores migrantes estavam no 

sector informal985. 

A Lei da Segurança Social da RPC adotada em 2010 manteve a obrigação dos empregadores 

de contribuírem para a pensão de reforma dos trabalhadores migrantes. E, além disto, criou 

um novo programa de pensões voluntário para os não assalariados urbanos, à semelhança 

do novo programa de pensões voluntário rural. Este novo programa urbano também 

estabelece que a idade de reforma é aos 60 anos para ambos os sexos, mas prevê a 

possibilidade de a contribuição pessoal se situar entre 100 e 1000 yuans e o Governo Central 

contribui com pelo menos 30 yuans por pessoa segura986. 

Não obstante as alterações introduzidas nos últimos anos ao nível das pensões de reforma, a 

China quer criar um sistema de pensões nacional mais justo e sustentável com o fim de 

resolver o problema da baixa cobertura dos residentes rurais, dos trabalhadores migrantes e 

dos trabalhadores com hukou urbano que estão na economia informal e além disto, 

pretende promover a mobilidade laboral. 

O sistema de pensões atual tem suscitado muitas críticas do público, pois, cerca de 200 

milhões de pessoas não beneficiam de pensões de reforma por idade987. 

Além disto, a China também pretende alterar o atual sistema de segurança social dos 

funcionários públicos. Hu Xiaoyi, vice-ministro dos Recursos Humanos e da Segurança Social, 
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disse que no atual sistema um grande número de funcionários beneficia de pensões de 

reforma elevadas e de cuidados de saúde gratuitos sem nunca terem contribuído para tal988. 

Segundos dados da OIT, em 2011, apenas 46.4% da população ativa chinesa é que contribui 

para a pensão de reforma por idade989. 

Vejamos agora a evolução da segurança de assistência médica dos rurais e dos trabalhadores 

migrantes.   

Após o surto da Síndrome Respiratória Aguda (SAR) em 2003, a China começou a preocupar-

se mais com a reforma da saúde. O Governo tomou consciência da enorme desigualdade 

entre as áreas urbanas e rurais, dos custos excessivos que eram a causa da pobreza de 30% 

dos agregados familiares e da necessidade de uma melhor proteção para situações de risco. 

Em 2003, o Conselho de Estado criou um programa piloto em quatro províncias e 333 

municípios para expandir o sistema de assistência médica cooperativo rural. Este programa 

passou a ser designado por Novo Seguro de Assistência Médica Cooperativo Rural. Este Novo 

Seguro teve um enorme sucesso. Em 2008 já cobria 93% dos residentes rurais. Ao mesmo 

tempo, o Governo começou a investir em infraestruturas de saúde rurais e em hospitais. 

Entre 2000 e 2008 o número de hospitais quintuplicou.  

Em 2007, o Seguro de Assistência Médica Básico para os Residentes Urbanos foi testado em 

79 cidades para cobrir os não assalariados urbanos, incluindo crianças, estudantes, idosos e 

deficientes — grupos que estavam sem cobertura desde os anos 80. E em 2008 juntaram-se 

mais 229 cidades ao programa piloto. 

 Em 2008, 45.29% dos residentes urbanos estavam cobertos pelo Seguro de Assistência 

Médica Básico dos Trabalhadores Urbanos e 24.46% estavam cobertos pelo Seguro de 

Assistência Médica Básico dos Residentes Urbanos. Além disto, o Ministério dos Assuntos 

Civis tem um Programa de Assistência Médica Financeira financiado pelo Governo central e 
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governos locais para cobrir as despesas médicas para além dos reembolsos de despesas do 

seguro dos extremamente pobres.  

Em abril de 2009, o Comité Central do PCC e o Conselho de Estado criaram o documento 

«Opiniões sobre o Aprofundamento da Reforma do Sistema de Cuidados de Saúde», com o 

objetivo de garantir o acesso universal a serviços, medicamentos e saúde pública.  

A partir de 2009, o Governo estabeleceu o objetivo de manter a taxa de cobertura do Novo 

Seguro de Assistência Médica Cooperativo Rural e aumentar a cobertura dos programas 

urbanos.  

Em 2010, o Seguro de Assistência Médica Básico dos Trabalhadores Urbanos cobria cerca de 

67.5% dos trabalhadores urbanos. 

Em resumo, atualmente, a China tem três programas de seguro de doença: o Novo Seguro 

de Assistência Médica Cooperativo Rural que cobre os residentes rurais, o Seguro de 

Assistência Médica Básico dos Trabalhadores Urbanos que cobre os trabalhadores urbanos e 

o Seguro de Assistência Médica Básico dos Residentes Urbanos que cobre os não 

assalariados residentes urbanos. Estes três programas funcionam de modo diferente no 

modo como são financiados e como operam. O Novo Seguro de Assistência Médica 

Cooperativo Rural é um programa voluntário que cobre cerca de 840 milhões de residentes 

rurais e os governos locais são responsáveis pela sua administração. O Seguro de Assistência 

Médica Básico dos Trabalhadores Urbanos é um programa obrigatório que cobre cerca de 

300 milhões de trabalhadores urbanos e é administrado ao nível municipal. O Seguro de 

Assistência Médica Básico dos Residentes Urbanos pretende cobrir 200 milhões de crianças, 

estudantes, idosos, deficientes e outros não assalariados residentes urbanos e também é 

administrado pelos municípios. 

Quanto ao financiamento de cada um destes programas, temos: 

  – O Novo Seguro de Assistência Médica Cooperativo Rural é financiado por contribuições 

individuais e por subsídios do governo central e dos governos locais e todas elas têm vindo a 

aumentar gradualmente. Quando foi criado em 2003 o prémio anual era de 30 yuans (10 a  
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pagar pelo beneficiário, 10 pelo governo central e 10 pelo governos locais). Em 2010 era 120 

yuans (17.6 USD) (20 yuans contribuição individual, 50 yuans governo central e 50 yuans 

governos locais). Nas regiões ricas os governos locais devem financiar mais. 

– O Seguro de Assistência Médica Básico dos Trabalhadores Urbanos é financiado por um 

prémio anual correspondente a 8% do salário, tendo os empregadores que pagar 6% e 

trabalhadores 2%.  

– O Seguro de Assistência Médica Básico dos Residentes Urbanos tem um esquema de 

financiamento semelhante ao Novo Seguro de Assistência Médica Cooperativo Rural. As 79 

cidades pilotos têm apresentado valores de financiamento diferentes no entanto a média 

245 yuans por adulto (36 USD), 113 para crianças (16.1 USD), tendo os indivíduos 

contribuído com a maior parte do prémio. 

Que tipos de problemas é que se colocam perante esta diversidade de programas de seguro 

de doença? 

Fundamentalmente estes programas colocam dois tipos problemas. 

Por um lado, apesar do Governo chinês pretender criar um sistema básico de saúde, a 

definição dos níveis mínimos de cuidados de saúde é diferente de região para região. Existem 

disparidades entre as regiões urbanas e as regiões rurais relacionadas com a capacidade 

económica dos governos locais. 

Por outro lado, os trabalhadores migrantes e as suas famílias estão fora dos sistemas de 

seguro de doença formais. Explicando melhor: o Seguro de Assistência Médica Básico dos 

Trabalhadores Urbanos em teoria também devia cobrir os trabalhadores migrantes, mas, 

como já se disse, a maioria dos trabalhadores migrantes estão no sector informal por não 

terem contrato de trabalho990. Quanto ao Novo Seguro de Assistência Médica Básico dos 

Residentes Urbanos não cobre os trabalhadores migrantes, nem as suas famílias. A única 

hipótese que resta aos trabalhadores migrantes rurais é fazerem contribuições para o Novo 
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Seguro de Assistência Médica Cooperativo Rural, o que também cobriria as suas famílias. No 

entanto, isto em termos práticos não funciona porque teriam que fazer a contribuição na 

sua terra natal e aí receberem os cuidados de saúde, assim como as suas famílias991.  

 

Algums notas sobre a segurança por acidentes de trabalho e doenças profissionais 

Ao nível dos acidentes de trabalho a China tem um programa de segurança social que atribui 

a responsabilidade ao empregador. Para este efeito, o empregador paga uma contribuição 

correspondente a um 1% do salário total do trabalhador. Segundo dados da OIT, a estimativa 

de trabalhadores cobertos por danos resultantes de acidentes de trabalho é de 24.2%992. 

A segurança e a saúde no trabalho é um grande problema na China, sobretudo nas minas de 

carvão. Segundo dados oficiais, a segurança no trabalho na China tem vindo a aumentar mas 

o número de acidentes de trabalho e de mortes continua a ser perturbador, e a maior parte 

das vítimas são trabalhadores migrantes.  

Em 2012 registaram-se 71 983 mortes por acidentes de trabalho, menos 4.7% do que no ano 

anterior, e o número de acidentes de trabalho diminuiu 3.1%, o que equivale a cerca de 330, 

000 acidentes de trabalho por ano. Em 70% dos casos os trabalhadores migrantes foram as 

vítimas. Nas minas de carvão verificaram-se 1384 mortes. Huang Yi, funcionário da 

Administração Estadual da Segurança no Trabalho, disse que apesar da taxa de morte devida 

à produção de um milhão de toneladas de carvão ter diminuído para 0.35, ainda é dez vezes 

superior à taxa dos Estados Unidos da América993. 

Segundo um estudo publicado em 2013 no Boletim de Trabalho da China, o elevado número 

de acidentes de trabalho e de mortes resulta do não cumprimento da lei pelos funcionários 
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dos governos locais e da subordinação da segurança à produtividade e lucro por parte dos 

empresários994. Poucos trabalhadores migrantes têm consciência dos perigos existentes no 

seu local de trabalho e poucos recebem a formação adequada. Segundo um estudo sobre a 

segurança no sector da construção, em 2012, 95.9% dos inquiridos não tenham recebido 

qualquer tipo de formação.  

Com efeito, segundo a Lei da RPC sobre a Segurança no Trabalho, adotada em junho de 

2002, o controlo da segurança no trabalho é exercido no seio da empresa por um comité 

sindical (v. artigo 2º) e fora da empresa por um sistema administrativo, chamado de 

«múltiplas cabeças» (duotou guanli) por ser da competência de diversas entidades 

administrativas repartidas por vários níveis, nomeadamente nível nacional, provincial, 

municipal e inframunicipal (v. Capítulo IV da Lei)995. 

O Comité sindical assegura o cumprimento das normas sobre a segurança no trabalho e vigia 

os perigos latentes. No entanto, enquanto a Lei sobre a Segurança no Trabalho tem apenas 

um artigo sobre o comité sindical, simultaneamente dedica um capítulo ao controlo 

administrativo, o que demonstra que se atribui maior importância a este último tipo de 

controlo.  

O controlo administrativo tem gerado problemas ao nível da implementação. Por um lado, 

por falta de coordenação entre as diversas entidades. Por exemplo, para os trabalhos 

especialmente perigosos o Comité Nacional da Economia e do Comércio estipulou que só os 

trabalhadores titulares do certificado emitido pelo Comité após a realização de um exame, 

poderiam exercer tais funções, mas a Administração Nacional do Controlo da Qualidade 

exigiu algo completamente diferente996. Por outro lado, por causa do laxismo dos dirigentes 

locais resultante da corrupção. Acontece que, os empresários, sobretudo empresas privadas, 

para terem mais lucros recorrem à corrupção dos dirigentes locais que têm a obrigação de 

controlar o cumprimento das normas sobre a segurança no trabalho. E estes, em vez de 
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controlarem as empresas, “fecham os olhos” tornando-se cúmplices das maiores tragédias 

dos trabalhadores. Por exemplo, a exploração de uma pequena mina de carvão pode ser 

muito lucrativa dando origem a alguns milhões de yuan por ano, logo o empresário se 

entregar 1% do seu rendimento anual à autoridade local obterá sem dificuldade o certificado 

de exploração da mina, apesar de não cumprir as regras sobre a segurança no trabalho997. 

Este tipo de casos foi tão comum na China em meados dos anos 2000, que em 2006 o 

Governo chinês alterou o Código Penal para incluir as violações das normas sobre segurança 

no trabalho998. No mesmo ano, a Administração para a Segurança no Trabalho encerrou 36 

000 empresas que não obtiveram a licença de exploração no fim de 2005. 

Quanto às doenças profissionais, estima-se que seis milhões de trabalhadores sofram de 

doenças pulmonares e a maioria são migrantes rurais pobres. A maior parte contraiu a 

doença a trabalhar nas minas, na construção e nas fábricas de processamento de pedra nos 

anos 90 e 2000 e poucos receberam alguma indemnização apesar de esta estar prevista na 

lei. Isto porque a maior dos trabalhadores migrantes não têm contrato de trabalho999. A Lei 

da República Popular da China sobre Prevenção e Controlo das Doenças Profissionais foi 

adotada em 20011000. 

Segundo a Convenção nº 161 da OIT sobre serviços de saúde no trabalho (1985) deve existir 

«um serviço de saúde com uma função essencialmente preventiva e encarregado de 

assessorar o empregador, os trabalhadores e os sus representantes na empresa para 

estabelecer e conservar um ambiente de trabalho seguro e saudável que favoreça uma saúde 

física e mental ótima em relação com o trabalho» (artigo 1º), mas a China não ratificou esta 

Convenção, nem existe nenhum serviço de saúde independente, nem médico do trabalho no 

país. Na China maoísta, as empresas públicas tinham normalmente uma clínica ou médicos 
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de medicina geral e as grandes empresas por vezes tinham um hospital. No entanto, a partir 

dos anos 90 com a reforma do sistema de doença estes médicos ou o hospital de empresa 

foram extintos1001.  

 Por último, não obstante a China ter ratificado Convenção sobre os Direitos da Criança no 

dia 2 de março de 1992, assim como, a Convenção nº 182 da OIT relativa à Interdição das 

Piores Formas de Trabalho das Crianças e à Ação Imediata com vista à sua Eliminação no dia 

8 de agosto de 2002, o Comité dos Direitos da Criança na sua avaliação sobre o último 

relatório entregue pelo Governo chinês em 2013 disse estar «profundamente preocupado 

com as crianças que trabalham em condições perigosas, sobretudo nas minas violando as 

normas internacionais de segurança no trabalho» (E/C./12/1/Add.107, par. 23). 

 

3.3.2.2.3.2. Reforma do sistema hukou  

 

O 11º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Económico e Social (2006-2010), 

incentivou os trabalhadores migrantes (nongmingong) a fixarem-se em cidades de pequena 

e média dimensão. Como parte desta iniciativa, as condições de residência em cidades de 

média dimensão foram significativamente flexibilizadas por uma notificação do Conselho de 

Estado para acelerar o processo de reforma. De acordo com esta notificação os 

trabalhadores migrantes que vivam num distrito de uma cidade média há três anos, mesmo 

que vivam numa casa arrendada, e que estejam inscritos na segurança social da cidade 

durante um certo período de tempo, terão o direito de pedir o hukou urbano para si, sua 

esposa, filhos e pais1002.  

Em 2007, o Ministério da Segurança Pública anunciou que com o fim de realizar a igualdade 

entre todos os cidadãos, a China iria suprimir gradualmente a sua dupla estrutura, o que 

significa uma abolição gradual da distinção entre hukou urbano e hukou rural. 
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 Até 2009, várias 15 províncias unificaram o registo hukou (por exemplo, Hebei, Zhejiang, 

Liaoning). No entanto, esta medida é simbólica porque as pessoas continuaram a ter direitos 

diferentes consoante o local do seu hukou original. 

Outras cidades deixaram de relacionar o acesso aos serviços públicos básicos com o hukou, 

por exemplo, Xangai, Shenzen, Zhegiang, Guangdong, Jiangsu, Chongqi e Chengdu adotaram 

este sistema. Mas, geralmente nas grandes cidades as reformas foram orientadas para os 

trabalhadores mais qualificados. Além disso, é o empregador do trabalhador migrante que 

tem fazer o pedido. A corrupção dos funcionários faz com que a obtenção do hukou urbano 

se torne cada vez mais cara sobretudo nas cidades mais procuradas: desenvolveu-se um 

mercado negro do hukou 1003. 

Até 2013, a reforma do sistema hukou tem sido implementada de um modo fragmentado ao 

nível local. A maior parte das regiões que flexibilizaram as restrições ao pedido de hukou 

urbano têm permitido a mudança a trabalhadores migrantes «da mesma província e que já 

tenham contribuído para a economia local e esta abordagem parece estar destinada a 

continuar1004. 

 

3.3.2.2.4. Nova Política do Ambiente  

 

Nos últimos anos, o Governo chinês colocou a proteção ambiental numa posição mais 

estratégica, estabeleceu orientações para a proteção ambiental e ecológica, deu prioridade à 

proteção e recuperação natural, reduziu a intervenção humana e utilizou a recuperação 

natural para promover a proteção ecológica e restauração. Impôs objetivos de redução das 

emissões dos principais poluentes (mantendo o objetivo obrigatório do desenvolvimento 

económico e social do país), destacou diversos pensamentos estratégicos como construção 

de uma «civilização ecológica» e uma «China bonita», e explorou com firmeza uma nova via 
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para a proteção ambiental. A China não se tem poupado esforços para resolver os 

problemas ambientais, que travam o desenvolvimento e prejudicam a saúde pública. A 

conceção estratégica de construir uma «civilização ecológica» proposta pelo governo chinês 

exige que se resolvam uma série de problemas relacionados com recursos e ambiente, e se 

realize um alto nível de harmonia entre o homem e a natureza, e entre o ambiente e 

economia1005.  

No XVII Congresso do PCC (2007), Hu Jintao, no seu discurso, coloca os problemas 

ambientais em lugar de destaque: 

Embora reconhecendo as nossas conquistas, temos que ter presente que elas 
ainda ficam aquém das expectativas do povo e que ainda existem bastantes 
dificuldades no nosso caminho futuro. As mais relevantes são as seguintes: O 
nosso crescimento económico é muito dependente dos recursos e do ambiente. 
Continua a existir um desequilíbrio entre o desenvolvimento das áreas urbanas e 
rurais, entre regiões, e entre a economia e a sociedade.1006 

 

Esta prioridade atribuída ao ambiente refletiu-se em três grandes linhas de ação: limpeza e 

renovação do ambiente, transformação das indústrias tradicionais, expansão em áreas de 

atividade mais “amigas” do ambiente. 

3.3.2.2.4.1. Limpeza e Renovação do Ambiente 

O Estado desempenhou um papel importante no desenvolvimento das indústrias nascentes 

de proteção do ambiente. Por exemplo, o 11º PQ determinou uma redução de 10% das 

emissões de dióxido de enxofre (SO2) em todo o país, relativamente aos níveis de 2005. Este 

objetivo foi reforçado por novos padrões estabelecidos pela Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma e pelo Ministério da Proteção Ambiental para emissões das 

indústrias pesadas. Isto gerou um rápido crescimento da indústria de dessulfurização 

associada à produção de gás natural desde 2006. 
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Os gastos anuais da China relacionados com o tratamento da poluição industrial 

representam cerca de 0.15% a 0.20% do PIB, sendo comparáveis com os de alguns países 

europeus. No entanto os países europeus de rendimento elevado gastam em média mais 

0.3% a 1.1% do que a China em proteção ambiental (dados de 2008). Para melhorar a sua 

qualidade ambiental, estima-se que as despesas do governo chinês relacionadas com o 

ambiente deveriam ser superiores aos níveis atuais em pelo menos +0.5% do PIB1007. 

Entre 2003 e 2011 uma série de programas completaram a reflorestação de 36464 milhões 

de hectares. Em 2012 foram estabelecidas 24 reservas naturais nacionais (1747 milhões de 

hectares). No fim de 2012 o sistema de reservas naturais de florestas cobria uma área de 

124865 milhões de hectares (cerca de 13% do território nacional). Esta reflorestação, além 

do efeito de renovação ambiental, tem sido importante para ajudar a proteger as pastagens 

e para controlar a origem das tempestades de areia. Foram também criados, em 2012, 125 

programas de proteção de pantanais, que recuperaram uma área cerca de 20000 hectares. 

Existem atualmente 298 parques naturais de pantanais na China. Na última década, a 

capacidade para conservação do solo tem vindo a aumentar de forma progressiva. Os 

projetos nacionais chaves para conservação dos solos têm sido implementados cobrindo 

mais de 600 municípios em todo o país1008. 

A qualidade do ar já estabilizou, mas permanece grave. Só 40.9% das 325 cidades têm uma 

qualidade do ar ao nível dos novos padrões de qualidade e só 23.9% das 113 cidades 

principais para a proteção ambiental têm uma qualidade de ar acimas das normas 

relevantes1009. 
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3.3.2.2.4.2. Transformação das Indústrias Tradicionais 

 

Entre 2006 e 2010, a China reduziu a intensidade energética da sua economia em 20%, por 

via da implementação de medidas restritas de conservação de energia e de redução de 

emissões, apesar de ter mantido o crescimento do PIB acima dos 10% por ano1010. 

Uma das áreas onde a China conseguiu um forte aumento da eficiência e uma boa redução 

das emissões foi nas centrais de produção elétrica a carvão. Devido aos investimentos 

efetuados, estas centrais chinesas ultrapassaram, em eficiência, as dos Estados Unidos em 

20051011. 

 

3.3.2.2.4.3. Expansão em Áreas “Amigas” do Ambiente  

O objetivo tem sido encorajar novos investimentos em indústrias pouco poluentes, 

eficientes em termos de energia e recursos, procurando criar vantagens competitivas 

internacionais em setores nascentes. A China tem algumas vantagens neste domínio, 

nomeadamente a dimensão do seu mercado, que lhe permite atingir rapidamente 

economias de escala nas novas tecnologias, e a alta taxa de investimento que lhe permite 

substituir rapidamente o equipamento antigo, obsoleto e poluidor. Começa também a 

dispor de uma boa infraestrutura de I&D. 

O 12º PQ inclui diversas orientações que suportam uma China mais ecológica, 

nomeadamente completar a transição para o mercado através do desenvolvimento do setor 

privado e da reforma dos mercados de fatores de produção, aumentar o peso do consumo, 

aumentar o peso dos serviços na economia, aumentar o ritmo de inovação, e desenvolver o 
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capital humano. Este plano coloca um enfase forte em sete indústrias estratégicas - proteção 

ambiental e eficiência energética, novas energias, nova geração de tecnologias de 

informação, biotecnologia, manufaturas complexas, veículos de energias limpas, e materiais 

de alta tecnologia — todas ela em setores de ponta para o crescimento futuro. Estas 

indústrias são todas "tecnologias verdes", com elevado valor acrescentado e potencial 

exportador. Também propõe um aumento do investimento em I&D para 2.5% do PIB até 

2015, um dos valores mais altos do mundo1012. 

A expansão em áreas de atividade “amigas” do ambiente inclui não só o estímulo de 

indústrias ecológicas emergentes (energia solar, eólica biomassa e hídrica, veículos elétricos) 

mas também o de outros setores não poluentes como os serviços1013. 

A China é atualmente o líder mundial em investimento em energias renováveis. Graças a 

estes investimentos, a China já é o país do mundo com maior capacidade instalada nas áreas 

da produção hidroelétrica, eólica, e solar. É também o líder mundial na produção de painéis 

solares. Este setor tem uma faturação anual que ultrapassa os 45 mil milhões de USD, 

exportações e importações atingem os 22 mil milhões de USD e emprega 300 000 

pessoas1014. 

Num discurso em Novembro de 2011, na Cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia 

Pacífico), o presidente, Hu Jintao, declarou:  

Estamos a projetar a continuação do crescimento acelerado da indústria de 
proteção ambiental da China durante o 12º Plano Quinquenal. Em 2015, o valor 
total dessa indústria deverá exceder os 2 mil milhões de yuans. Entre 2011 e 2015, 
o Governo central da China planeia investir 3.1 mil milhões de yuans na proteção 
ambiental, mais do dobro do que foi investido nos cinco anos anteriores. As 
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indústrias chinesas de conservação de energia e de proteção ambiental são vistas 
como setores principais para o investimento estrangeiro. Uma crescente procura 
de produtos e serviços verdes, combinada com um ambiente favorável ao 
investimento vão providenciar um mercado vasto e tremendas oportunidades 
para empresas de todo o mundo.1015 

Para proteger o ambiente e evitar «poluir primeiro e limpar depois» o Conselho de Estado 

lançou, em 2010, o Plano de Desenvolvimento das Principais Áreas Funcionais. Este Plano 

classifica o território chinês em quatro grandes tipos: 1) áreas urbanas industriais, 

relativamente afluentes, nas quais o desenvolvimento deve ser «otimizado» para resolver os 

problemas ambientais existentes; 2) áreas-chave para o desenvolvimento futuro; 3) áreas 

em que o desenvolvimento deve ser limitado; e 4) áreas em que o desenvolvimento deve ser 

proibido1016. 

 

 

3.3.2.3. Crise Económica (2008): o impulso para a mudança 
 

A palavra crise em chinês é composta por dois caracteres, 
 que significam risco e oportunidade

1017
  

  

Nos primeiros dois ou três anos que se seguiram ao lançamento do projeto da nova reforma 

em 2005, registaram-se muito poucos progressos. No meio de algumas dúvidas e resistência 

interna à mudança, sobretudo de algumas regiões e empresas públicas, a economia chinesa 

manteve o seu rumo praticamente inalterado: a poupança e o investimento continuaram a 

crescer e até a acelerar (v. Gráficos 9 e 12, onde se vê que estes agregados virão a atingir 

máximos em 2008) e o consumo continuou bastante anémico (v. Gráfico 10); o crescimento 

manteve-se essencialmente à custa das exportações (v. Gráfico 11). Apenas a ligeira 
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valorização do yuan após 2004 (v. Gráfico 7) e o aumento da inflação após 2006 (v. Gráfico 8) 

parecem mostrar os primeiros sinais de mudança na política económica.  

Em face da dimensão e risco das reformas envolvidas esta lentidão inicial poderá ser 

considerada normal. Ao mesmo tempo a valorização do yuan e a inflação são sinais para as 

empresas irem começando a rever as suas vantagens competitivas, pois os dias da 

desvalorização competitiva e da mão-de-obra barata poderão estar a acabar. 

No entanto, passado pouco tempo, em 2008, deu-se a crise económica internacional 

associada num primeiro momento à dívida subprime americana e depois à dívida soberana 

europeia. As principais economias ocidentais entraram em recessão de forma brusca e as 

exportações chinesas registaram uma quebra acentuada (-17% em 2008, v. Gráfico 5). O 

crescimento do PIB chinês, medido em Yuan, caiu abaixo dos míticos 7.2% (que permitem 

dobrar o PIB a cada 10 anos) e o Governo chinês interveio. 

Em 2009, o Governo chinês aprovou um plano de estímulo económico no montante de 586 

mil milhões de USD e, simultaneamente, o Banco Popular da China (banco central) adoptou 

uma política monetária expansionista injetando liquidez na economia e estimulando a 

concessão de crédito. Medidas típicas de um Estado socialista dirão uns, medidas 

keynesianas dirão outros. O certo é que, na sua base, as medidas não diferiram muito das 

adotadas um pouco por todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos e na Europa.  

Tal como noutros países, o primeiro alvo destes investimentos foram projetos de 

construção, sobretudo em áreas de infraestruturas. Mas, o Governo chinês fez algo mais 

consistente: aproveitou para orientar esse investimento no sentido de desenvolver as 

indústrias inovadoras e sustentáveis consideradas prioritárias — as «Indústrias Estratégicas 

Emergentes». 

Este estatuto de «Indústria Estratégica Emergente» foi atribuído a sete setores de atividade: 

energias limpas (prioritariamente a solar), veículos elétricos, novos materiais na área da 

nanotecnologia, biotecnologia, equipamentos de precisão (sobretudo ligados à aeronáutica), 

telecomunicações avançadas e proteção ambiental.  
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Em termos de projetos específicos, foram lançados «16 megaprojetos», que deverão estar 

concluídos até 2020, envolvendo por exemplo a construção de reatores nucleares de última 

geração, uma linha de comboio de alta velocidade, uma linha de aviões civis de longo curso e 

um centro de investigação de doenças infeciosas1018.    

O objetivo explícito do Governo chinês é que estas «Industrias Estratégicas Emergentes» 

venham a representar 15% do PIB em 2020. Se considerarmos que o seu peso em 2011 era 

de apenas 2%, trata-se de um objetivo sem dúvida ambicioso1019. 

Aparentemente, mais uma vez, a crise internacional veio dar um "empurrão" importante ao 

avanço das reformas. Em primeiro lugar, porque veio mostrar aos críticos a fragilidade do 

modelo anterior muito dependente das exportações. E, em segundo lugar, porque o Estado 

aproveitou para abraçar estes novos megaprojetos e estimular definitivamente o arranque 

das «Indústrias Estratégicas Emergentes». 

No entanto, segundo Yuji Miura «Até 2013 não se verificaram nenhuns progressos em dois 

objetivos (dos Planos): mudança para uma economia baseada no consumo e correção das 

disparidades nos rendimentos das áreas urbanas e rurais»1020. 

O rendimento do trabalho, que representava consistentemente 60% do PIB entre 1990 e 

2004, caiu para 40% em 2008.1021 Ainda que tenha recuperado alguma coisa desde então, 

parece claro que ainda não foi dada a prioridade devida ao rendimento disponível das 

famílias e ao consumo. 

Diz François Godeman: «As previsões económicas que emanam das instituições financeiras 

internacionais como o Banco Mundial ou dos próprios dirigentes chineses que definiram o 

                                                           
1018

 CHINESE Economy: Barry Naughton, Macroeconomic Imbalances and a Revised Growth Strategy.  

1019
 Idem, Ibidem. 

1020
 YUJI Miura –The Income Distribution Policies of the Xi Jinping Administration in China, p. 3. 

1021
  WORLD BANK; DEVELOPMENT RESEARCH CENTER OF THE STATE COUNCIL OF PEOPLE'S REPUBLIC OF 

CHINA – China 2030…,  p. 316. 
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objetivo de reequilibrar o crescimento em favor do consumo interno, são regularmente 

desmentidas pelos fatos.»1022 

 

 

 

4. A QUINTA GERAÇÃO DE DIRIGENTES CHINESES 

 

 4.1. O XVIII CONGRESSO DO PCC (2012) 

 

O XVIII Congresso do PCC reunido em Pequim, entre 8 e 14 de novembro de 2012, elegeu os 

novos membros do Comité Central, Comissão Militar Central e Comissão Central da 

Disciplina para os próximos cinco anos. Por sua vez, o novo Comité Central elegeu os 

membros do Gabinete Político, do Comité Permanente do Gabinete Político e o Secretário-

Geral do Comité Central. E o Comité Permanente do Gabinete Político elegeu os membros 

do Secretariado do Comité Central1023.  

O novo Comité Permanente do Gabinete Político — reduzido de nove para sete membros — 

passou a ser composto por Xi Jinping, Li Kekiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan 

Wang Qishan e Zhan Gaoli  

O Comité Central do PCC elegeu para o Comité Permanente do Gabinete Político os 

membros mais velhos do anterior Gabinete Político, com exceção de Liu Yandong 1024. O que 
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 GODEMENT, François – Que veut la Chine…, p. 40. 

1023
 Sobre as eleições dos órgãos do PCC pelo XVIII Congresso v. CPC Q&A: How is General Secretary of CPC 

Elected? China Daily [Em linha]. 2012-11-13.  

1024
 Liu Yandong (1945- ) é a única mulher que faz parte do Gabinete Político do Comité Central. Liu tornou-se 

membro do Gabinete Político do Comité Central no XVII Congresso Nacional do PCC em 2007, tendo ficado 
naquela altura com a pasta da saúde, educação, ciência e desporto. Em 2012, no XVIII Congresso Nacional do 
PCC, Liu Yandong foi de novo eleita para o Gabinete Político do Comité Central e, em 2013, foi nomeada vice-
primeira-ministra do Conselho de Estado. Além disto, em março de 2014, foi nomeada vice-diretora do Grupo 
Dirigente (Leading Group) para a Reforma do Sistema de Cultura e e Desenvolvimento. 
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significa que nas próximas eleições para o Congresso do PCC, que se realizarão em 2017, 

cinco dos atuais membros não poderão voltar a ser eleitos. Segundo Christopher K. Johnson, 

esta situação pode-se demonstrar favorável para Xi Jinping porque os cinco membros mais 

velhos não tendo futuro político podem-se permitir o tipo de riscos exigidos pela 

implementação das reformas necessárias à transição do modelo de crescimento 

económico1025.  

Outra das novidades do XVIII Congresso foi a despromoção do cargo respeitante à 

segurança. Foi decidido que quem exerça as funções de secretário da Comissão dos Assuntos 

Políticos e Jurídicos do Comité Central do Partido não pode ser membro do Comité 

Permanente do Gabinete Político para evitar que tenha demasiado poder. Entre 2007 e 2012 

este cargo foi ocupado por Zhou Yongkang (1942-), que era simultaneamente membro do 

Comité Permanente do Gabinete Político. 

Além disto, Hu Jintao renunciou voluntariamente ao cargo de presidente da Comissão Militar 

Central do PCC por mais dois anos, ao contrário dos seus predecessores, Deng Xiaoping e 

Jiang Zemin. Sendo o primeiro dirigente da República Popular da China a ceder 

simultaneamente o poder de secretário-geral do PCC e de presidente da Comissão Militar 

Central. E desde a realização do Congresso que praticamente não se tem ouvido falar dele.  

Em março de 2013, após o encerramento da Primeira Sessão da XII Assembleia Popular 

Nacional, o Estado-partido divulgou o seu novo Governo. Xi Jinping foi eleito Presidente da 

RPC e Presidente da Comissão Militar Central da RPC e Li Kekiang foi nomeado Primeiro-

Ministro do Conselho de Estado (v. artigo 62,º nº 4 e 5 da Constituição da RPC). 

Jiang Zemin, após alguns meses de afastamento, foi citado elogiando o presidente Xi Jinping 

num encontro que teve com o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger em 

Xangai, no dia de 3 de julho de 2013. No entanto, a notícia do encontro e as revelações 

sobre as palavras trocadas entre os dos ex-líderes só foi divulgada três semanas depois no 

website do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.  
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 JOHNSON, Christopher K. – Decoding China´s Emerging “Great Power” Strategy in Asia. Washington D.C.: 
Center for Strategic &International Studies (CSIS), June 2014, p. 6. 
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Jiang Zemin terá dito a Henry Kissinger que o Presidente é «um líder forte e capaz». Tendo 

acrescentado: «Apesar de ainda termos que ultrapassar algumas dificuldades, tenho plena 

confiança na nova liderança.» Assim como se terá mostrado satisfeito com as «posições 

tomadas» por Xi Jinping como resposta à violência no Xinjiang.  

A notícia também referia que Jiang Zemin tinha falado diretamente com Xi Jinping sobre o 

encontro1026. 

Já se sabia que Jiang Zemin apoiava Xi Jinping. Todavia esta notícia, como já tem sido 

salientado por vários analistas, faz lembrar o apoio de Deng Xiaoping a Jiang Zemin em 1992 

—a célebre Volta pelo Sul — quando este último enfrentava a oposição dos «ortodoxos» 

liderados por Chen Yu, o que veio permitir o relançamento da política reforma económica e 

abertura após Tiananmen.  

Como já foi referido, a China está a enfrentar o abrandamento do seu crescimento 

económico e depara-se com vários problemas sociais e étnicos. Por consequência, o apoio 

de Jiang Zemin a Xi Jinping é um sinal para este avançar com as reformas do modelo de 

crescimento económico, que têm vindo a ser adiadas há mais de uma década. 

Como sublinha François Godement, em seis meses Xi Jinping acumulou mais poderes formais 

e mais depressa do que os seus predecessores e tem a maioria no Comité Permanente do 

Gabinete Político. Deng Xiaoping até 1985 não teve a maioria no Gabinete Político, que era 

dominado por figuras mais conservadoras. O grande poder de Deng só começou em 

19891027.   

O XVIII Congresso do PCC (2012) definiu os seguintes objetivos estratégicos: 

[C]onsolidar e desenvolver o relativamente confortável nível de vida até agora 

atingido, transformar a China numa sociedade moderadamente próspera de alto 

nível para o benefício de mais de mil milhões de pessoas até ao centenário do 

Partido e elevar o rendimento per capita para o nível dos países moderadamente 
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 WANG Xiangwei – Jiang Zemin´s backing of Xi not coincidence. South China Morning Post [Em linha]. 2013-
07-29.  

1027
 GODEMENT, François – China belongs to Xi Jinping [Em linha]. 2013-09-09.  
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desenvolvidos e realizar a modernização no principal até à data do centenário da 

República Popular da China.1028 

 

Isto significa que o desenvolvimento económico continua a ser prioridade fundamental do 

PCC. Até 2021, data do 100º aniversário da criação do PCC, a China quer ser um país com um 

rendimento elevado e até 2049, data do 100º aniversário da fundação da RPC, o objetivo é 

«transformar a China num país socialista moderno, próspero, democrático, harmonioso e 

altamente civilizado»1029. 

 

4.2. CONSOLIDAÇÃO DO PODER DO NOVO GOVERNO 

 

4.2.1. CAMPANHA CONTRA A CORRUPÇÃO 

 

Mesmo os funcionários corruptos acreditam que a corrupção está 

fora de controlo. 

Ditado popular chinês 
1030

 

 

Após a sua eleição como secretário-geral do PCC, Xi Jinping decidiu empreender uma 

campanha contra a corrupção no Partido destinada a combater “moscas” (quadros de 

categoria inferior) e “tigres” (quadros de categoria superior). 

A campanha contra a corrupção está a ser dirigida por Wang Qishan (1948- ), membro do 

Comité Permanente do Gabinete Político, muito considerado pela sua integridade e 

eficiência na gestão financeira. Além disso, não tem filhos o que na lógica chinesa, é bom 

pois não será tentado a enriquecer por causa da família. 
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 CPC Q&A: What are the strategic objectives of the Party?  China Daily [Em linha]. 2012-11-11. 

1029
 Le Rêve Chinois. China Central TV [Em linha]. 2014.  

1030
 WANG Xiangwei –Xi Jinping´s wider ambitions in routing out graft. South China Morning Post. 2014-08-14.  
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Wang Qishan é amigo de Xi Jinping desde o tempo da Revolução Cultural, quando foram 

ambos recambiados para o campo em Yan´an. 

A campanha está a ser o maior ataque à corrupção desde 1978. Wang Qishan perseguiu 

Zhou Yougkang, ex-membro do Comité Permanente do Gabinete Político do Comité Central 

do PCC e ex-secretário da Comissão dos Assuntos Políticos e Jurídicos do Comité Central do 

PCC, o general Xu Caihou, que se retirou em 2013 como vice-chefe da Comissão Militar 

Central, e Jiang Jiemin, um executivo de topo da indústria do petróleo. Os três foram detidos 

de acordo com o processo disciplinar do PCC, o que em termos jurídicos se traduz numa 

forma de detenção ilegal. 

Segundo um website do Governo chinês, os investigadores foram preparados para inspirar 

«choque e medo».  

Desde que a campanha começou três dúzias de funcionários com o nível de vice-ministro ou 

superior foram presos sob acusação de corrupção e 182 000 membros do Partido foram 

investigados. Quando comparada com a campanha levada a cabo no ano anterior, antes de 

Xi Jinping assumir o poder, verifica-se que a campanha realizada no tempo de Hu Jintao 

apenas procedeu entre 10 a 20 000 investigações de corrupção. 

Segundo um especialista da Universidade Nacional de Singapura, Huang Jing: «A liderança 

percebeu que se não acabasse com a corrupção massiva o regime entraria em colapso.»1031    

A perseguição de Zhou Yougkang demonstra o poder de Xi Jinping e a sua determinação em 

arrumar a casa. Isto porque desde o tempo de Mao Zedong que existia uma regra (não 

escrita) que estabelecia que os atuais ou anteriores membros do Comité Permanente do 

Gabinete Político não podiam ser investigados.  

Segundo a agência Reuters, o escândalo em torno de Zhou Yongkang envolveu a detenção 

de mais de 300 pessoas relacionadas com o ex-chefe da segurança e a apreensão de ativos 

no valor de 14.5 mil milhões de USD no seu círculo de familiares e associados1032. 
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Esta campanha conseguiu instalar um clima de medo nos funcionários do Partido. 

4.2.2. CAMPANHA DE CONTROLO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E ORGANIZAÇÕES 

CULTURAIS 

 

A Sexta Sessão Plenária do XVII Comité Central do PCC (Outubro de 2011) estabeleceu a 

propaganda e a cultura como único item da sua agenda. 

Após a Sexta Sessão Plenária do XVII Comité Central, Hu Jintao escreveu na revista teórica do 

PCC, Qiu Shi (Busca da Verdade), em Janeiro de 2012: «Devemos ver claramente que forças 

hostis da Internet estão a intensificar o complô para ocidentalizar e dividir a China, e os 

campos ideológicos e culturais são as áreas focais da sua infiltração a longo prazo. […] 

Devemos tomar medidas, estar vigilantes e responder.» 

Xi Jinping, então vice-presidente, reforçou esta ideia em 4 de Janeiro de 2012, dizendo que o 

controlo ideológico e a educação política nas universidades deviam ser fortalecidos. 

A campanha de controlo dos meios de comunicação social intensificou-se depois de, no 

início de 2012, o New York Times e a Bloomberg terem publicado artigos em que revelavam 

as fortunas das famílias de Wen Jiabao e Xi Jinping. 

Em novembro de 2012, Liu Yunshan, da linha dura e diretor do Departamento de 

Propaganda, foi eleito um dos sete membros do Comité Permanente no XVIII Congresso do 

Partido. Liu Yunshan foi reconhecido por supervisionar a dramática revitalização da 

propaganda do PCC, de uma política ineficaz e controlo pouco apertado, para uma política 

energética dirigida à modelação ativa do discurso público. Foi ele que dirigiu o aparelho de 

propaganda durante os distúrbios em Lhasa (2008). 

Em abril de 2013, o Gabinete do Comité Central do PCC criou o Documento nº 9, que é um 

guia detalhado com prescrições para regular a propaganda da China e as organizações 

culturais. O Documento enunciou cinco «formas de pensar incorretas»: 
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1 – Defender a democracia constitucional ocidental (em vez do regime do PCC) 

2 - Defender valores universais (em vez dos valores socialistas) 

3 – Defender o neoliberalismo (com o fim de desmantelar as empresas públicas e mudar o 

sistema económico) 

4 – Desafiar o controlo dos meios de comunicação social pelo PCC e o sistema de gestão das 

publicações e imprensa 

5 – Tentar negar a história do PCC e da RPC, incluindo o valor “científico” e orientação do 

Pensamento de Mao Zedong  

Após a criação do Documento nº 9, os meios de comunicação social foram informados que 

todos os jornalistas na China iriam receber novos cartões de acreditação de imprensa depois 

de passarem num exame para aferir a sua fiabilidade política. Também lhes foi dito que 

teriam que fazer um curso de três meses para estudar «teorias sobre o Socialismo com 

Características Chinesas» e «a visão Marxista do jornalismo». Tudo isto com o argumento de 

que existem forças hostis que estão a “minar a China”. E, além disto, foram instruídos para 

não escreverem artigos favoráveis ao Japão, Vietname ou Filipinas (discussão de assuntos 

históricos e territoriais).  

Para além disto, foi determinada a limitação dos programas estrangeiros na TV (apenas um 

por ano). Estes programas não devem passar nos melhores horários (das 19.30h às 22h). E as 

estações de TV devem dedicar no mínimo 30% do tempo de programação a documentários e 

programas educativos e morais. Por sua vez, os programas de talentos musicais, que na sua 

maioria são cópias dos ocidentais e que se tornaram muito populares na China, também 

foram limitados a um em cada três meses. 

A preocupação do PCC com as minorias também apareceu no Documento nº 9 através da 

menção à existência de esforços «para manipular e incitar tibetanos à imolação», criar 

incidentes terroristas violentos e, em Xinjiang, usar questões étnicas e religiosas para 

atividades prejudiciais. E, desde aí, o Governo chinês tem fortalecido o controlo no Tibete e 

no Xinjiang. 
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Um mês após a criação do Documento nº 9 (maio de 2013), a implementação das medidas 

para controlar os meios de comunicação social tornou-se mais eficiente. 

Em 13 de maio de 2013, o Departamento de Propaganda sintetizou as principais conclusões 

sobre a propaganda num Documento intitulado «Relatório sobre a Situação Atual na Frente 

Ideológica». O Documento identificou sete tópicos perigosos: valores universais (pushi jiazi 

buyaojiang), liberdade de imprensa (xinwen ziyou buyaojiang), sociedade civil (gongmin 

shehui buyaojiang), direitos civis (gongmin quanti buyaojiang), erros do PCC (zhongguo 

gongchan dangde lishi cuowo buyaojiang), capitalismo da elite do Partido (quangui zi changi 

eji buyaojiang) e independência judicial (sifa duli buyaojiang).  

Simultaneamente (maio de 2013), o PCC criou uma circular interna para todos os comités do 

Partido intitulada «Sobre a situação atual no Domínio Ideológico», enumerando os «sete 

tópicos» que não deviam ser discutidos nos meios de comunicação social e nas 

universidades. 

Por esta altura também se intensificaram os esforços para treinar os jovens universitários ao 

nível “ideológico”. 

Uma “opinião” (parecer) da autoria conjunta do Departamento de Organização do PCC, 

Departamento de Propaganda e Ministério da Educação publicada no Diário do Povo, em 28 

de maio de 2013, dizia: «Alguns professores jovens estão perdidos nas suas crenças 

ideológicas. Eles têm ideias e crenças estranhas, estão a perder a sua ética ocupacional e 

profissional […] Eles não podem servir de modelo a outros». E acrescentava: «devem ser 

educados nos sistemas teóricos do Marxismo, Leninismo, Pensamento de Mao Zedong e 

Socialismo com Características Chinesas.»     

Em agosto de 2013, num discurso na Conferência Nacional sobre Propaganda e Ideologia 

realizada em Pequim, Xi Jinping pediu aos funcionários do PCC de todos os níveis para 

fortalecerem o controlo dos meios de comunicação social e assegurarem a implementação 

dos “sete nãos”: «Temos que persistir na ideologia estratégica do desenvolvimento […] 

concentrar a nossa energia na construção económica e na melhoria da vida do povo. […] 
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Temos que lançar, com profundidade, propaganda e educação sobre o socialismo com 

características chinesas. Temos que fortalecer os valores centrais do socialismo.» 

O discurso foi posteriormente enfatizado num artigo publicado na revista Qiu Shi (Busca da 

Verdade), em 16 de Outubro de 2013, e mais tarde na CCTV (Televisão Central da China). 

O artigo da revista Qiu Shi apelou à uniformidade ideológica, avisou contra as «forças anti-

China», que tentam ocidentalizar a China com o objetivo de a desestabilizarem, e atacou os 

que têm vindo a propor uma economia neoliberal e reformas constitucionais.  

Em 18 de Outubro de 2013, o jornal New Express, de Guangzou, desafiou o Departamento 

de Propaganda exigindo a libertação de um jornalista Chen Yongzou, que tinha divulgado 

alguns problemas de uma empresa do governo provincial. Em 26 de Novembro de 2013, o 

Departamento de Propaganda fez com que os meios de comunicação social dissessem que 

Chen Yongzou tinha confessado ter sido subornado para publicar aquelas informações e 

apareceu na CCTV com o uniforme dos presos. No dia seguinte, o New Express foi obrigado a 

publicar uma desculpa pelas anteriores declarações. 

Quanto foi dito demonstra que a atual preocupação do PCC com o controlo dos meios de 

comunicação social e universidades está sobretudo relacionada com as tentativas das 

designadas «forças hostis» (leia-se EUA) para desestabilizar a China1033. 
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4.3.TERCEIRA SESSÃO PLENÁRIA DO XVIII COMITÉ CENTRAL DO PCC (9 A 12 DE NOVEMBRO DE 

2013) 

 

A reforma e abertura irão decidir o destino da China moderna e 

realizar o sonho da regeneração nacional. 

XI JINPING
1034

    

Ainda antes da realização da Terceira Sessão Plenária do XVIII Comité Central do PCC, que 

teve lugar entre 9 e 12 de novembro de 2013, Xi Jinping disse aos governantes estrangeiros 

que esta reunião seria a mais importante para a China desde 19781035. No entanto, tal como 

em 1978, só ao fim de alguns anos é que se poderá compreender a verdadeira contribuição 

do Plenário para o país.  

O documento final da Terceira Sessão Plenária do XVIII Comité Central do PCC (documento 

com 22 000 caracteres) — «Decisão sobre os Principais Assuntos Respeitantes ao 

Abrangente Aprofundamento das Reformas» — foi adotado no dia 12 de novembro e 

publicado no dia 15 de novembro de 2013 (daqui em diante este documento será designado 

por Decisão). 

Como refere Barry Naughton, a Decisão «não é um projeto ou plano de reforma», é «uma 

declaração de visão mais uma lista de tarefas» 1036. Ou seja, a Decisão propõe uma visão ou 

estratégia a prosseguir e identifica determinados objetivos e problemas específicos que têm 

de ser resolvidos, contudo, não identifica as soluções, nem define prioridades. 

É um texto com 60 artigos, mas cada artigo especifica diversas iniciativas políticas, no total 

“propõe” cerca de 300 reformas. A economia é o foco principal e mesmo as reformas 
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propostas em rubricas tais como política, cultura ou sociedade no essencial também são 

fundamentalmente económicas1037. 

Xi Jinping fez questão de explicar publicamente que a Decisão tinha sido criada por uma 

equipa por si constituída e dirigida e de dizer quais foram as principais decisões tomadas e 

qual a sua importância1038. 

Para além da Decisão propriamente dita, destaca-se que o Comité Central do PCC também 

decidiu criar um pequeno grupo dirigente (leading small group) para toda a reforma 

presidido por Xi Jinping, que tem como principal objetivo coordenar o processo de reforma.   

Para além do referido Grupo, o Comité Central também criou uma nova Comissão Central de 

Segurança Nacional, igualmente presidida por Xi Jinping, para estabelecer e implementar 

estratégias para a segurança do Estado, avançar com a construção do Estado de direito 

relativo ao sistema de segurança do Estado, estabelecer princípios e políticas de segurança e 

investigação. Como justificação para a criação desta Comissão Xi disse: «A segurança 

nacional e a estabilidade social são pré-condições da reforma e desenvolvimento.» Esta 

Comissão é um órgão composto por três dirigentes. 

Quanto à justificação da Decisão, Xi Jinping começando por recordar os discursos de Deng 

Xiaoping sobre a necessidade da reforma em 1992, disse que «só o socialismo pode salvar a 

China e só a reforma e abertura é que podem desenvolver o socialismo e o marxismo na 

China». Depois disse que «a reforma e abertura irão decidir o destino da China moderna» e 

«realizar o sonho da regeneração nacional». E acrescentou que «este plano de reforma foi 

concebido para ser implementado até 2020», isto é, até ao final do mandato de Xi 

Jinping1039. Além disto, Xi apresentou as principais decisões da reforma. 
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4.3.1. «PRINCIPAIS DECISÕES»  
   

A reforma do sistema económico é o centro da estratégia a prosseguir e a questão central é 

a relação entre o Governo e o mercado. Neste sentido, Xi disse: «A reforma económica é a 

chave de toda a reforma enquanto uma relação adequada entre o mercado e o governo 

permanece o centro da reforma económica chinesa.» E, neste contexto, a Decisão 

«reconheceu o papel decisivo do mercado na afetação dos recursos»1040. 

 Esta afirmação do «papel decisivo do mercado» é um aspeto muito importante da reforma, 

pois, se for efetivamente implementado permitirá que seja o mercado a decidir os assuntos 

económicos e não os grupos de interesses (empresas públicas e governos locais), que têm 

sido os principais beneficiados desde o início das reformas no fim de 1978. Porém, como Xi 

salientou, o mercado não irá decidir tudo. «A economia socialista de mercado precisa tanto 

do mercado como do governo, mas o seu papel é diferente.» O governo deve manter a 

estabilidade macroeconómica e prestar serviços públicos, proteger a concorrência justa, 

promover o desenvolvimento sustentado e intervir quando o mercado falha1041. 

As outras decisões mais importantes, na perspetiva de Xi, são:  

– Diminuição do fosso urbano-rural: o fosso urbano-rural é a principal fonte de 

desigualdades. Para alcançar tal objetivo, Xi disse que foi decidido criar condições para que 

os agricultores também beneficiem do processo de modernização. A par de regras estritas 

para proteger o solo arável, serão concedidos aos agricultores direitos de posse, uso, 

benefício e transmissão da sua parcela de terra, assim como, o direito de usar essa 

propriedade como colateral ou garantia, ou ainda para se tornar acionista em operações de 

industrialização agrícola1042;  
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– Abrir a banca ao setor privado, permitir que os investidores privados criem novos bancos 

(pequenos e médios);  

– Reformar o sistema fiscal para que o Governo Central possa assumir mais 

responsabilidades nas despesas para equilibrar as relações entre o Governo Central e os 

governos locais; 

– A Decisão estabeleceu que as empresas públicas terão que entregar ao Estado 30% dos 

seus lucros ao Estado até 2020. O Governo pretende usar parte destas receitas em serviços 

sociais;  

– Fortalecimento da gestão da Internet «para assegurar o seu uso adequado» e 

cibersegurança; 

 – Promoção da democracia consultiva; 

– Melhoria do sistema judicial; 

 – Luta contra a corrupção; 

 – Gestão dos recursos naturais1043. 

  Outras decisões importantes incluídas no documento foram:  

– Abolir a «reeducação pelo trabalho» (laojiao), como parte do esforço para melhorar os 

direitos humanos e as práticas judiciais; 

– Suavizar a política do filho único, permitindo que os casais tenham dois filhos desde que 

um dos membros do casal seja filho único;  

– Acelerar a reforma do sistema hukou;  

– Reduzir a pena de morte «passo a passo»1044.  
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 – Acabar com a tortura para extrair confissões; 

– «Os advogados terão um papel importante na proteção dos direitos e interesses dos 

cidadãos e das empresas de acordo com a lei». 

 

4.3.2. DECISÕES COM INCIDÊNCIA NOS DIREITOS HUMANOS E RESPETIVO CONTEXTO 

 

4.3.2.1. Controlo da Internet 

 

Xi Jinping salientou que uma das decisões mais importantes é o fortalecimento da gestão da 

Internet «para assegurar o seu uso adequado» e cibersegurança. 

Uns meses antes, num discurso na Conferência Nacional sobre Propaganda e Ideologia, 

realizada em Pequim, no dia 19 de agosto de 2013, Xi Jinping disse: «A luta online é uma 

espécie de nova luta pela opinião pública, da qual temos que estudar estratégias e táticas. 

[…] Em relação aos líderes de opinião online, temos que reforçar a sua educação e 

orientação, temos que encorajar os bons e conter os maus, não podemos deixar o assunto 

resvalar.»1045 

A China tem cerca de 600 milhões de utilizadores da Internet, mais de 400 milhões de 

utilizadores de telemóveis e mais de 300 milhões de microbloguistas. Os jornais e revistas 

locais forçam o máximo possível os limites nas reportagens, edições e mesmo nos 

comentários. E as notícias estrangeiras transformaram-se num tema de debate interno. 

Tudo isto significa um grande progresso. 
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Os microblogues (ou weibo), que apenas apareceram na China em 2010, permitem 

discussões muito mais livres do que em qualquer outro espaço público. Os jornalistas, por 

exemplo, também aproveitam os microblogues para escrever sobre assuntos que lhes são 

vedados nos meios de comunicação social tradicionais. Mas, nem tudo são rosas. Os 

internautas que criticam o governo ou publicam conteúdos contrários às políticas do PCC são 

ameaçados, perseguidos ou mesmo presos. As mensagens mais audaciosas desaparecem ao 

fim de poucos minutos, os microblogues são encerrados e os resultados de pesquisa são 

filtrados, em regra através de uma lista de palavras-chave, para impedir conteúdos políticos 

sensíveis.  

Em dezembro de 2011, o governo municipal de Pequim estabeleceu que os serviços de 

microblogues tinham que ter até 16 de março de 2012 a identificação completa dos 

microbloguistas. No entanto, a principal plataforma de microbloques, a Sina Weibo, admitiu 

que não tinha conseguido aplicar plenamente a regra. Em dezembro de 2012, a Assembleia 

Popular Nacional alargou as regras impondo a todas as empresas que explorem a Internet, 

incluindo as empresas de telemóveis, a necessidade de exigirem o registo dos usuários com 

identificação completa1046. 

Em agosto de 2013, Xi Jinping supostamente terá apelado num discurso dirigido aos quadros 

do Partido «a travar uma guerra para conquistar a opinião pública» e «capturar o terreno 

dos novos media»1047. O certo é que nesse mesmo mês um conhecido investidor e 

comentador social na Internet, com 60 anos de idade, Charles Xue, foi detido numa sexta-

feira à noite, segundo disse a polícia, por estar com uma prostituta de 22 anos. Xue tem sido 

conhecido na China pelos seus investimentos na Internet e em empresas de tecnologia, 

incluindo a sociedade de telecomunicações UTStarcom. Mas, nos últimos anos também se 
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destacou pelos seus comentários na Internet sobre o tráfico de crianças e a situação dos 

desfavorecidos. Xue tinha mais de 12 milhões de seguidores na Sina Weibo1048.  

Para além das detenções, as autoridades também têm tentado orientar as conversas na 

Internet recorrendo a comentadores remunerados que publicam opiniões a favor do 

governo. Ou seja, o governo também tem utilizado a Internet para promover a sua ideologia 

e as suas políticas.  

Os Estados Unidos da América dizem estar preocupados com a censura da Internet na China 

não apenas por negar a liberdade de expressão de 600 milhões de cidadãos chineses, mas 

pelo facto de a China bloquear o acesso aos seus mercados de empresas como o Facebook, 

Twitter, Bloomberg, New York Times, Google e Youtube1049. 

No dia 15 de fevereiro de 2014, durante a sua visita a Pequim, o secretário de Estado norte-

americano, John Kerry, conversou cerca de 40 minutos com bloguistas. Durante a conversa, 

Kerry expressou o seu apoio à liberdade na Internet e aos direitos humanos em geral. 

A reação da China não se fez esperar, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

chinês, Hua Chunying, disse que «quem está de fora não tem o direito de julgar e não 

compreende a verdadeira situação»1050. Tendo acrescentado que «os assuntos da China 

devem ser decididos pelo povo chinês baseando-se na sua condição nacional» e perguntou: 

«Não é um pouco ingénuo recorrer a métodos deste tipo para pressionar a China na direção 

de mudança que pretendem?»1051. Além disto, Hua Chunying, ironicamente, afirmou: «Acho 

                                                           
1048

 BARBOZA, David – Chinese-American Commentator and Investor is Arrested in Beijing. The New York [Em 
linha]. 2013-08-25. [Consult 2013-08-26]. Disponível em WWW: 
http://www.nytimes.com/2013/08/26/world/asia/chinese-american-commentator-and-investor-is-arrested-in-
beijing.html?_r=0 

1049
 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Congressional-Executive Commission on China – Annual Report 2013. 

Washington, 2013,  p. 4.  

1050
 MACFIE, Nick - China says Kerry´s call for Internet freedom naïve. In Reuters [Em linha]. New  York, 

Thomson Reuters, 2014-02-17. [Consult. 2014-02-17]. Disponível em WWW: 
http://www.reuters.com/article/2014/02/17/us-china-usa-internet-idUSBREA1E05R20140217 

1051
 MACFIE, Nick - China says Kerry´s call for Internet freedom naïve. 

http://www.reuters.com/article/2014/02/17/us-china-usa-internet-idUSBREA1E05R20140217


356 

 

que o tema deste debate poderia ter sido mais aberto, por exemplo discutindo o caso de 

Snowden e questões desse tipo.»1052  

 

4.3.2.2. Abolição do programa de «reeducação através do trabalho» ( laojiao) 

 

A Decisão propôs «a abolição do programa de reeducação através do trabalho, aperfeiçoar 

as leis sobre punição e correção de atos ilícitos e penais e fortalecer o sistema de correção 

comunitário».  

A «reeducação através do trabalho» (laojiao) é um tipo de detenção administrativa1053. Não 

está prevista na lei; está apenas prevista em regulamentos1054, violando a Lei da Legislação 

da RPC, adotada no dia 15 de março de 2000 e com entrada em vigor no dia 1 de julho do 

mesmo ano, que estabelece que apenas a Assembleia Popular Nacional e, em alguns casos, o 

seu Comité Permanente, podem adotar leis sobre matérias relacionadas com a privação da 

liberdade dos cidadãos chineses1055.  

O sistema de «reeducação através do trabalho» foi criado por decisão do Conselho de 

Estado, no dia 1 de agosto de 1957, enquanto decorria o Movimento Antidireitista. Até à sua 

revisão em 1979, não se previa qualquer limite à sua duração. No dia 29 de novembro de 
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1979, um aviso suplementar estipulou a duração da reeducação que passou a ser de um a 

três anos, com a possibilidade de ser renovada por mais um ano (v. artigo. 3.º 

Supplementary Provisions of the State Council for Re-education Through Labor, 1979). De 

acordo com o artigo 10.º do Regulamento de 1982 este programa aplica-se a seis categorias 

de pessoas1056: 

1) Contrarrevolucionários ou pessoas que se oponham ao Partido Comunista ou 
ao socialismo; 

2) Os que cometem ofensas menores relacionadas com crimes em grupo de 
homicídio, roubo, violação, incêndio; 

3) Os que cometam ofensas menores tais como vandalismo, prostituição, furto 
ou fraude; 

4) Os que se reúnam para lutar, perturbar a ordem social ou instigar agitação; 

5) Os que têm um trabalho mas que se recusam repetidamente a trabalhar, e 
perturbem a disciplina laboral, se queixem permanentemente, assim como, os que 
perturbem a ordem da produção, ordem do trabalho, ordem da escola dos institutos 
de investigação e a vida normal das pessoas; 

6) Os que instigarem outros a cometerem crimes. 

Supostamente as decisões relativas à reeducação através do trabalho deviam ser tomadas 

por um Comité Administrativo composto por funcionários dos departamentos dos assuntos 

civis, segurança pública e trabalho. No entanto, na prática, os funcionários da segurança 

pública dominam o processo de decisão, como é salientado pelo relatório do Grupo de 

Trabalho das Nações Unidas sobre a Detenção Arbitrária sobre a visita à China em 1997 

(E/CN.4/1998/Add. 2, par. 43). 

Desde os anos 90, o sistema de reeducação através do trabalho tornou-se tão amplo que 

absorve todos os que violam qualquer regulamento administrativo sobre a ordem pública. 

Como escreve Aiqing Zheng é possível dizer que a reeducação através do trabalho «é um 

saco onde cabe tudo o que quisermos»1057 . 
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Em 2009, segundo consta do relatório do Grupo de Trabalho do Conselho de Direitos 

Humanos das Nações Unidas relativo à Revisão Periódica Universal da situação dos direitos 

humanos na China, existiam 320 centros de reeducação através do trabalho e 190 000 

detidos (v. A/HRC/11/25, par. 66). No entanto, o número de detidos parece ter aumentado. 

Em 2013, Wang Gongyi, diretor do Instituto de Investigação do Ministério da Justiça chinês 

disse numa entrevista dada a um jornal de Guangdong, Shouthern Weekend, que estariam 

detidas cerca de 220 000 pessoas. Wang Gongyi também disse que a maior parte das 

pessoas que estão nestes centros são toxicodependentes e que era provável que os centros 

laojiao e os centros de reabilitação de toxicodependentes fossem fundidos1058.  

A reeducação através do trabalho tem sido muito criticada ao nível internacional pelos 

órgãos dos tratados internacionais de direitos humanos, procedimentos especiais da 

Comissão de Direitos Humanos (e depois do Conselho dos Direitos Humanos), ONG de 

direitos humanos e pelos Estados Ocidentais.  

O Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais tem vindo a manifestar nas suas 

observações sobre os relatórios entregues pela RPC sobre o cumprimento das obrigações 

impostas pelo PIDESC a sua «profunda preocupação com o uso do trabalho forçado como 

medida corretiva, sem acusação, julgamento ou recurso sob o programa de reeducação pelo 

trabalho» (E/C./12/1/Add.107, par. 22)1059. Isto porque o direito internacional dos direitos 

humanos proíbe o trabalho forçado (artigo. 23.º DUDH e artigo 6.º, nº 1 do PIDCP). 

O Relator Especial da tortura e outros tratamentos cruéis desumanos ou degradantes, 

Manfred Nowak, após a sua visita à China a convite do Governo em novembro de 2005, 

demonstrou a sua preocupação com a reeducação através do trabalho. Na opinião do 

relator, os métodos usados nos centros de reeducação através do trabalho, assim como, nas 
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prisões, noutros centros de detenção e outras instituições, normalmente vão além das 

medidas de reabilitação legítimas previstas no artigo 10.º do PIDCP. Na verdade, disse, 

«algumas destas medidas atingem o núcleo do direito humano à integridade pessoal, 

dignidade e humanidade» garantidas pelos artigos 7.º e 10.º do PIDCP e dos artigos 1.º e 

16.º da Convenção Contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos Cruéis, Desumanos e 

Degradantes1060. A reeducação através do trabalho «é não só uma grave violação ao direito 

humano à liberdade pessoal, como pode ser considerada uma forma de tratamento 

desumano ou degradante ou punição, se não tortura mental» (v. E/CN.4/2006/6/Add 6 par. 

64). E acrescentou que, a utilização da reeducação através do trabalho para castigar o 

exercício dos direitos à liberdade de expressão, religião, reunião e associação «parece ser 

incompatível com os valores fundamentais de uma sociedade baseada numa cultura de 

direitos humanos e conduz à intimidação, submissão, autocensura e a uma “cultura de 

medo”» (v. E/CN.4/2006/6/Add 6 par. 65).  

Para se perceber o verdadeiro significado das palavras de Manfred Nowak, basta tomar 

conhecimento dos relatos de algumas pessoas que estiveram nesses centros. Por exemplo, a 

Amnistia Internacional (AI) diz que, alguns desses detidos se queixaram de terem sido 

espancados, por vezes, com matracas elétricas, submetidos a simulações de afogamento, 

privação de comida e de sono, abusos sexuais, tortura mental (entre outras coisas, os 

guardas afirmavam que os detidos eram responsáveis pelo fim do seu casamento e 

ameaçavam perseguir os seus parentes, recusavam a visita dos familiares enquanto não 

“confessassem” e em certos casos foram obrigados a reeducar outros detidos)1061.  

Manfred Nowak também salientou no seu relatório que, desde 1997 os comportamentos 

desviantes e dissidentes em termos políticos que não são sujeitos a sanções penais (por 
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exemplo, os praticantes de Falun Gong e os defensores de direitos humanos), são 

normalmente sujeitos à reeducação através do trabalho, por terem perturbado a ordem 

social ou pequenas ofensas semelhantes (v. E/CN.4/2006/6/Add. 6 par. 61).  

Quando foi anunciada a abolição da reeducação através do trabalho. Alguns juristas chineses 

criticaram o programa laojiao dizendo que é ilegal. Por exemplo, Chen Weidong, professor 

de direito processual penal na prestigiada Universidade Renmin em Pequim, disse que o 

programa laojiao «pode ser mais severo do que as penas impostas por um tribunal a uma 

infração penal». E exemplificou com o facto de a pena mais leve prevista no Código Penal da 

RPC ser a prisão domiciliária sob vigilância durante três meses a dois anos e a segunda mais 

leve, a detenção num centro policial durante seis meses. Daqui concluindo que as ofensas 

que agora caem no âmbito da reeducação através do trabalho devem passar a ser julgadas 

por um tribunal1062.  

Por sua vez, o grupo Advogados Chineses para a Proteção dos Direitos Humanos, no dia 19 

de novembro, fez uma declaração que, entre outras coisas, recomendava «o imediato 

encerramento e eliminação» de todos os tipos de «prisões negras («black jails»), «centros de 

educação jurídica» («legal education centres») e «locais de instrução e advertência» 

(«training and warning places»), que têm vindo a operar fora do sistema jurídico e onde os 

cidadãos são de facto vítimas de crimes de falsas prisões. Além disto, exigia o apuramento 

da responsabilidade das autoridades envolvidas nestes atos1063.  

A abolição da «reeducação através do trabalho» foi adotada pelo Comité Permanente da 

Assembleia Popular Nacional, no dia 28 de dezembro de 2013, que estabeleceu que as 

pessoas detidas nos centros de reeducação através do trabalho deviam ser libertadas à data 

da sua entrada em vigor, mesmo que não tivessem cumprido a sanção na totalidade1064  
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 CHINA to abolish re-education trough labor. Xinhua. [Em linha]. Beijing: Xinhua News Agency,  2013-11-15.  

1063
 CHINESE Lawyers for the Protection of Human Rights: Statement on the Abolition of Re-Education through 

Labour (RTL). In China Change [Em linha ]. 19 November 2013.  

1064
 Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Repealing Legislation on 

Reeducation through Labor [Em linha]. Adopted at the 6
th

 Session of the Standing Committee of the National 
People's Congress on December 28, 2013. Provides that those who are still undergoing re-education through 
labour are to be released without having to carry out the rest of their sentence upon the entry into force of the 
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O laojiao provocou vários casos controversos nos últimos anos, sendo talvez o motivo que 

levou à sua abolição. Considere-se o seguinte exemplo: Tang Hui, uma mãe de 40 anos de 

idade foi colocada num programa de laojiao na província de Hunan por pedir castigos 

severos para os culpados da violação da sua filha e exploração da mesma através da 

prostituição1065. 

Depois deste breve resumo sobre o sistema de reeducação através do trabalho, vejamos 

agora quais é que têm sido os resultados práticos da sua abolição.  

A Amnistia Internacional (AI) realça que a abolição da reeducação através do trabalho é 

apenas uma «mudança simbólica». Isto é, a abolição pretende acalmar a indignação da 

população chinesa perante um sistema abusivo sinónimo de tortura. Como diz Carina-

Barbara Francis, investigadora da AI sobre a China: «É evidente que as políticas subjacentes 

que consistem em sancionar os cidadãos pelas suas atividades políticas ou crenças religiosas 

permanecem inalteradas. Os atentados aos direitos humanos e a tortura perduram mas sob 

outra forma.»1066 

No mesmo sentido, afirma Jiang Tianyong, um advogado de Pequim: «Esta mudança não 

representa uma alteração de “princípios ou de direção” da parte do Partido». E acrescenta: 

«Não se pode dizer que esta medida não tenha significado, mas seria demasiado otimista 

pensar que vai mudar muita coisa. É assim que o poder funciona neste país … Não podem 

usar os campos de reeducação através do trabalho para controlar as pessoas, então 

simplesmente mudam o nome e continuam a controlar as pessoas.»1067 

Segundo investigações da AI, as autoridades chinesas estão a substituir os centros de 

reeducação através do trabalho pelas «prisões negras», por centros de desintoxicação 

obrigatória para os drogados e «centros de lavagem ao cérebro». Os antigos centros de 

                                                                                                                                                                                     
Decision. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=15661&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword= 

1065
 CHINA to abolish re-education trough labor. Xinhua. [Em linha]. Beijing: Xinhua News Agency, 2013-11-15.  

1066
 AMNESTY INTERNATIONAL – Abolition des camps de «rééducation par le travail» en Chine: un systéme 

répressif remplace un autre? 17 décembre 2013.  

1067
 RUWITCH, John – A Jail by another name. China labor camps now drug detox centers. In Reuters. [Em linha]. 

2013-11.03.  
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reeducação têm mudado apenas de nome, passando agora a chamar-se centros de 

desintoxicação. Por outro lado, as autoridades recorrem cada vez mais aos «centros de 

lavagem ao cérebro» — oficialmente designados por «centros de educação jurídica». Nestes 

últimos, são internados normalmente os praticantes da Falun Gong, onde são obrigados a 

renunciar às suas crenças e são submetidos à tortura e a maus tratos. Também se têm 

multiplicado as «prisões negras», que são centros de detenção instalados em hotéis 

pertencentes ao Estado, hospitais mentais, lares e outros edifícios1068. 

 

4.3.2.3. Política do filho único 

 

A Decisão propôs uma flexibilização da política do filho único. À data da Decisão, os casais 

em que ambos os cônjuges fossem filhos únicos podiam ter dois filhos1069. Quando a política 

do filho único foi adotada no fim dos anos 70, os casais urbanos só podiam ter um filho e os 

casais rurais podiam ter dois filhos se o primeiro fosse uma menina. A Decisão veio propor 

que os casais em que algum dos seus membros seja filho único podem ter dois filhos. 

O objetivo da reforma da política do filho único é promover um desenvolvimento 

equilibrado da população da China no longo prazo. Segundo Zhuo Genwei, funcionário da 

Comissão Nacional de Planeamento da Saúde e Família, a flexibilização da política vai manter 

a taxa de nascimentos num nível estável. E, acrescentou que, segundo um estudo do 

Conselho de Estado para assegurar o desenvolvimento económico e social, a população da 

China deve manter-se em cerca de 1 500 milhões. Isto significa que a China deve manter 

uma taxa de fertilidade à volta de 1.8 e a atual taxa situa-se entre 1.5 e 1.61070.  
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 AMNESTY INTERNATIONAL – Abolition des camps de «rééducation par le travail» en Chine: un systéme 
répressif remplace un autre? 17 décembre 2013. 

1069
 Population and Family Planning Law of the People's Republic of China [Em linha]. Adopted at the 25th 

Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People’s Congress on December 29, 2001, 
promulgated by Order No. 63 of the President of the People's Republic of China and effective as of September 
1, 2002.  
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 CHINA to ease one-child-policy. Xinhuanet [Em linha]. Beijing: Xinhua News Agency, 2013-11-15. [Consult. 
2014-08-16] Disponível em WWW: http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-11/15/c_132891920.htm 



363 

 

Acontece que a política do filho único implicou uma grande redução na taxa de natalidade, o 

que por sua vez teve implicações na força laboral. Estima-se que a força de trabalho diminua 

29 milhões na década atual. Por outro lado, o facto de a população estar a envelhecer 

também vai representar um grande encargo financeiro para o Estado e, como tal, a China 

precisa de aumentar a taxa de natalidade para ajudar a suportar as despesas com os idosos 

no futuro. Em 2013, a população idosa com 60 ou mais anos de idade, representa 14.3 % do 

total, mas estima-se que exceda um terço do total em 2050. Por último, os economistas 

chineses também dizem que a política do filho único é uma das causas para a alta taxa de 

poupança dos chineses, situação que o Governo chinês quer alterar1071. 

Esta proposta de reforma da política do filho único foi incorporada na revisão à Lei da 

República Popular da China sobre Planeamento Familiar (2001), adotada pela XII Assembleia 

Popular Nacional, no dia 28 de dezembro de 20131072. 

Em 2014, por altura da Segunda Sessão da XII Assembleia Popular Nacional, a ministra da 

Saúde e chefe da Comissão de Planeamento Nacional da Saúde e de Planeamento Familiar, 

Li Bin, declarou que «não há uma calendarização para a permissão dos casais terem um 

segundo filho» e que «o Governo vai monitorizar a situação demográfica baseando-se nas 

condições existentes». Li Bin também confirmou que a flexibilização da política do filho 

único foi motivada pelo «rápido declínio da taxa de nascimentos e mudanças geográficas 

que levaram a uma redução da força de trabalho»1073. E, por último referiu que, «oito 

províncias já tinham dado luz verde à política de autorização do segundo filho se algum dos 

membros do casal for filho único»1074.  

O facto de apenas oito das trinta e uma províncias chinesas estarem a implementar a nova 

política do filho único resulta de a Lei adotada no fim de 2013 estabelecer que a sua 
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  CHINA to ease one-child-policy.  

1072
 Resolution of the Standing Committee of National People's Congress on Adjusting and Improving the Family 

Planning Policy [Em linha]. Adopted at sixth session of Twelfth National People's Congress on December 28, 
2013.  

1073
  NO timetable on total lifting of one-child policy: China´s health chief. Xinhuanet [Em linha]. Beijing: Xinhua 

News Agency, 2014-03-06; No timetable on total lifting of one-child policy: China´s health chief. 

1074
 NO timetable on total lifting of one-child policy: China´s health chief. 
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concretização é da competência das assembleias das províncias e dos seus comités 

permanentes. 

A implementação da nova legislação por parte das províncias tem levantado alguns 

problemas. Algumas províncias continuaram a aplicar multas aos pais de crianças nascidas 

após a aprovação da lei pela Assembleia Popular Nacional (APN) pelo facto de terem nascido 

algumas semanas antes da implementação das alterações pelas autoridades locais. Por 

exemplo, um casal da cidade de Taizhou, província de Zhejiang, teve o seu segundo filho no 

dia em que a APN aprovou as alterações (28 dezembro 2013), mas como o governo 

provincial só implementou a nova política no dia 17 de janeiro, o casal foi multado em 

200.000 yuans.    

As famílias descontentes têm contestado as decisões das autoridades locais por diversos 

meios, nomeadamente subscrição de petições, recurso das multas e ações judiciais1075.  

A política do filho único tem sido muito criticada ao nível internacional por constituir uma 

violação de alguns direitos humanos e do princípio da igualdade, nomeadamente: 1) 

violação da integridade física das mulheres e da sua saúde reprodutiva, dado que os 

tecnocratas responsáveis pela política do filho único têm poder para impor esterilizações, 

abortos e implantar dispositivos intrauterinos1076, 2) violação do direito de cada criança à 

vida e 3) uma discriminação contra as meninas, pois, os estereótipos e práticas patriarcais 

têm levado à prática de abortos seletivos, infanticídio feminino e abandono de meninas.  

Em 2005, o Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CDESC), responsável pela 

avaliação geral dos relatórios entregues pelos Estados sobre o cumprimento das suas 
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 Sobre os problemas suscitados ao nível prático pela flexibilização da política do filho único em dezembro de 
2013, v. Hard Choices for Family Planners and Parents. In Caixin online [Em linha]. Beijing, 3 July 2014; Graphic: 
The Growing Pains That Come With Changing One-Child Policy. In Caixin online [Em linha]. Beijing, 3 July 2014.  

1076
 As mulheres chinesas que já tiveram o número de máximo de filhos permitido — um ou dois, consoante o 

caso — são obrigadas a implantar o DIU (dispositivo intrauterino). Quanto aos abortos, segundo Zhang 
Hanxiang, diretor do Centro de Comunicação da Comissão para a População e Planeamento Familiar, praticam-
se cerca de 12 milhões por ano, dos quais 6 milhões antes do casamento. De qualquer modo, este número de 
abortos não está diretamente relacionado com a política do filho único. Um dos problemas do elevado número 
de abortos é a falta de informação das mulheres sobre meios de contraceção. Cf. CHINE, Chronique Sociale – 
Bureau du Conseiller pour les Affaires Sociales de l´Ambassade de France en Chine [Em linha]. Nº 21. 2012.  
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obrigações impostas pelo PIDESC, demonstrou a sua profunda preocupação com os abortos 

forçados e esterilizações forçadas e com a alta de taxa de mortalidade que resulta destes 

abortos realizados sem condições provocados pela política do filho único (E/C./12/1/Add. 

107, par. 36). 

O Comité dos Direitos da Criança responsável pela avaliação geral dos relatórios entregues 

pelos Estados sobre o cumprimento das suas obrigações impostas pela Convenção sobre os 

direitos da Criança (1989) tem vindo a criticar esta situação. Em todas as suas Observações 

Gerais sobre os relatórios entregues pelo Governo chinês, o Comité recomendou a 

revogação da reserva estabelecida pela RPC ao artigo 6.º da Convenção sobre os direitos da 

Criança para promover e garantir o inerente direito à vida de cada criança 

(CRC/C/CHN/CO/3-4, par. 7, al. a))1077. No entanto, até à data a RPC não revogou a referida 

reserva. 

Por sua vez, o Grupo de Trabalho sobre a discriminação contra as mulheres no direito e na 

prática, após a sua visita à China a convite do Governo, que decorreu entre 12 e 19 de 

dezembro de 2013, recomendou a aplicação da proibição dos abortos e esterilizações 

forçadas1078. 

 

4.3.2.4. Acelerar a reforma do sistema hukou  

 

A Decisão propôs que se acelerasse a reforma do sistema hukou. 

                                                           
1077

 A China assinou a Convenção sobre os Direitos da Criança, no dia 29 de agosto de 1990 e procedeu à sua 
ratificação no dia 2 de março de 1992 tendo estabelecido a seguinte reserva: «A República Popular da China 
cumprirá as obrigações previstas no artigo 6.º da Convenção sob reserva que sejam compatíveis com as 
disposições do artigo 25.º da Constituição da RPC relativo ao planeamento familiar e do artigo 2-º da Lei da 
República Popular da China sobre a Proteção de Menores.» 

1078
 UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of the Working 

Group on the issue of discrimination against women in law and in practice [Em linha]. 12 June 2014. 
A/HRC/26/39/Add. 2., par. 107, alínea c).  
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A reforma do sistema hukou insere-se no âmbito da tentativa do governo de Xi Jinping de 

implementar a mudança do modelo de crescimento económico para uma economia mais 

baseada no consumo e corrigir as disparidades de rendimento, objetivos fixados no início do 

governo de Hu Jintao que não registaram nenhum progresso até à data. Neste sentido, em 

2014 começou a implementar a nova política de urbanização (chengzhen hua), também 

conhecida por «urbanização dos trabalhadores migrantes».  

A política de urbanização foi formulada para resolver os «Três Assuntos Rurais» — baixa 

produtividade na agricultura, degradação das áreas rurais e pobreza dos camponeses — e 

melhorar o nível de vida dos trabalhadores migrantes que deixam as suas comunidades em 

busca de trabalho nas cidades.   

A essência desta política é garantir a residência urbana (hukou urbano) aos trabalhadores 

migrantes em cidades de pequena e média dimensão e proporcionar-lhes os mesmos 

serviços públicos básicos que têm os residentes urbanos, nomeadamente educação e 

segurança social1079. 

 

4.3.2.5. Tortura 

A Decisão diz que «se deve acabar com a tortura para extrair confissões». 

Alguns dias depois (21 de novembro de 2013), o Supremo Tribunal Popular confirmou no seu 

microblogue oficial que «a inquisição através da tortura usada para extrair confissões, bem 

como o uso do frio, fome, sede, queimaduras, fadiga e outros métodos ilegais para obter 

confissões devem ser eliminados»1080.   
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 Point of View/Yuji Miura: Many hurdles as China´s targets ‛development model shift’ in urbanization policy. 
The Asahi Shimbun [Em linha]. 2014-03-07. [Consult. 2014-08-09]. Disponível em WWW: 
http://ajw.asahi.com/article/views/opinion/AJ201403070051 
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Desde meados dos anos 90, as principais vítimas da tortura na China têm sido praticantes de 

Falun Gong, Uigures, prostitutas, Tibetanos, defensores dos direitos humanos, dissidentes 

políticos e pessoas com sida1081. 

A proibição do recurso à tortura para obter a confissão da prática de crimes foi prevista no 

Código de Processo Penal da República Popular da China criado em 1979 (artigo 32.º). 

Todavia a China só se começou a preocupar verdadeiramente com a questão da tortura nos 

anos 90 do século XX. Em 1997 foram publicadas as primeiras estatísticas oficiais sobre a 

tortura1082.  

Em 2009, Manfred Nowak, relator especial da tortura e outros tratamentos cruéis 

desumanos ou degradantes, salientou como aspeto positivo desde a sua última visita à China 

em novembro de 2005, «a criminalização de atos destinados a obter confissões forçadas». 

No entanto, realçou que apesar de terem sido criados novos tipos de crimes por parte da 

Suprema Procuradoria Popular a definição de tortura na China continua a não satisfazer as 

exigências dos artigos 1.º e 4.º da Convenção contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos 

Cruéis, Desumanos e Degradantes (1984), em particular não inclui a tortura mental, tortura 

com outros fins (por exemplo, discriminação) e o direto ou indireto envolvimento de 

funcionários públicos ou de outra pessoa agindo em nome oficial (v. A/HRC/10/44/Add.5, 

par. 8) 1083. 

Manfred Nowak também felicitou o Governo chinês por ter adotado um programa de 

formação nacional da polícia para evitar a tortura1084, assim como, a introdução de 
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 UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to China - Report 
of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment , Manfred 
Nowak [Em linha]. 10 March 2006. E/CN.4/2006/6/Add.6., p. 13. 
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 Estas estatísticas registaram 364 casos de confissões forçadas por ano entre 1979 e 1989, mais de 400 

casos por ano nos anos 90 e 241 casos de pessoas torturadas até à morte em 1993/1994.  

1083
  UNITED NATIONS. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Manfred Nowak: addendum:: follow-up to the 
recommendations made by the Special Rapporteur: visits to China, Georgia, Jordan, Nepal, Nigeria and Togo  
[Em linha]. 17 February 2009, A/HRC/10/44/Add.5. 

1084
 O novo Código de Conduta para a Polícia adotado em 26 de julho de 2006 proibiu a tortura nos 

insterrogatórios dos suspeitos. 
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gravações áudio e vídeo. Contudo, salienta algumas insuficiências ao nível da 

implementação das novas medidas (v. A/HRC/10/44/Add.5, par. 8). 

Por último, Manfred Nowak lamenta que o sistema de segredos de Estado continue a ser o 

principal obstáculo à investigação independente de queixas de tortura.  

A preocupação do Governo chinês com a tortura está relacionada com os “erros judiciários” 

provocados pelas confissões forçadas. 

 

4.3.2.6. Papel dos advogados  

De acordo com a Decisão, «os advogados terão um papel importante na proteção dos 

direitos e interesses dos cidadãos e das empresas de acordo com a lei». 

Em 2009, Manfred Nowak, relator especial da tortura e outros tratamentos cruéis 

desumanos ou degradantes, salientou como aspeto positivo desde a sua última visita à China 

em novembro de 2005, a revisão da Lei dos Advogados (v. A/HRC/10/44/Add. 5, par. 9), mas 

simultaneamente mostrou preocupação por «casos de intimidação de advogados de defesa» 

referidos em vários relatórios de ONG (v. A/HRC/10/44/Add. 5, par. 8). 

 

4.3.2.7. Reforma do sistema judicial 

Quando Xi Jinping apresentou a Decisão declarou que, «a reforma do sistema judicial visa 

prevenir os erros judiciais, que estes devem ser corrigidos e os responsáveis investigados e 

punidos para proteger melhor os direitos humanos» 1085. 

Alguns dias antes, o Supremo Tribunal Popular tinha pedido o fim da corrupção nos tribunais 

e apelado aos funcionários para não interferirem no funcionamento dos tribunais. Além 
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 XI expounds new judicial reform measures. Xinhua [Em linha]. 2013-11-15.  
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disto, disse que os tribunais não deviam ceder à pressão dos media ou «a pedidos absurdos 

dos litigantes»1086 . 

Desde aí, várias personalidades chinesas têm feito apelos à necessidade de tomar certas 

medidas para evitar a corrupção judicial. Por exemplo, no dia 24 de dezembro de 2013, o 

secretário da Comissão dos Assuntos Políticos e Jurídicos do Comité Central do PCC1087, 

Meng Jianzhu (anterior ministro da Segurança Pública) apelou à reforma judicial através de 

um pensamento jurídico inovador para prevenir a corrupção judicial. Neste contexto, Meng 

Jianzhu salientou a necessidade de procedimentos rigorosos de comutação de penas, 

liberdade condicional e saídas temporárias da prisão sob vigilância1088. Outro exemplo. No 

dia 10 de março de 2014, na XII Assembleia Popular Nacional o presidente do Supremo 

Tribunal Popular, Zhou Qiang, alertou para o facto de juízes corruptos e corruptíveis 

prejudicarem os litigantes e a credibilidade do tribunal. O que foi interpretado pelos meios 

de comunicação social chineses como uma preocupação pela indevida intervenção dos 

funcionários locais nas decisões dos tribunais1089. 

Alguns dias mais tarde (fim de março de 2014), o secretário da Comissão dos Assuntos 

Políticos e Jurídicos do PCC, Meng Jianzhu, num encontro com juízes, procuradores e 

advogados na província de Guangdong no sul da China prometeu promover a reforma 

judicial na China de um modo ativo embora prudente1090. Neste contexto, Meng Jianzhu 

defendeu a necessidade de reforçar a supervisão e contenção do poder judicial e estimular a 

divulgação judicial para proteção da justiça e disse que «esta reforma é uma parte vital da 

reforma política global»1091.  

O que parece estar aqui em causa é evitar a interferência ou o conluio entre as autoridades 

locais e os tribunais. Para tal decisão devem ter contribuído as violências da campanha 
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 PERRY, Michael – China supreme Court rules out confession through torture. 
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 A Comissão dos Assuntos Políticos e Jurídicos do Comité Central do Partido é responsável pelo 

cumprimento da lei e da ordem, tem um controlo direto sobre a polícia, procuradorias e tribunais.  
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 SENIOR CPC oficial urges judicial reform. In Xinhuanet [Em linha]. Beijing: Xinhua News Agency, 2013-12-25.  
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 CHINA Rethinks Its Judicial System. NYTimes [Em linha]. 2014-03-17.  
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contra a mafia de Chongqing dirigida por Bo Xilai e apoiada pelos tribunais locais, assim 

como, o caso Chen Guancheng, um defensor de direitos humanos cego, que foi preso em sua 

casa na província de Shandong e cuja fuga para a Embaixada dos Estados Unidos em Pequim 

provocou um incidente diplomático em 20121092. Porque é que é isto acontece? Vejamos. 

Na China os tribunais são responsáveis perante as assembleias populares. De acordo com a 

Constituição compete à assembleia popular local nomear o presidente do tribunal do nível 

correspondente e o presidente nomear os outros juízes. No entanto, na prática o Comité do 

PCC local normalmente escolhe os juízes e as assembleias populares ratificam. Além disto, os 

juízes dependem dos governos correspondentes ao seu nível hierárquico para efeitos de 

salários, alojamento, etc. Quando escolhem um juiz normalmente os órgãos administrativos 

e políticos locais avaliam a sua obediência em relação à sua política. Aqui convém recordar 

que os governos locais precisam de sustentar a segurança social local, promover as 

indústrias e financiar-se para implementar os seus planos. 

Para acabar com a corrupção dos tribunais ao nível local teria que se acabar com a 

dependência financeira dos tribunais locais em relação aos governos locais. Por outro lado, é 

preciso não perder de vista que nos casos políticos sensíveis mesmo depois de mais de trinta 

anos de reforma o PCC continua a influenciar, direta ou indiretamente, os resultados dos 

casos1093.   

Em suma, a reforma que seria necessária para erradicar os problemas do sistema vai contra 

a própria agenda do PCC, que como vimos não está disposto a renunciar à dependência dos 

tribunais em relação ao Partido. 
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 Hillary Clinton, então secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, negociou a saída de Chen Guancheng 
para Nova Iorque. Desde aí os familiares de Chen continuam a ser perseguidos pela polícia. 

1093
 WEIXIA Gu [Professor na Faculdade de Direito da Universidade de Hong Kong] – The Judiciary in Economic 

and Political Transformation : Quo Vadis Chinese Courts? The Chinese Jounal of Comparative Law [Em linha] 1:2 
(2013) 303-334. Disponível em WWW: http://cjcl.oxfordjournals.org/content/1/2/303.full.pdf+html  EISSN 
2050-4810. 
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6. CONCLUSÕES E OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

A definição dos direitos humanos mais consentânea com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é a de direitos que cada um tem só por ser um ser humano (ou em virtude da sua 

humanidade). 

Os direitos humanos são concebidos como universais, inalienáveis, indivisíveis e 

interdependentes.  

Ao contrário de outros direitos, os direitos humanos não retiram a sua autoridade dos textos 

positivos do Estado, os direitos humanos são direitos inerentes ou inatos ao ser humano e 

esperam ser reconhecidos pelo direito de cada sociedade política.  

Os direitos humanos são direitos dos indivíduos. Os grupos dos mais diversos tipos também 

têm direitos, contudo, estes são direitos das coletividades.  

Os direitos humanos são os direitos possuídos por todas as pessoas, em virtude da sua 

humanidade, para viver uma vida de liberdade e dignidade. 

O direito internacional dos direitos humanos não dá a mesma importância aos deveres dos 

indivíduos para com o Estado do que dá aos direitos humanos. 

No discurso contemporâneo internacional os direitos humanos, a democracia e o Estado de 

direito estão interrelacionados.  

No discurso contemporâneo internacional a democracia não é um modelo democrático 

qualquer. O conceito de democracia não se resume a aspetos de ordem processual ou 

formal relacionados com a aquisição ou exercício do poder político a partir da livre escolha 

maioritária dos cidadãos através do sufrágio universal e do voto secreto. Para além dos 

instrumentos de ordem formal ou processual, a democracia inclui aspetos substanciais que 

se prendem com o modo como o poder político é exercido ou com o conteúdo das decisões 

maioritárias. A democracia dada a sua relação com os direitos humanos tem que ser uma 
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democracia humana, substancialmente fundada no respeito pelo ser humano vivo e 

concreto. 

O Estado de direito é um Estado empenhado em limitar o poder político tanto internamente 

através da separação dos poderes do Estado, como externamente através dos direitos 

fundamentais. Neste tipo de Estado existe uma distinção entre os órgãos que criam o 

direito, os que o executam e os que o aplicam ou dizem o direito. Estes últimos, que são os 

tribunais, devem ser independentes perante os outros poderes do Estado (e poderes 

privados). Mas, além disto, neste Estado todo o exercício do poder se encontra sujeito ou 

submetido ao direito e o direito não é um direito com um conteúdo qualquer, o direito tem 

que garantir os direitos humanos.  

Atualmente, a China aceita a ideia da universalidade dos direitos humanos. No entanto, a 

China não adotou o conceito de direitos humanos internacionalmente reconhecido. Enquanto 

o direito internacional fundamenta os direitos humanos na dignidade da pessoa humana, O 

direito chinês baseia os direitos fundamentais na Constituição e na lei. Isto é, os direitos 

fundamentais são criados pela lei do Estado-partido. Portanto, a China não aceita a ideia de 

direitos inerentes ou inatos ao ser humano.  

Na China os direitos individuais são valorizados pela sua capacidade para aumentar o poder 

do Estado. Os indivíduos não beneficiam de direitos diferentes dos do grupo. Isto porque os 

cidadãos no exercício das suas liberdades e dos seus direitos não podem atentar contra os 

interesses do Estado, da sociedade e da coletividade. Pode-se mesmo dizer que o direito 

chinês consagra uma subordinação absoluta dos direitos individuais a interesses coletivos. 

Desde o início da política de reforma e abertura a China tem privilegiado os direitos coletivos 

à subsistência e ao desenvolvimento em relação aos direitos individuais. A relevância dada 

ao direito à subsistência está essencialmente relacionada com as condições de pobreza geral 

e degradação económica com que os «reformistas» se confrontaram quando conquistaram 

o poder. Já quanto ao direito ao desenvolvimento a sua importância prende-se com o 

processo de modernização iniciado no fim de dezembro de 1978. 
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Na China não existe democracia no sentido internacional do termo. Não existem eleições 

livres. O conceito de eleições livres exige pluralismo político ou existência de diversos 

partidos políticos e liberdade de opinião e de expressão. As eleições na China são no fundo 

eleições plebiscitárias. O que existe atualmente na China é uma «democracia consultiva», 

isto é, o Governo realiza consultas públicas sobre temas por ele escolhidos, quando muito 

bem entende (veja-se o exemplo das duas últimas revisões constitucionais). Além do mais, 

na China não existe o princípio da separação de poderes, nem independência judicial, nem 

liberdade dos meios de comunicação social.  

Na China não existe Estado de direito no sentido internacional do termo. O que existe na 

China é «governo pelo direito». Ou seja, existe um sistema jurídico e o Estado-partido utiliza 

o direito como um instrumento para governar o povo, no entanto o direito não constitui um 

limite aos dirigentes. Isto apesar de em teoria o Estado-partido admitir que tem o objetivo 

de submeter o comportamento dos governantes ao direito. Entendemos, pois que, a China 

se pode designar como um Estado de leis ou, quanto muito, como um Estado de direito em 

sentido formal ou restrito. Por outras palavras, a China tem leis, mas a sua validade não 

depende do respeito dos direitos humanos ou da justiça. No entanto, convém recordar que 

no tempo de Mao Zedong a China era essencialmente um Estado-de-não direito, e, portanto, 

a situação do direito na China pós-maoísta revela um progresso significativo em relação a 

esse tempo. 

Em termos de conceção do direito pode-se dizer que a China tem uma conceção 

instrumental do mesmo. Ou seja, o direito é um mero instrumento que pode servir 

quaisquer fins, o que é o mesmo que dizer que pode ter qualquer conteúdo que o Estado-

partido queira. «O direito é um instrumento tal como uma faca que tanto pode servir para 

cortar vegetais como para matar pessoas»1094. No entanto, pode-se dizer que na China o 

direito tem servido sobretudo para promover o desenvolvimento económico e controlar a 

sociedade. 

                                                           
1094

 Comentário de Brian Z. Tamanaha a propósito da conceção instrumental do direito proposta pelo filósofo 
do direito, Joseph Raz (1939- ), num artigo intitulado “The Rule of Law and Its Virtue”, in The Authority of Law 
(Oxford: Clarendon Press 1979), que cai “como uma luva” na atual situação do direito na China. TAMANAHA, 
Brian Z. – Law as a Means to an End: threat to the rule of law, p. 130.  
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Desde que Deng Xiaoping lançou a política de reforma e abertura em dezembro de 1978 até 

ao governo de Xi Jinping, o principal objetivo da China tem sido o desenvolvimento 

económico para garantir o bem-estar material do povo e construir um Estado forte ao nível 

internacional. Por sua vez, a ideologia da China o «socialismo de estilo chinês» reflete este 

objetivo, e neste contexto, atribui supremacia ao PCC, ao Estado e ao bem-estar da 

sociedade em geral. 

O domínio do Estado-partido sobre a sociedade dificulta a proteção dos direitos, assim como 

o desenvolvimento do Estado de direito e da democracia.  

Perante tudo isto, pode-se concluir que «o modelo chinês para os direitos humanos» não 

exprime uma conceção de direitos humanos, mas sim uma conceção suprapersonalista das 

relações entre a pessoa humana e o Estado. A ideologia chinesa é antipersonalista (ou 

antiliberal) e antidemocrática.  

Os apelos à lei e à estabilidade social e o governo de partido único liderado por uma elite 

conjugados com o revivalismo nostálgico da grandeza da pátria no passado comparado com 

o atraso presente e o objetivo do desenvolvimento económico com o fim de devolver o 

bem-estar material à população e o orgulho à nação chinesa, assim como, a omnipotência 

do Estado-partido em todos os aspetos da vida social, incluindo o económico na nova versão 

capitalismo de Estado, com a consequente negação da dignidade humana revelam um 

totalitarismo esclarecido ou amolecido. 

Apesar de diversos autores referirem que uma das principais características do pensamento 

sobre direitos na China pós-maoísta tem sido a importância primordial atribuída aos direitos 

económicos e sociais, também conhecidos como direitos sociais, os factos demonstram que 

isso não é verdade. Pode-se dizer que essa ideia é um mito. Durante os primeiros 25 anos 

das reformas os direitos sociais foram completamente subalternizados ao crescimento 

económico. Criaram-se condições deliberadas para manter os salários baixos, a precaridade 

social elevada (hukou, saúde, pensões) com o objetivo de manter o consumo baixo e a 

poupança/ investimento elevados. Os próprios planos de desenvolvimento quinquenais até 

ao 11º (2006-10), inclusive, estabeleceram sempre, de forma deliberada e explícita, um 
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crescimento do PIB superior ao crescimento do rendimento disponível. Em suma, a China 

deu prioridade absoluta ao crescimento económico em detrimento da justiça social, o que 

conduziu a uma estrutura social fortemente polarizada. O modelo tem-se revelado injusto 

do ponto de vista social e tem contribuído para manter, ou mesmo para agravar, as 

disparidades de rendimento entre diferentes grupos da população. 

As mudanças em curso desde a era Hu Jintao deverão contribuir para a crescente proteção 

dos direitos económicos e sociais. No entanto, essa proteção não nos parece representar um 

objetivo em si mesma. Ela é mais uma medida necessária para continuar a suportar o 

crescimento económico (objetivo prioritário). A atual vontade da China de reformar o 

sistema hukou e os serviços sociais públicos, incluindo a educação, saúde e segurança social 

parecem-nos ter como principal objetivo facilitar o aumento do consumo, variável essencial 

no novo modelo de desenvolvimento económico. 

Em relação aos direitos civis e políticos, não perspetivamos grandes progressos a curto 

prazo. Xi Jinping não é o Gorbachev da China. O principal objetivo do novo governo chinês é 

a grande regeneração da nação chinesa. Esta grande regeneração da nação chinesa implica 

basicamente transformar a China num país de rendimento elevado e restaurar a sua 

primazia ao nível regional. Para atingir tal objetivo, Xi Jinping estabeleceu duas prioridades 

claras: crescimento económico através da abertura ao mercado e manutenção do poder do 

PCC. 

Na retórica oficial ainda existem mais referências ao socialismo do que à cultura tradicional 

chinesa ou confucionismo. Contudo, a China já não defende o igualitarismo, nem a luta de 

classes. Na verdade, a ideologia marxista-leninista-maoísta tem sido objeto de uma 

flexibilização gradual. Depois de trinta e seis anos de reformas a fé no marxismo tem vindo a 

atenuar-se. Deng ainda defende o socialismo, o capitalismo é um meio para atingir a 

prosperidade para todos. Atualmente, esta ideologia serve como meio de unificação do 

pensamento político para os dirigentes de nível superior.  

Mais, já não são apenas os trabalhadores que representam a base do PCC. Para todos os 

efeitos, a invenção da fórmula das «Três Representações» por Jiang Zemin em conjunto com 
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o populismo de Hu Jintao expresso no slogan «dar prioridade ao povo» transformaram o 

PCC num partido para todo o povo chinês. Contudo, o verdeiro pilar espiritual do Estado-

partido é o nacionalismo.  

A posição da China em relação aos direitos humanos e à ordem internacional em geral só se 

compreende atendendo à história da China nos séculos XIX e XX. A China é um Estado em 

construção. O milagre económico chinês, que tanto fascina os outros povos, é vivido pela 

China como uma recuperação do tempo perdido. Além disto, o modelo de crescimento 

económico adotado tem levado à corrupção, a uma crescente desigualdade social e uma 

enorme degradação ambiental. 

Não obstante a situação de alguns direitos humanos não apresentar nenhum progresso, 

nomeadamente a liberdade de expressão, reunião e religião, a situação dos direitos 

humanos na China melhorou significativamente desde o início da política de reforma e 

abertura quando comparada com a era maoísta e há sinais de mais melhorias atendendo às 

decisões tomadas pela Terceira Sessão Plenária do Comité Central do XVIII Congresso do 

PCC. Além disto, a consciência dos direitos também tem aumentado na sociedade chinesa. 

Para o futuro existem duas grandes questões em aberto. Por um lado, saber se a China 

conseguirá implementar o novo modelo de desenvolvimento, baseado na qualidade dos 

recursos humanos e na inovação, com o atual regime político. Alguns países conseguiram 

fazer a transição para países desenvolvidos com regimes políticos autoritários. A China tem 

como fonte de inspiração alguns dos seus vizinhos asiáticos. Por outro lado, caso o novo 

modelo de desenvolvimento consiga ser bem-sucedido, saber que impacto terá ao nível do 

regime político chinês. A experiência de outros países parece indicar que o crescimento da 

classe média e o aumento dos níveis de escolaridade tendem a conduzir a uma crescente 

participação política da sociedade civil.  

Por último, o maior desafio para os dirigentes chineses parece ser o de se controlarem a si 

próprios, uma vez que não aceitam o controlo democrático das eleições livres. 
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DOCUMENTOS JURÍDICOS  

 

 

1. DOCUMENTOS  INTERNACIONAIS 

 

1.1.  ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

 

1.1.1. Direitos Humanos 

 

1.1.1.1. Tratados de Direitos Humanos 

 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial [Em linha]. 21 
Dezembro 1965 (entrada em vigor na ordem internacional no dia 4 de janeiro de 
1969), ratificada pela RPC no dia 29 de dezembro de 1981. Entrada em vigor no dia 28 
de janeiro de 1982. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_1.htm 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais [Em linha]. 16 
Dezembro 1966 (entrada em vigor na ordem internacional no dia 3 de janeiro de 
1976), assinado pela RPC no dia 27 de outubro de 1997 e ratificado no dia 27 de março 
de 2001. Entrada em vigor no dia 27 de junho de 2001 Disponível em WWW: 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-
dudh-psocial.html  

Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos [Em linha]. 16 Dezembro 1966, 
(entrada em vigor na ordem internacional no dia 23 de março de 1976), assinado pela 
RPC no dia 5 de outubro de 1998. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_6.htm  

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres 
[Em linha]. 18 Dezembro 1979, (entrada em vigor na ordem internacional no dia 3 de 
setembro de 1981), assinada pela RPC no dia 17 de julho de 1980 e ratificada no dia 4 
de novembro de 1980. Entrada em vigor no dia 3 de dezembro de 1981. Disponível em 
WWW: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_1.htm 

Convenção contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos Cruéis, Desumanos e 
Degradantes [Em linha]. 10 Dezembro 1984 (entrada em vigor na ordem internacional 
no dia 26 de junho de 1987), assinada pela RPC no dia 12 de dezembro de 1986 e 
ratificada no dia 4 de outubro de 1988. Entrada em vigor no dia 3 de novembro de 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_1.htm
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1988. Disponível em WWW: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-
internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-conv-contra-tortura.html 

Convenção sobre os Direitos da Criança [Em linha]. 20 Novembro de 1989 (entrada em 
vigor na ordem internacional no dia 2 de setembro de 1990), assinada pela RPC no dia 
29 de agosto de 1990 e ratificada no dia 2 de março de 1992. Entrada em vigor no dia 
1 de abril de 1992. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_3/IIIPAG3_3_1.htm 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e Membros das suas Famílias. 18 Dezembro 1990 (entrada em vigor na 
ordem internacional no dia 1 de Julho de 2003), não assinada, nem ratificada pela RPC.  

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência [Em linha]. 13 
Dezembro 2006 (entrada em vigor na ordem internacional: 3 de maio de 2008) 
assinada pela RPC no dia 30 de março de 2007 e ratificada no dia 1 de agosto de 2008. 
Disponível em WWW: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_7/IIIPAG3_7_1.htm 

Convenção Internacional para a Proteção de todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos 
Forçados. 20 Dezembro 2006 (entrada em vigor na ordem internacional: 23 dezembro 
2010), não assinada, nem ratificada pela RPC.  

Protocolo Facultativo ao Pacto internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. 16 
Dezembro 1966 (entrada em vigor na ordem internacional: 23 de março de 1976), não 
assinado, nem ratificado pela RPC.  

Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 
com vista à Abolição da Pena de Morte. 15 Dezembro 1989, (entrada em vigor na 
ordem internacional: 11 de julho de 1991), não assinado, nem ratificado pela RPC.  

Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres. 6 Outubro 1999 (entrada em vigor na ordem 
internacional: 22 de dezembro de 2002), não assinado, nem ratificado pela RPC.  

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à Participação de 
Crianças em Conflitos Armados [Em linha]. 25 Maio 2000 (entrada em vigor na ordem 
internacional: 13 de fevereiro de 2002), assinado pela RPC no dia 15 de março de 2001 
e ratificado no dia 20 de fevereiro de 2008. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_3/IIIPAG3_3_2.htm 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à Venda de 
Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia Infantil [Em linha]. 25 Maio 2000 (entrada 
em vigor na ordem internacional: 18 de janeiro de 2002), assinado pela RPC no dia 6 
de dezembro de 2001 e ratificado no dia 3 de dezembro de 2002. Entrada em vigor no 
dia 3 de janeiro de 2003. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_3/IIIPAG3_3_3.htm 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/dhaj-conv-contra-tortura.html
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Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outras Penas e Tratamentos Cruéis, 
Desumanos e Degradantes. 18 Dezembro 2002 (entrada em vigor na ordem 
internacional: 22 de junho de 2006), não assinado, nem ratificado pela RPC.  

Protocolo Facultativo à Convenção relativa aos Direitos das Pessoas com Deficiência. 13 
Dezembro 2006 (entrada em vigor na ordem internacional: 3 de maio de 2008), não 
assinado, nem ratificado pela RPC.  

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e 
Culturais. 10 Dezembro 2008 (entrada em vigor na ordem internacional: 5 de maio de 
2013), não assinado, nem ratificado pela RPC.  

 

1.1.1.2.  Declarações e Outros Instrumentos Não Obrigatórios  

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos [Em linha]. Adotada pela resolução 217 A (III) 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 Dezembro 1948. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_3.htm 

Declaração sobre a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais [Em linha]. 
Adotada pela resolução 1514 (XV), de 14 de dezembro de 1960. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_21/IIIPAG3_21_1.htm 

Declaração sobre o Progresso e o Desenvolvimento Social [Em linha]. Adotada pela 
resolução 2542 (XXIV) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 11 Dezembro 1969. 
Disponível em WWW: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_16/IIIPAG3_16_1.htm 

Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação 
Baseadas na Religião ou Convicção [Em linha]. Adotada pela resolução 36/55 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 25 Novembro de 1981. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_7.htm 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento [Em linha]. Adotada pela resolução 41/128 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 Dezembro 1986. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_16/IIIPAG3_16_5.htm 

Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 
Religiosas e Linguísticas [Em linha]. Adotada pela resolução 47/135 da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, de 18 de dezembro de 1992. Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_2/IIIPAG3_2_10.htm 

Declaração e Programa de Ação de Viena [Em linha]. 25 Junho 1993 (Conferência mundial 
sobre os direitos humanos, Viena, 14-25 de junho de 1993). Disponível em WWW: 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/decl-
prog-accao-viena.html 
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Declaração sobre o Direito e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou órgãos da 
Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais 
Universalmente Reconhecidos [Em linha]. Adotada pela resolução 53/144 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 9 de dezembro de 1998. Disponível em 
WWW: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-
dh/tidhuniversais/o-defensores-dh.html 

Declaração do Milénio das Nações Unidas [Em linha]. Adotada pela resolução 55/2 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas de 8 Setembro 2000 por ocasião da Cimeira do 
Milénio (Nova Iorque, 6-8 de setembro de 2000). Disponível em WWW: 
http://direitoshumanos.gddc.pt/3_1/IIIPAG3_1_11.htm  

Princípios das Nações Unidas para as Pessoas Idosas [Em linha]. Adotados pela resolução 
46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de dezembro de 1991. Disponível 
em WWW: http://direitoshumanos.gddc.pt/3_15/IIIPAG3_15_1.htm 

 

1.1.1.3.  Documentos dos Órgãos dos Tratados de Direitos Humanos 

 

      Comité dos Direitos Económicos Sociais e Culturais (CDESC)  

CDESC Comentário Geral n.º 3: A natureza das obrigações dos Estados Partes (art. 2.º, par. 
1 PIDESC), 1990. 

CDESC Comentário Geral n.º 4: O direito a um alojamento suficiente (art. 11.º PIDESC), 
1991.  

CDESC Comentário Geral n.º 6: Direitos económicos, sociais e culturais das pessoas idosas, 
1995. 

CDESC Comentário Geral n.º 7: O direito a um alojamento suficiente (art. 11.º, par. 1 
PIDESC): despejos forçados, 1997. 

CDESC Comentário Geral n.º 12: O direito a uma alimentação suficiente (art. 11.º PIDESC), 
1999.  

CDESC Comentário Geral n.º 13: O direito à educação (art. 13.º PIDESC), 1999. 

CDESC Comentário Geral n.º 14: O direito ao melhor estado de saúde suscetível de ser 
atingido (art. 12.º), 2000.    

CDESC Comentário Geral n.º15: O direito à água (arts. 11.º e 12.º PIDESC),  

CDESC Comentário Geral n.º16: Direito igual do homem e da mulher ao benefício de todos 
direitos económicos, sociais e culturais (art. 3.º PIDESC), 2005. 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/o-defensores-dh.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/o-defensores-dh.html
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 CDESC Comentário Geral n.º 17: O direito de cada um beneficiar da proteção dos 
interesses morais e materiais decorrentes de toda a produção científica, literária ou 
artística da qual é autor (art. 15.º PIDESC),   

CDESC Comentário Geral n.º 18: O direito ao trabalho (art. 6.º PIDESC), 2005. 

CDESC Comentário Geral n.º 19: O direito à segurança social (art. 9.º PIDESC), 2007.  

 

Comité de Direitos Humanos (CDH) 

CDH Comentário Geral n.º 6 (Direito à vida), 1982. 

CDH Comentário Geral n.º 8: Artigo 9 (direito à liberdade e à segurança da pessoa), 1982. 

CDH Comentário Geral n.º 13 (Administração da justiça), 1984. 

CDH Comentário Geral n.º 14 (Direito à vida), 1984. 

CDH Comentário Geral n.º 17.º (Direitos da criança), 1989. 

CDH Comentário Geral n.º 18.º (Não discriminação), 1989. 

CDH Comentário Geral n.º 19.º (Proteção da família), 1990. 

CDH Comentário Geral n.º 22.º: Artigo 18.º (Liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião), 1993. 

CDH Comentário Geral n.º 23.º: Artigo 27.º (Direitos das minorias), 1994. 

CDH Comentário Geral n.º 25.º: Artigo 25.º (Participação nos assuntos públicos e direito 
de voto), 1996. 

CDH Comentário Geral n.º 27: Artigo 12.º (Liberdade de circulação), 1999. 

CDH Comentário Geral n.º 28: Artigo 3.º (Igualdade dos direitos entre homens e 
mulheres), 2000. 

CDH Comentário Geral n.º 29: Artigo 4.º (Derrogações em período de estado de 
emergência), 2001. 

CDH Comentário Geral n.º 31: (A natureza da obrigação geral imposta aos Estados partes 
no PIDCP), 2004. 

CDH Comentário Geral n.º 32: Artigo 14.º (Direito à igualdade perante os tribunais e a um 
processo equitativo), 2007. 
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Comité dos Direitos da Criança 

Committee on the Rights of the Child (CRC) – Concluding Observations on the Combined 
third and fourth periodic reports of China, adopted by the Committee at his sixty-fourth 
session (16 September -4 October 2013 2013). 29 October 2013. CRC/C/CHN/CO/3-4 

 

1.1.1.4. Documentos do Conselho dos Direitos Humanos 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Visit to 
the People´s Republic of China. Report Submitted by the Working Group on Arbitrary 
Detention [Em linha]. 22 December 1997. E/CN.4/1998/44/Add.2. [Consult. 2014-07-
10]. Disponível em WWW: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/145/42/PDF/G9714542.pdf?OpenElement ; 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to 
China – Report Submitted by the Special Rapporteur, Katarina Tomasevski [Em linha]. 
21 November 2003. E/CN.4/2004/45/Add.1 [Consult. 2014-07-10]. Disponível em 
WWW: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/170/38/PDF/G0317038.pdf?OpenElement 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Further 
measures to promote and consolidate democracy. 23 April 2002. E-CN-4-RES-2002-46. 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights. Mission to 
China - Report of the Working Group on Arbitrary Detention Addendum [Em linha]. 29 
December 2004. E/CN.4/2005/6/Add.4 [Consult. 2014-0710]. Disponível em WWW: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/sessions/61/lisdocs.htm 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Report of 
the second expert seminar “Democracy and the rule of law” (Geneva, 28 February-2 
March 2005). 18 March 2005. E/CN/.4/2005/58. 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council. Commission on Human Rights – Mission to 
China - Report of the Special Rapporteur on Torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, Manfred Nowak [Em linha]. 10 March 2006. 
E/CN.4/2006/6/Add.6. [Consult. 2014-07-10]. Disponível em WWW: 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2006/6/Add.6 

UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of 
the Special Rapporteur on the right to food [Em linha]. 20 January 2012. 
A/HRC/19/59/Add.1.  [Consult. 2014-07-10]. Disponível em WWW: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-
HRC-19-59-Add1_en.pdf 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/145/42/PDF/G9714542.pdf?OpenElement
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UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Mission to China – Report of 
the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice 
[Em linha]. 12 June 2014. A/HRC/26/39/Add. 2. [Consult. 2014-07-10]. Disponível em 
WWW: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx 

UNITED NATIONS. General Assembly. Human Rights Council – Report of the Special 
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, Manfred Nowak: addendum: follow-up to the recommendations made by 
the Special Rapporteur: visits to China, Georgia, Jordan, Nepal, Nigeria and Togo [Em 
linha]. 17 February 2009, A/HRC/10/44/Add.5. 

 

1.1.2. Direito Internacional do Trabalho  

 

1.1.2.1. Convenções fundamentais da OIT   

 

Convenção nº 29 sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório. 28 Junho 1930 (entrada em 
vigor na ordem internacional no dia 1 de maio de 1932), não ratificada pela RPC. 

Convenção nº 87 sobre a Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, 9 Julho 1948 
(entrada em vigor na ordem internacional no dia 4 julho de 1950), não ratificada pela 
RPC. 

Convenção nº 98 sobre a Aplicação dos Princípios do Direito de Sindicalização e de 
Negociação Coletiva. 1 Julho 1949 (entrada em vigor na ordem internacional no dia 18 
de julho 1951), não ratificada pela RPC. 

Convenção nº 100 sobre a Igualdade de Remuneração de Homens e Mulheres Por trabalho 
de Igual Valor [Em linha]. 29 Junho 1951 (entrada em vigor na ordem internacional no 
dia 23 de maio de 1953), ratificada pela RPC no dia 2 novembro de 1990. Disponível 
em WWW: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_pt.htm  

Convenção nº 105 relativa à Abolição do Trabalho Forçado, 25 de junho de 1957 (entrada 
em vigor na ordem internacional no dia 17 de janeiro de 1959), não ratificada pela 
RPC. 

Convenção nº 111 sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão [Em linha]. 
25 Junho 1958 (entrada em vigor na ordem internacional no dia 15 de junho de 1960), 
ratificada pela RPC no dia 12 janeiro de 2006. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_pt.htm  

http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/CNIndex.aspx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c100_pt.htm
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_pt.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c111_pt.htm
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Convenção nº 138 sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego [Em linha]. 6 Junho 
1973 (entrada em vigor na ordem internacional no dia 19 de junho de 1976), ratificada 
pela RPC no dia 28 de abril de 1999. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_pt.htm  

Convenção nº 182 relativa à Interdição das Piores Formas de Trabalho das Crianças e à 
Ação Imediata com vista à sua Eliminação [Em linha]. 17 Junho 1999 (entrada em vigor 
na ordem internacional no dia 19 de novembro 2000) ratificada pela RPC no dia 8 de 
agosto de 2002. Disponível em WWW:  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID
,P12100_LANG_CODE:312327,en:NO  

 

1.1.2.2.  Convenções de governação da OIT 

 

Convenção nº 81 sobre a Inspeção do Trabalho na Indústria e Comércio. 11 Julho 1947 
(entrada em vigor na ordem internacional no dia 7 de abril de 1950), não ratificada 
pela RPC.  

Convenção nº 122 relativa à Política de Emprego [Em linha]. 17 Junho 1964 (entrada em 
vigor na ordem internacional no dia 15 de julho de 1966), ratificada pela RPC no dia 17 
dezembro de 1997. Disponível em WWW: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_pt.htm  

Convenção nº 129 relativa à Inspeção do Trabalho na Agricultura. 25 Junho 1969 (entrada 
em vigor na ordem internacional no dia 19 de janeiro de 1972), não ratificada pela 
RPC. 

Convenção nº 144 sobre Consultas Tripartidas destinadas a Promover as Normas 
Internacionais do Trabalho [Em linha]. 21 Junho 1976 (entrada em vigor na ordem 
internacional no dia 16 de maio de 1978), ratificada pela RPC no dia 2 de novembro de 
1990. Disponível em WWW: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--
-normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_pt.htm   

 

1.1.3. Outros Documentos das Nações Unidas 

UNITED NATIONS. Economic and Social Council – Siracusa Principles on the Limitation and 

Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. [Em 

linha] E/CN.4/1985/4, Annex, 1985. Disponível em WWW: 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_pt.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c138_pt.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312327,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312327,en:NO
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_pt.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c122_pt.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_pt.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c144_pt.htm
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UNITED NATIONS. General Assembly – Resolution 66/288 [Em linha]. 27 July 2012. 

Disponível em WWW: https://www.un.org/en/ga/66/resolutions.shtml 

 

2. DOCUMENTOS DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

 

2.1. Constituição  

 

Constitution of the People´s Republic of China (4 December 1982) and Amendments to the 
Constitution. People´s Daily Online [Em linha]. Beijing. Disponível em WWW: 
http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html   

Amendment I to the Constitution of the People's Republic of China [Em linha]. (Adopted at 
the First Session of the Seventh National People's Congress and promulgated for 
implementation by the Announcement of the National People’s Congress on April 12, 
1988). [Consult. 2014-07-31].Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2008-01/24/content_1381975.htm 

Amendment II to the Constitution of the People's Republic of China [Em linha]. (Adopted at 
the First Session of the Eighth National People's Congress and promulgated for 
implementation by the Announcement of the National People’s Congress on March 29, 
1993) [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/05/content_1381974.htm 

Amendment III to the Constitution of the People's Republic of China [Em linha]. (Adopted at 
the Second Session of the Ninth National People's Congress and promulgated for 
implementation by the Announcement of the National People’s Congress on March 15, 
1999). [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/05/content_1381953.htm 

Amendment IV to the Constitution of the People's Republic of China [Em linha]. (Adopted at 
the Second Session of the Tenth National People's Congress and promulgated for 
implementation by the Announcement of the National People’s Congress on March 14, 
2004). Disponível em WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-
12/05/content_1381906.htm 
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2.2. Direitos civis e políticos 

 

     Direitos de personalidade  

General Principles of Civil Law [Em linha]. (Adopted at the Fourth Session of the Sixth 
National People's Congress on April 12, 1986 and promulgated by Order No. 37 of the 
President of the People's Republic of China on April 12, 1986). [Consult. 2014-07-31]. 
Chapter IV, Section 4 – Personal Rights. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm 

 

        Pena de morte 

Decision of the Standing Committee of the National People’s Congress on Amending the 
Organic Law of the People’s Courts of the People’s Republic of China [Em linha].  
(adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National 
People’s Congress of the People’s Republic of the China on October 31, 2006, 
promulgated by Order No. 59 of the President of the People’s Republic of and into 
effect on January 1, 2007). [Consult. 2014-07-31].  Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2008-01/02/content_1388024.htm 

 

Direito a não ser torturado  

Criminal Procedure Law of the People's Republic of China [Em linha].  Adopted at the 
Second Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979, promulgated by 
Order No.6 of the Chairman of the Standing Committee of the National People’s 
Congress on July 7, 1979 and effective as of January 1, 1980; amended in according 
with the Decision on Revising the Criminal Procedure Law of the People's Republic of 
China adopted at the Forth Session of the Eighth National People's Congress on March 
17, 1996. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384067.htm 

 

Direito a não ser obrigado a trabalho forçado e obrigatório 

Resolution of the Standing Committee of the National People's Congress Approving the 
Supplementary Provisions of the State Council for Rehabilitation Through Labour [Em 
linha]. Adopted at 12th Meeting of the Standing Committee of the Fifth National 
People's Congress on November 29, 1979.  [Consult. 2014-07-30]. Disponível em 
WWW: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78358/108034/F-
622872243/CHN78358%20Eng.pdf 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2008-01/02/content_1388024.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384067.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78358/108034/F-622872243/CHN78358%20Eng.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/78358/108034/F-622872243/CHN78358%20Eng.pdf
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Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Repealing 
Legislation on Reeducation through Labor [Em linha]. Adopted at the 6th Session of the 
Standing Committee of the National People's Congress on December 28, 2013. Repeals 
the Resolution of the Standing Committee of the National People's Congress on 
Approving the Decision of the State Council on Issues concerning Reeducation through 
Labor and the Decision of the State Council on Issues concerning Reeducation through 
Labor, as adopted at the 78th session of the Standing Committee of the First National 
People's Congress on August 1, 1957 as well as the Resolution of the Standing 
Committee of the National People's Congress on Approving the Supplementary 
Provisions of the State Council on Reeducation through Labor and the Supplementary 
Provisions of the State Council on Reeducation through Labor, as adopted at the 12th 
session of the Standing Committee of the Fifth National People's Congress on 
November 29, 1979. Provides that those who are still undergoing re-education through 
labour are to be released without having to carry out the rest of their sentence upon 
the entry into force of the Decision. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=15661&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyw
ord= 

 

Direito à liberdade e segurança 

Measures for the Custody and Education of Prostitutes and Clients of Prostitutes. In DUI 
HUA [Em linha]. 1993-09-04. [Consult. 2014-07-?]. Disponível em WWW: 
http://www.duihuaresearch.org/2013/12/custody-and-education-worse-than.html 

Prison Law of the People's Republic of China [Em linha]. Adopted at the 11th Meeting of 
the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on December 29, 
1994 and promulgated by Order No.35 of the President of the People's Republic of 
China on December 29, 1994. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
ww.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92656/108045/F569326796/CHN92656%20E
NG.pdf 

Criminal Procedure Law of the People's Republic of China [Em linha].  Adopted at the 
Second Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979, promulgated by 
Order No.6 of the Chairman of the Standing Committee of the National People’s 
Congress on July 7, 1979 and effective as of January 1, 1980; amended in according 
with the Decision on Revising the Criminal Procedure Law of the People's Republic of 
China adopted at the Forth Session of the Eighth National People's Congress on March 
17, 1996. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384067.htm 

 

 

 

http://en.pkulaw.cn/display.aspx?id=15661&lib=law&SearchKeyword=&SearchCKeyword
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Direito à liberdade de circulação 

Law of the People's Republic of China on the Control of the Exit and Entry of Citizens [Em 
linha]. Adopted at the 13th Meeting of the Standing Committee of the Sixth National 
People's Congress on November 22, 1985 and promulgated by Order No. 32 of the 
President of the People's Republic of China on November 22, 1985. 
 [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92650/108035/F1019882029/CHN9
2650%20Eng.pdf  

 

 

Liberdade religiosa 

Decree of the State Council of the People´s Republic of China Nº 426 - Regulations on 
Religious Affairs. Adopted at the 57 th Executive Meeting of the State Council on July 7, 
2004, promulgated at November 30, 2004 and effective as of March 1, 2005. 
Disponível em WWW: 
https://www.purdue.edu/crcs/itemResources/PRCDoc/pdf/Regulations_on_Religious_
Affairs_no426.pdf 

 

Liberdade de reunião e de associação 

General Principles of Civil Law [Em linha]. Adopted at the Fourth Session of the Sixth 
National People's Congress on April 12, 1986 and promulgated by Order No. 37 of the 
President of the People's Republic of China on April 12, 1986. [Consult. 2014-07-31]. 
Chapter III – Legal Persons. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm 

Law of the People´s Republic of China on Assemblies, Processions and Demonstrations [Em 
linha]. Adopted at the Tenth Meeting of the Standing Committee of the Seventh 
National People's Congress and promulgated by Order No. 20 of the President of the 
People's Republic of China on October 31, 1989. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em 
WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383911.htm 

 

Direito a eleições livres 

Organic Law of the Local People´s Congresses and Local People´s Governments of the 
People’s Republic of China [Em linha].  Adopted at the Second Session of the Fifth 
National People's Congress on July 1, 1979, promulgated by Order No.1 of the 
Chairman of the Standing Committee of the National People’s Congress on July 4, 1979 
and effective as of January 1, 1980; amended for the first time in accordance with the 
Resolution on Revising Certain Provisions of the Organic Law of the Local People's 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92650/108035/F1019882029/CHN92650%20Eng.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92650/108035/F1019882029/CHN92650%20Eng.pdf
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383911.htm


415 

 

Congresses and Local People's Governments of the People's Republic of China, 
adopted at the Fifth Session of the Fifth National People's Congress on December 10, 
1982; amended for the second time in accordance with the Decision on Revising the 
Organic Law of the Local People's Congresses and Local People's Governments of the 
People's Republic of China, adopted at the 18th Meeting of the Standing Committee of 
the Sixth National People's Congress on December 2, 1986; amended for the third time 
in accordance with the Decision on Revising the Organic Law of the Local People's 
Congresses and Local People's Governments of the People's Republic of China, 
adopted at the 12th Meeting of the Standing Committee of the Eighth National 
People's Congress on February 28, 1995; and amended for the fourth time in 
accordance with the Decision on Amending the Organic Law of the Local People's 
Congresses and Local People's Governments of the People's Republic of China adopted 
at 12th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress 
on October 27, 2004. [Consult. 2014-07-31].  Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384085.htm 

Provisions of the Standing Committee of the National People´s Congress for the Direct 
Election of Deputies to People´s Congress at Below the County Level [Em linha].  
Adopted at the 26th Meeting of the Standing Committee of the Fifth National People's 
Congress on March 5, 1983. [Consult. 2014-07-31].Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384002.htm 

Organic Law of the Villagers Committees of the People's Republic of China [Em linha].   
Adopted at the 5th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's 
Congress on November 4, 1998 and promulgated by Order No. 9 of the President of 
the People’s Republic of China on November 4, 1998. [Consult. 2014-07-31]. Disponível 
em WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-
12/11/content_1383542.htm 

Plan for Allocation of the Number of Deputies of the Minority Nationalities to the Eleventh 
National People’s Congress [Em linha].  Adopted at the 27th Meeting of the Standing 
Committee of the Tenth National People’s Congress on April 27, 2007. [Consult. 2014-
07-31]. Disponível em WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-
02/25/content_1472480.htm 

 

Direito ao casamento 

Marriage Law of the People's Republic of China [Em linha].  Adopted at the Third Session of 
the Fifth National People's Congress on September 10, 1980 and promulgated by 
Order No.9 of the Chairman of the Standing Committee of the National People’s 
Congress on September 10, 1980; and amended in accordance with the Decision on 
Amending the Marriage Law of the People's Republic of China, adopted at the 21st 
Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on April 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384085.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384002.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383542.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/11/content_1383542.htm
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28, 2001. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384064.htm 

 

Direito a um processo equitativo 

Criminal Procedure Law of the People's Republic of China [Em linha].  Adopted at the 
Second Session of the Fifth National People's Congress on July 1, 1979, promulgated by 
Order No.6 of the Chairman of the Standing Committee of the National People’s 
Congress on July 7, 1979 and effective as of January 1, 1980; amended in according 
with the Decision on Revising the Criminal Procedure Law of the People's Republic of 
China adopted at the Forth Session of the Eighth National People's Congress on March 
17, 1996. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384067.htm 

 

Direito de propriedade 

Law of Succession of the People's Republic of China [Em linha].   Adopted at the Third 
Session of the Sixth National People's Congress on April 10, 1985 and promulgated by 
Order No. 24 of the President of the People's Republic of China on April 10, 1985. 
[Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1383956.htm 

General Principles of Civil Law [Em linha ]. Adopted at the Fourth Session of the Sixth 
National People's Congress on April 12, 1986 and promulgated by Order No. 37 of the 
President of the People's Republic of China on April 12, 1986). Chapter V Section 1 – 
Property Ownership and Related Property Rights. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em 
WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383941.htm 

Law of the People's Republic of China on Land Contract in Rural Areas [Em linha].   Adopted 
at the 29th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's 
Congress on August 29, 2002 and promulgated by Order No. 73 of the President of the 
People's Republic of China on August 29, 2002. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em 
WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382125.htm 

Property Law of the People’s Republic of China [Em linha]. Adopted at the Fifth Session of 
the Tenth National People’s Congress of the People’s Republic of China on March 16, 
2007, promulgated by Order No. 62 of the President of the People's Republic of China 
and effective as of October 1, 2007. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471118.htm 
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2.3. Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

 

O direito ao trabalho e condições de trabalho 

Law of the People’s Republic of China on Safety in Mines [Em linha]. (Adopted at 28th 
Meeting of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on 
November 7, 1992, promulgated by Order No. 65 of the President of the People's 
Republic of China on November 7, 1992). [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW:  
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383872.htm 

Labour Law of the People's Republic of China [Em linha]. (Adopted at the Eighth Meeting of 
the Standing Committee of the Eighth National People's Congress on July 5, 1994 and 
promulgated by Order No. 28 of the President of the People's Republic of China). 
[Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383754.htm 

Regulations concerning minimum wages in enterprises, 24 November 1994. In China 
Labour Newspaper. 24 November 1993, p. 2. [Consult. 2014-08-02]. Disponível em 
WWW: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44000/65000/E94CHN02.htm 

Circular of the Ministry of Labour on Printing and Distributing the Measures of Examination 
and Approval for the Flexible Working Hour System and the Working Hour System of 
Comprehensive Calculation Adopted by Enterprises (LMI No. 503 of 1994) [Em 
linha].  Effective as of January 1, 1995. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/44577/63616/F1419578998/CHN44577.P
DF 

Decision of the State Council to amend the Regulations of the State Council on the Hours of 
Work of Employees [Em linha]. 1995. [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/67079/63613/F1541425924/CHN67079.P
DF 

Law of the People’s Republic of China on Prevention and Control of Occupational Diseases 
[Em linha].   Adopted at the 24th Meeting of the Standing Committee of the Ninth 
National People's Congress on October 27, 2001, promulgated by Order No. 60 of the 
President of the People’s Republic of China on October 27, 2001. [Consult. 2014-07-
31]. Disponível em WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-
12/10/content_1383440.htm 

Law of the People’s Republic of China on Work Safety [Em linha].  Adopted at the 28th 
Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on June 
29, 2002, promulgated by Order No. 70 of the President of the People’s Republic of 
China on June 29, 2002. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm 

http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383754.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44000/65000/E94CHN02.htm
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Decision of the State Council to amend the Regulations of the State Council on the Hours of 
Work of Employees [Em linha].  [Consult. 2014-07-30]. Disponível em WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/67079/63613/F1541425924/CHN67079.P
DF 

Labor Contract Law of the People's Republic of China [Em linha]. Adopted at the 28th 
Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People’s Congress on June 
29, 2007, promulgated by Order No. 70 of the President of the People's Republic of 
China effective as of January 1, 2008. [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471106.htm  

Law of the People’s Republic of China on Promotion of Employment [Em linha]. Adopted at 
the 29th Meeting of the Standing Committee of the Tenth National People’s Congress 
on August 30, 2007, promulgated by Order No. 70 of the President of the People's 
Republic of China and effective as of January 1, 2008. [Consult. 2014-07-31]. Disponível 
em WWW: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-
02/20/content_1471590.htm 

Law of the People’s Republic of China on Labor-dispute Mediation and Arbitration [Em 
linha]. Adopted at the 31st Meeting of the Standing Committee of the Tenth National 
People’s Congress of the People’s Republic of China on December 29, 2007, 
promulgated  by Order No. 80 of the President of the People's Republic of China and 
effective as of May 1, 2008.  [Consult. 2014-07-31]. Disponível em WWW: 
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471614.htm 

 

Sindicatos 

Trade Union Law of the People’s Republic of China [Em linha].  Adopted at the Fifth Session 
of the Seventh National People's Congress on April 3, 1992 and promulgated by Order 
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ANEXO I – ODM E DIREITOS HUMANOS 

 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e Direitos Humanos 

 

 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio  
 

 
Direitos Humanos 

 
Objetivo 1 
Erradicar a pobreza extrema e a fome 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25º, nº1; 
PIDESC, art. 11º. 

 
Objetivo 2 
Atingir a educação primária universal 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25º, nº1; 
PIDESC, arts. 13ª e 14º; Convenção dos Direitos da Criança, art. 
28º, nº1, a); Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres art. 10º; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial art. 5º, e), v). 
 

 

Objetivo 3 
Promover a igualdade de género e reforçar o poder 
das mulheres 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 2º; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres; PIDESC art. 3º; Convenção 
dos Direitos da Criança, art. 2º. 
 

 

Objetivo 4 
Reduzir a mortalidade infantil 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25º; 
Convenção dos Direitos da Criança, arts. 6º e 24º, nº2, a); 
PIDESC art. 12º, nº 2, a). 
 

 

Objetivo 5 
Melhorar a saúde maternal 

  
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25º; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, arts. 10º, h), 11º, f), 12º e 
14º,b); PIDESC, artº 12º; Convenção dos Direitos da Criança, 
art. 24º, nº2, d); Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial art. 5º, e), iv). 
 

 

Objetivo 6 
Combater o HIV/AIDS, malária e outras doenças 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 25º; PIDESC 
art. 12º; Convenção dos Direitos da Criança, art. 24º; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres, art. 12º; Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial art. 5º, 
e), iv). 
 

 
Objetivo 7 
Assegurar a sustentabilidade ambiental 
 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, arts. 25º nº 1; 
PIDESC arts. 11º, nº1 e 12º; Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, art. 14º 
nº 2, h); Convenção dos Direitos da Criança, art. 24º; 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial art. 5º, e), iii). 
  

 

Objetivo 8 
Desenvolver uma parceria global para o 
desenvolvimento 
 

 
Carta das Nações Unidas arts. 1º, nº3, 55º e 56º; Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, arts. 22º e 28º; PIDESC arts. 
2º, nº1, 11º, nº1, 15º, nº4, 22º e 23º; Convenção dos Direitos 
da Criança, arts. 4º, 24º, nº4 e 28º, nº3. 
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ANEXO II - RESUMO DA POSIÇÃO DA CHINA EM RELAÇÃO AOS ODM  
 

          
OBJETIVOS 

  
SITUAÇÃO ATUAL APOIO DO GOVERNO 

          

          
Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome     
          

 Objetivo 1A: Reduzir a metade, entre 1990 e 2015,     
 a proporção de pessoas com um rendimento Já atingido Forte 
 inferior a 1.25 USD/dia     

 Objetivo 1B: Atingir pleno emprego, produtivo e     
 decente para todos, incluindo mulheres e  Potencialmente Forte 
 jovens         

 Objetivo 1C: Reduzir a metade, entre 1990 e 2015,     
 a proporção de pessoas que sofrem de fome Já atingido Forte 
          

          
Objetivo 2: Atingir educação primária universal     
          

 Objetivo 2A: Garantir que, em 2015, as crianças     
 em todo o lado, rapazes e raparigas, conseguem  Já atingido Forte 
 completar o ensino primário     

          
Objetivo 3: Promover a igualdade de géneros     
          

 Objetivo 3A: Eliminar a desigualdade de géneros     
 na educação primária e secundária, de preferência  Já atingido Forte 
 até 2005, e em todos os níveis de educação até 2015     

          
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade infantil     
          

 Objetivo 4A: Reduzir em dois terços, entre 1990 e     
 2015, a taxa de mortalidade abaixo dos cinco anos Já atingido Forte 
          

          
Objetivo 5: Melhorar a saúde materna     
          

 Objetivo 5A: Reduzir em três quartos a taxa de     
 mortalidade materna 

 
Provavelmente Forte 

          

 Objetivo 5B: Atingir acesso auniversal a cuidados     
 de saúde reprodutivos Potencialmente Bom 
          

          
Objetivo 6: Combate ao HIV/SIDA, malária e outras doenças     
          

 Objetivo 6A: Reduzir a metade até 2015 e começar a      
 reverter a propagação do HIV/SIDA Provavelmente Forte 
          

 Objetivo 6B: Atingir, até 2010, acesso universal a     
 tratamento para HIV/SIDA a todos os que necessitem Já atingido de acordo com Bom 
       informação disponível   

 Objetivo 6C: Atingir acesso auniversal a cuidados     
 de saúde reprodutivos Provavelmente Forte 
          

          
Objetivo 7: Garantir sustentabilidade ambiental     
          

 Objetivo 7A: Integrar os princípios do  desenvolvimento     
 sustentado em políticas e programas nacionais e reverter Provavelmente Forte 
 a perda de recursos ambientais     

 Objetivo 7B: Reduzir a perda de biodiversidade,     
 atingindo, até 2010, uma redução significativa Não atingido Bom 
 da taxa de perda       

 Objetivo 7C: Reduzir a metade, até 2015, a proporção da      
 população sem acesso sustentável a água potável Já atingido Forte 
 e a condições sanitárias básicas      

          
Objetivo 8: Criar uma parceria global para o desenvolvimento     
          

Fonte: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME CHINA –China´s Progress Towards  the Millennium Development Goals 2013 Report. [Em linha]. 2013. [Consult. Fonte: 2014-07-
21]. Disponível em WWW: http://www.cn.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-MDGs2013_english.pdf  
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ANEXO III –MAPA DAS PROVÍNCIAS DA CHINA 
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