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Para promover melhor a construção da sociedade harmoniosa, nas 
práticas, o Partido Comunista da China, por um lado tem implementado a 
construção da sociedade harmoniosa nos trabalhos concretos do Partido e do 
Estado desde o ponto de vista da "grande sociedade", por outro lado, tem 
promovido com prioridade o desenvolvimento social desde o ponto de vista da 
“pequena sociedade”. Aqui gostaria de apresentar simplesmente os esforços 
feitos pelo Partido na “pequena sociedade” . 

 

I.  A construção social na China: dar prioridade a assegurar e 
melhorar a vida do povo, e tentar resolver as questões relacionadas com 
os interesses mais preocupados, mais diretos e mais práticos do povo 

 

A construção social da China, faz-se de acordo com os requisitos de que 
cada membro da sociedade desfrute as condições de educação (quem queria 
ser educado se ensinaria ), emprego (quem trabalha é remunerado), saúde 
(quem está doente desfruta atendimento médico), cuidado para idosos 
(quando está envelhecido é cuidado) e habitação (cada um está habitado ) .  

 

 (1) Dar prioridade ao desenvolvimento da educação, e tentar com 
os esforços para promover a equidade na educação. 

Com os esforços pelos anos, tem basicamente atendido a necessidade de 
“ter de condição de educação", mas, como é que promove a equidade na 
educação, para atender melhor a exigência do povo pelas " melhores 
condições de edução”, torna-se uma nova questão para tratar.  

Defendemos a natureza de bem-estar público e generalização de 
benefícios da educação, e a promoção da justiça e igualdade como a política 
de educação básica do Estado, apresentando claramente que a chave da 
justiça e igualdade da educação consiste na justiça de oportunidade, dando a 
garantia aos cidadãos desfrutarem o direito de educação legal como as 
exigências essenciais, a promoção de desenvolvimento equilibrado de 
educação compulsória e o apoio à população difícil é a prioridade, e a 



distribuição racional dos recursos educacionais é a medida fundamental. Para 
o fim, temos impulsado ativamente o investimento preferencial dos recursos 
educacionais públicos nas regiões atrasadas no central e oeste, visando a 
acelerar a redução da diferença entre o urbano e o rural, e entre as regiões 
ricas e pobres. Procuramos construir e melhorar o sistema nacional de 
financiamento educacional, para assegurar nenhum criança deixar ou 
abandonar a educação por dificuldades econômicas familiares. Tentamos 
melhorar as condições de educação do grupo especial, os filhos de 
trabalhadores rurais migrantes, que vivem juntos com seus pais nas cidades 
ou separadamente na terra natal, assegurando cada criança desfrutar o direito 
de educação. Temos implementado a estratégia de desenvolvimento 
prioritário da educação, aumentado sucessivamente os investimos na área de 
educação, e apresentando a meta, que até 2012, os gastos públicos do 
Estado em relação à educação iria ocupar a 4% do PIB anual, garanrindo a 
suporte material suficiente para o desenvolvimento da educação. 

 

 (2) Implementar a política de emprego mais ativa, e colocar a 
geração de emprego na posição mais prioritária no desenvolvimento 
social-econômico. 

A China, como um grande país em desenvolvimento com a população de 
1,3 bilhão, está atualmente no período de avança rápida de industrialização e 
urbanização, e vem enfrentando uma pressão enorme sobre o emprego. A 
geração de emprego trata-se de uma tarefa importante e difícil nossa agora e 
no futuro ao muito longo tempo.  

Na China, cada variação de 1% no PIB, às vezes afeta o emprego de 
cerca de 100 milhões de pessoas. Por isso, defendemos sempre colocar o 
desenvolvimento e crescimento como o caminho essencial de geração de 
emprego. Ao produzir as políticas de desenvolvimento social-econômico, 
insistimos sempre dando prioridade simultânea no desenvolvimento e na 
geração de emprego, criando o mais possível o espaço de crescimento de 
emprego e gerando mais oportunidades de emprego. 

Ao mesmo tempo, promovemos ativamente o emprego dos grupos 
focalizados. Especialmente, nos últimos anos, os recém-graduados 
universitários têm encontrado a tendência cada vez mais difícil ao procurar 
emprego, para a qual, os governos colocavam este trabalho como a tarefa 
primordial e a maior prioridade na geração de emprego, esclarecendo as 
políticas e medidas favoráveis, inclusive incentivar e introduzir os graduados 
recentes trabalharem na base urbana e rural, em empresas pequenas e 
intermediárias, e setores privados, suportar e ajudar os graduados recentes 
empreenderem seus negócios próprios etc. Como as medidas colaborativas, 



alguns departamentos governamentais também têm expedido várias políticas 
e protocolos favoráveis auxiliares. Tudo o que, tem contribuído ativamente 
para aliviar a dificuldade de emprego dos recém-graduados universitários.  

 

 (3) Aprofundar a reforma do sistema de distribuição de renda, para 
aumentar a renda dos habitantes urbanos e rurais. 

Nos últimos anos, a economia da China tem logrado os progressos 
significativos. A econômica total em 2010 subiu para o segundo lugar no 
mundo e o PIB per capita de 2011 era de cerca de US $ 5.500, atingindo ao 
nível de um país de renda média-superior no ranking mundial. Mas, ao lograr 
o desenvolvimento, encontramos também a grande questão de distribuição da 
riqueza. A este respeito, reforçamo-nos, principalmente nos dois aspectos.  

Por um lado, promover a reforma do sistema de distribuição de renda. Nós 
destacamos “fazer o bolo cada vez maior” da riqueza social através do 
desenvolvimento económico, ao mesmo tempo tentamos “dividir bem o bolo” 
através do sistema de distribuição de renda racional, com o que todo o povo 
das massas possa desfrutar os resultados obtidos na reforma. Defendemos o 
regime de distribuição de “distribuir segundo o volume de trabalho como o 
corpo principal e permitir a coexistência entre os regimes de distribuição 
variados ”, enfatizando a combinação obrigatória entre elevação de eficiência 
e promoção de justiça social. Os ajustes entre as políticas de distribuição 
passadas, tais como, “dar prioridade de eficiência, e cuidado simultâneo da 
justiça”, “dar importância da eficiência na distribuição primária e da justiça na 
redistribuição”, “dar importância da relação entre a eficiência e a justiça tanto 
na distribuição primária como na redistribuição, mas dar mais ênfases da 
justiça na redistribuição”, têm sido os complementares e melhoramentos 
importantes para o regime de distribuição fundamental de “distribuir segundo 
o volume de trabalho como o corpo principal e permitir a coexistência entre os 
regimes de distribuição variados ”. 

Por outro lado, tomar uma série de iniciativas para reforçar a atenuar a 
tendência de ampliação da diferença de renda.  

Primeiro, de acordo com os requisitos de consolidação integrada do 
urbano e rural, têm se aplicado a reforma do sistema fiscal, o aumento da 
despesa pública, e a elevação de pagamento de transferência, a fim de dar 
suporte preferencial para as áreas rurais. Têm se apresentado claramente as 
diretrizes que a indústria iria subsidiar de volta à agricultura, a cidade apoiaria 
o campo e “dar mais, pedir menos e desapertar limites ” ao campo, 
aumentado os recursos investido no campo, Ao mesmo tempo de “dar mais”, 
tem se implementado a abolição do imposto agrícola, imposto pecuário e 
imposto de produtos particulares agrícolas exceto tabaco, para baixar o 



encargo dos camponeses.  

Segundo, melhorar o sistema de Imposto de renda pessoal. Tem se 
ajustado por três vezes consecutivas a Lei do Imposto de Renda Pessoal, 
elevando a taxa de dedução de salário e remuneração susceptível ao imposto 
por três vezes, de 880 yuan /mês a 1600 yuan / mês, a 2000 yuan / mês, e a 
3500 yuan / mês respetivamente. Após a elevação até 3500 yuan / mês, a 
população contribuinte no país reduziu de cerca 84 milhões a 24 milhões, e a 
percentagem contribuinte da classe trabalhadora de salário baixou de 28% a 
7,7%, sendo menos 160 milhões de yuan este imposto e ficando aliviado 
significamente o encargo de imposto da classe trabalhadora com salário. 

 Terceiro, “aumentar a renda do grupo de renda baixa”, “expandir o grupo 
intermédio”, e “ajustar a renda do grupo alto”. Através de elevar 
constantemente o salário mínimo dos trabalhadores, a pensão básica dos 
aposentados empresariais e a bolsa de garantia de vida mínima dos 
residentes urbanos e rurais, tem se aumentado sucessivamente o nível de 
renda do grupo de baixa renda. Através de limitar o nível de salário dos 
funcionário de empresas de monopólio, especialmente gerentes de alto grado, 
e intensificar a fiscalização de impostos, tem se ajustado efetivamente a renda 
alta demasiada deles. Também tem aumentado os esforços de combate à 
pobreza, em novembro de 2011, elevou-se o padrão de apoiar os pobres, 
tomando a renda líquida dos camponeses per capita, 2300 yuan (preço 
constante do ano 2010), como a linha de referência. Este padrão é mais 92% 
do que a no ano 2009, com o qual, o âmbito de cobertura de subsídios 
aumentou de 26,88 milhões no antigo a 128 milhões de pessoa. 

 

 

 (4) Acelerar o estabelecimento do sistema de segurança social com 
a cobertura dos residentes urbanos e rurais. 

Ao longo dos anos, a cobertura da segurança social da China ainda tem  
sido estreita com o nível de garantia baixo, também com vários espaços em 
branco. Nos últimos anos, temos colocado “cada pessoa desfrutar a 
segurança social” como o objetivo prioritário, e temos continuado ampliando o 
âmbito de cobertura da segurança social com alguns pontos importantes, tais 
como, a pensão de aposentador básica, a saúde básica e a garantia de vida 
mínima, já tendo se formado um sistema de segurança social básico. 

Primeiro, expandir a cobertura da segurança social de cidade para o 
campo. Através da criação do sistema de garantia de vida mínima rural, têm 
se incluído os habitantes rurais com a vida pobre constante no âmbito da 
segurança social, para resolver estavelmente, permanentemente e 



efetivamente o problema de fome da população pobre rural em todo o país. 
Com o sistema de novo tipo de segurança social de pensão de aposentadoria 
rural, tentamos resolver a questão de “idosos terem pensão” dos habitantes 
rurais, para todos os camponeses mais de 60 anos de idade desfrutarem a 
garantia de pensão de tipo de benefício generalizado pelo Estado. 

Segundo, expandir a cobertura de trabalhadores de empresas estatais ou 
coletivas a trabalhadores de empresas privadas ou trabalhadores de emprego 
livre. Temos apresentado claramente, que agora e ao longo prazo no futuro, 
levaríamos a participação na segurança social dos trabalhadores de empresa 
não-estatais, economia individual industrial ou comercial urbano e 
trabalhadores livres como o ponto importante, e colocaríamos no âmbito da 
cobertura da segurança social básica de pensão de aposentadoria.  

Terceiro, expandir a cobertura de trabalhador urbano a trabalhador 
migrante rural. Temos enfatizado claramente, que de acordo com as 
necessidades de garantia social dos trabalhadores migrantes rurais, daria 
prioridade de resolver em primeiro lugar a questão de seguro de acidentes de 
trabalho e a garantia de atendimento médico de doença grave, e a seguir a 
questão de garantia de pensão de aposentadoria. Tentamos ativamente 
resolver a questão de transferência e continuação da segurança social básica. 
Tem se estipulado claramente que todos os trabalhadores urbanos cobertos 
na segurança social básica poderiam transferir sua segurança social 
acompanhando sua transferência de emprego entre províncias. Este tem 
contribuído bastante para mudar alguns fenómenos anormais, que havia 
dificuldade de transferir e continuar a segurança social básica 
trans-regionalmente e abandonava-se frequentemente a segurança, e 
proteger os interesses legais dos trabalhadores segurados. 

 (5) Aprofundar a reforma do sistema médico e sanitário, e 
estabelecer e melhorar o sistema médico e sanitário básico com a 
cobertura dos residentes urbanos e rurais. 

A saúde é a base de desenvolvimento completo do ser humano, 
relacionando-se com a felicidade de milhares famílias. Reforçamo-nos a 
promovê-la, levando em consideração o fornecimento ao povo em massas os 
serviços sanitários e médicos seguros, efetivos, convenientes e baratos como 
um aspecto bastante importante de garantir e melhora a vida pessoal, e 
promover o desenvolvimento completo do ser humano. 

Primeiro, estabelecer o sistema de atendimento médico cooperativo rural 
de novo tipo, cobrindo grande massa de camponeses no âmbito de seguro 
médica. O novo sistema médico cooperativo rural que, iniciou desde o ano 
2003, tem logrado as quatro mudanças em comparação com o sistema de 
assistência médica cooperativa rural anterior: de ajuda mutual e espontânea 



entre camponeses para sob liderança e gestão do Estado, de dependência 
predominante da cobrança de contribuição pessoal e subsidiado pela 
economia coletiva local para dependência principal do fundo do Estado, de 
assistência médica de pequeno ferimento ou leve doença para a “arranjo 
coordenado para doenças graves” , e recolha e gerência por unidade de 
aldeia para por unidade de distrito rural. Por isso, este novo sistema tem 
elevado notavelmente o nível de garantia comparando-se com o antigo, e pela 
primeira vez o sol de benefício do sistema sanitário e médico público tem 
coberto todos os camponeses de centenas de milhões. 

Segundo, incluir os habitantes urbanos sem experiências de trabalho no 
âmbito de seguro médico. Desde 2007, realizamos a experimentação de piloto 
de seguro médico básico dos residentes urbanos, que incluiu os “grupos 
idosos e menores” de 200 milhões de pessoas, ou seja, a criança urbana e os 
velhos sem experiências precedentes de emprego foram incluídos no seguro 
médico básico dos residentes urbanos. Como resultado, temos conseguido 
sistematicamente a cobertura total do seguro médico básico para os 
residentes urbanos. 

Terceiro, começar uma nova rodada de reforma médica. O conceito 
central da reforma desta vez, consiste em fornecer ao público o sistema 
sanitário básico como o produto público. De acordo com o programa, até 2011, 
o sistema de garantia sanitária básica iria cobrir todos residentes urbanos e 
rurais, a fim de aliviar praticamente o problema de “atendimento médico difícil 
e caro ”. Até 2020, o sistema sanitário básico com a cobertura dos habitantes 
urbanos e rurais iria se estabelecer. 

 

II. Gestão Social na China: Promover tanto a dinâmica como a 
harmonia e a estabilidade da sociedade através da intensificação e a 
inovação da gestão social 

Ao acelerar a construção social focalizada na vida de pessoas, para os 
problemas cada mais proeminente no campo da gestão social durante o 
processo de mais aprofundamento da transformação econômica e social, 
apresentaram-se oportunamente a tarefa de fortalecer e inovar a gestão social, 
destacando trabalhos nos seguintes aspectos: 

 

 (1) Estabelecer e melhorar a estrutura de gestão social sob a 
liderança do Partido, responsabilizada pelo governo e colaborada pela 
sociedade com a  participação pública.  

Para fortalecer e inovar a gestão social, é preciso em primeiro resolver 



quem e como gerenciaria. A estrutura de gestão composta pelas quatro partes 
como a integridade, é o desenho geral feito pelo Partido Comunista da China. 
Entre eles, a liderança do Partido e a responsabilidade do governo consistem 
na nossa vantagem tradicional, que usávamos com bastante facilidades. Claro, 
como é que fortalece e responsabiliza, ainda necessita o mais 
aperfeiçoamento. A colaboração social e a participação pública, que 
valorizávamos insuficientemente, têm que ser mais fortalecidas e inovadas. 

 

 (2) Fortalecer os trabalhos da massa e da base. 

    O trabalho de massas é a boa tradição e a vantagem política do nosso 
partido comunista, sendo também trabalho básico, permanente e fundamental 
na gestão social. Para fortalecer e inovar a gestão social, não pode ser 
independente dos trabalhos das massas populares na nova situação. 
Especialmente vai resolver como é que impulsa as grandes massas 
desempenharem o espírito de Dono do País e participarem ativamente na 
gestão social. 

A base é o fundamento de todos os trabalhos do nosso partido. A base, 
como a unidade fundamental da gestão social, responsabiliza por implementar 
as políticas e medidas do Partido e do governo, e transmitir as votações e os 
pedidos das massas populares, tudo o que não se podia separar com este elo 
básico. Portanto, havia uma metáfora viva no Partido Comunista da China, 
que descrevia esta relação, “a base instável agita o monte”, o que enfatiza a 
importância de fortalecimento das funções de administração e serviço das 
organizações básicas, desempenhando seu papel ativo. 

 

 (3) Fortalecer a gestão e o serviço das organizações econômicas 
não-estatais e organizações sociais.  

Com o desenvolvimento da reforma e abertura e da economia de 
mercado socialista, as organizações econômicas não-estatais e as 
organizações sociais na China têm aparecido multiplicando-se em grande 
escala, e tornou-se uma célula sociais das mais ativas. Mas neste momento, 
muitas organizações econômicas não-estatais adoptavam o regime de gestão 
diferente com “a instituição pública”, quer dizer, apenas como um local de 
trabalho, não cumprindo as responsabilidade de tratamento de assuntos 
sociais. Portanto, como desempenha o papel de as organizações econômicas 
não-estatais na gestão social, determina suas responsabilidade social na 
gestão orgânica e dos funcionários, e através delas tratam bem os assuntos 
dos empregados na economia não-estatal, passa a ser um aspecto muito 
importante no processo de fortalecimento e inovação da gestão social. 



 

 (4) Fortalecer a gestão e o serviço da população flutuante.   

Estamos no processo de desenvolvimento de industrialização e 
urbanização rápido, há mais de 200 milhões de pessoas flutuante cada ano. A  
tarefa de gestão e serviços é enorme pesada. Enquanto intensificamos 
vigorosamente a gestão e o serviço para a população flutuante, por exemplo, 
cada ano prestávamos bastante esforços para resolver o “transporte de 
pessoas de voltar para casa no feriado do Festival da Primavera”, por outro 
lado, através da urbanização, e a reforma do registo familiar, tentamos 
resolver permanentemente a questão de grande movimento popular. 

 

(5) Reforçar a gestão da sociedade virtual. 

 Na China, a Internet e outras mídias emergentes nos últimos anos têm 
se desenvolvido muito rápido. Por um lado, nós desempenhamos plenamente 
o papel positivo da Internet e outras novas mídias. Agora, desde o governo 
central para os governos locais em todos os níveis, durante a formulação das 
principais políticas, às vezes procuram as opiniões públicas através da rede. 
Muitos departamentos governamentais, e muitos funcionários públicos, estão 
cada vez mais utilizando o micro-blog, dialogando e comunicando à "distância 
zero" e “em qualquer tempo” com o público. Por outro lado, necessita-se o 
fortalecimento legal da gestão da Internet e outras mídias emergentes, em 
conformidade com a lei. Temos formulado uma série de regulamentos sobrea  
Internet, tentando salvaguardar a ordem de divulgação pela Internet e o 
ambiente da rede civilizado e saudável. 

 

Em cima fiz uma breve apresentação sobre alguns dos nossos trabalhos 
e esforços dos últimos anos na área da construção e gestão social. Neste 
sentido, temos logrado alguns progressos, mas sendo ainda resultados 
iniciais. À medida dos desenvolvimentos sucessivos da economia e sociedade 
na China, temos já obtido as certas condições e os meios preliminares para 
melhorar e proteger a vida das pessoas, mas estamos conscientes de que, a 
China ainda está e ao longo prazo estará na fase primária do socialismo, em 
que o nível do desenvolvimento econômico e cultural não atingia ao ponto alto, 
e o PIB per capita ainda é classificado em torno de 100º lugar no ranking 
internacional, menos da metade da média mundial. Portanto, nós temos 
colocado isso como uma tarefa histórica a lutar ao longo prazo, ou seja, insistir 
nas metas ambiciosas, ao mesmo tempo proceder de acordo com a realidade 
e determinar os prioritários, que iniciamos a partir dos assuntos que somos 
capazes de resolver, prudentemente de acordo com as forças próprias, e 



gradualmente e permanentemente com as forças maiores possível ao longo 
prazo. No próximo passo, seguimos o caminho já traçado avançando 
constantemente, e continuando melhoramento e aperfeiçoamento dos 
sistemas neste sentido. Vamos intensificar os investimentos públicos na vida 
popular, avisando a resolver os problemas pendentes nas áreas de educação, 
emprego, distribuição de renda, segurança social e meio ambiente ecológico 
etc, e impulsar com enormes forças a construção e a gestão social para 
melhor desenvolvimento, para melhorar e garantir ainda mais a vida de 
pessoas e promover a harmonia e a estabilidade social. 

 


