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(Tradução)

TrabalharJuntosparaumMundoMelhor

DiscursodeS.E.oSecretário-GeraldoPartidoComunistadaChinae

PresidentedaRepúblicaPopulardaChina,Sr.XiJinping,

noDiálogodeAltoNívelentreoPartidoComunistadaChina

ePartidosPolíticosdoMundo

(Beijing,1deDezembrode2017)

Ilustresdirigentesdospartidospolíticosdetodosospaíses,

SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

Boatardeatodos!Écomenormeprazerreunir-mecomosdirigentes

dospartidoseorganizaçõespolíticasdosdiversospaísesdomundono

DiálogodeAltoNívelentreoPCChePartidosPolíticosdoMundo.Nesta

épocadofinaldoano,todosnósestamosmuitoocupados.Mesmoassim,

dispomososnossostempospreciososparanosencontrarmosaquiem

Beijing,afimdediscutiroplanodecooperação,oquedemonstraanossa

preocupaçãocomodesenvolvimentodahumanidadeeofuturodomundo.

Aqui,gostariade,em nomedoPartidoComunistaChinêsenomeu

próprio,darascalorosasboas-vindasaosamigosdetodosospaíses

vindosdelonge.Gostariatambém deaproveitarestaoportunidadepara

expressarosnossossincerosagradecimentosaospartidos,organizações

políticaseaosseusdirigentespelascartasemensagensdefelicitação

enviadasporocasiãodarealizaçãodo19ºCongressoNacionaldoPartido

ComunistadaChina.

No 19ºCongresso Nacionaldo Partido Comunista da China foi

elaboradooplanododesenvolvimentodaChinaapartirdeagoraatéaos

meadosdesteséculoereafirmouavontadesinceradaChinapara

trabalharjuntamentecomorestodomundoparapromoveraconstrução

deumacomunidadededestinocomum dahumanidade.Ospartidos

políticosdesempenham papéisimportantesnavidapolíticadospaíses,

sãoforçasimportantesparapromoveroprogressodacivilizaçãohumana.

Gostaria de partilharcom ossenhoresdirigentes,que representam
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aproximadamente300partidoseorganizaçõespolíticasdosdiversos

países,algunsdosnossosentendimentos.

SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

Desdeaantiguidadeatéaosnossostempos,terumavidaboaefeliz

tem sidoum sonhobuscadoincansavelmenteportodaahumanidade.

Durantemilénios,ohomem tem alcançadoconquistasesplêndidasna

históriadodesenvolvimentodecivilização.Porém,asguerraseconflitos

nuncacessaram.Alémdisso,hásemprecalamidadesnaturais,bemcomo

doençaseepidemias.Ahumanidadesofreuinúmerasmisériasepagou

preçosdolorosos.Hojeemdia,avidadaspessoaséinterconectadacomo

nuncaantesdevidoaodesenvolvimentorápidodainternet,megadados

(bigdata),computaçãoemnuvem,satélitequânticoeinteligênciaartificial.

Aomesmotempo,aquantidade,adimensãoeagravidadedasquestões

globaisqueahumanidadeenfrentatambém sãoinéditas.Odestinoeo

futurodaspessoasdetodoomundoestãocadavezmaisinterligados.

Peranteessasituação,ohomem tem duasabordagensaescolher.

Umaéacompetiçãoviciosaouatéumconflitoarmadoparaobterpodere

interesses,quepoderácausarcrisesdesastrosas.Aoutraéseguira

tendênciadodesenvolvimentodaépocaeenvidaresforçosconjuntos

pararesponderaosdesafios,realizandocolaboraçõesglobais,oquevai

criarcondiçõesfavoráveisparaaconstruçãodacomunidadededestino

comumdahumanidade.Devemosagarraraoportunidadehistóricaefazer

aescolhacorretaparaabrirjuntosum futuroaindamaisbrilhanteparaa

humanidade.

Anaçãochinesa,comumalongahistóriaeculturaesplêndida,passou

portribulaçõesdesangueefogodesdeoiníciodostemposmodernos.O

povochinêsnãoseresignouaodestino,muitopelocontrário,levantou-se

elutou,empenhando-separaautorenovarconstantemente,edepoisde

longo tempo de luta,estáacaminharnaestradalargade grande

revitalizaçãodanaçãochinesa.Olhandoparatrásnahistória,oque

sustentouestanossanação antigaemanteveacivilização chinesa

ininterruptademaisde5000anosatéaosnossosdias,foram osgenes
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culturaisenraizadosnonossosangue.Ésempreacrençadanação

chinesaque“tudosobocéupertenceaumafamília”,advocandoque

todosospovossãoosnossosirmãosetodasascoisassãoasnossas

companheiras,quetodasasnaçõesdevem viverem harmonia,equeo

mundodeveserumlugardegrandeharmonia,sonhandoummundobelo

que“pertenceatodos” emque“reinaograndeTao”.Achamosque

emborahajamdivergênciasoucontradiçõesdiferentesentreospaísesdo

mundo,esejainevitávelhavercrispaçõesdiferentes,oqueémais

importanteéofactodequeestamosaviversobomesmocéu,estamosa

compartilharum mesmolaredevemospertenceraumasófamília.As

pessoasdetodosospaísesdevemteramentalidadedeque“tudosobo

céupertenceaumafamília”,devemabraçar-se,entender-seeprocurar

umabasecomum,pondodeladoasdivergências,afimdetrabalharcom

esforçosconcertadosparaconstruiracomunidadededestinocomumda

humanidade.

Foinoanode2013queapresenteipelaprimeiravezainiciativade

construiracomunidadededestinocomumdahumanidade.Constatocom

grande satisfação que com o alargamento contínuo dacooperação

amistosaentreaChinaeospaísesdiferentes,aideiadacomunidadede

destinocomumdahumanidadeestáaganharapoioseconcordânciasde

cadavezmaispessoas,sendoestainiciativatraduzidadumaideiaem

açõesconcretas.

Ainiciativa“UmaFaixa,UmaRota” quepropustemcomoobjectivo

pôrempráticaaideiadacomunidadededestinocomumdahumanidade.

Nosúltimosquatroanos,aconstruçãoconjuntadainiciativa“UmaFaixa,

UmaRota” jásetornounumaamplaplataformadecooperaçãoparaos

paísesrelacionadosparaalcançaremodesenvolvimentocomum.Ovasto

oceanoorigina-sedosriachoseasestrelascintilantesiluminam todaa

galáxia.Estouconvencidodeque,desdequeaspartesestabeleçam o

conceito dacomunidadededestino comum dahumanidade,façam

conjuntamenteum planeamentoeponham em práticaem comum,com

osesforçoseempreendimentospoucoapoucoedelongoprazo,o

objectivodeconstruiracomunidadededestinocomum dahumanidade
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serácertamentealcançado.

SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

Comoopróprionomeindica,acomunidadededestinocomum da

humanidadesignificaqueofuturoeodestinodecadanaçãoecadapaís

sãofortementeligados,devemostrabalharem conjuntoem todasas

situações,partilhandotantoaglóriacomoadesgraça,fazendocom que

esteplanetaTerraondevivemosecrescemossejaumagrandefamília

harmoniosa,tornandooanseiodospovosdomundodeterumavida

melhoremrealidade.

Devemosfazeresforçosparaconstruirum mundouniversalmente

segurolivredomedo.A históriadaevoluçãodacivilizaçãohumana

demonstra que apesarda nossa aspiração persistente a uma paz

duradoura,as guerras nunca foram afastadas de nós,e somos

constantementeameaçadospelaguerra.Todosossereshumanosvivem

nomesmoplanetaeasegurançadum paísnãodeveserbaseadana

insegurançadosoutrospaíses.Umaameaçaenfrentadaporum país

também poderáserum desafioparaoutros.Açõesunilateraisecrença

ceganousodeforçanãopodem fazerfaceàsameaçasdesegurança

cadavezmaiscomplexasemulti-facetadas.Devemospersistirnumnovo

conceitodesegurançacomum,abrangente,decooperaçãoesustentável,

demodoacriarumanovaestruturadesegurançajustaeequitativa,

construídaecompartilhadaportodos.Devemosfazeresforçosconjuntos

paraeliminarascausasdaguerra,resgatareprotegeraspessoas

deslocadasporconflitos,mulheresecriançasameaçadaspelasarmasde

fogoeguerrasparaquetodaanossaterrasejaabençoadapelaluzdosol

equetodoonossopovovivaemtranquilidadeepaz.

Devemosfazeresforçosparaconstruirum mundodeprosperidade

comum livre da pobreza.No mundo de hoje,apesardo nívelde

desenvolvimento materialetecnológico inimaginávelparaosnossos

antepassados,os problemas do desenvolvimento desequilibrado e

insuficiente persistem de forma generalizada.Existe uma enorme

disparidadenoníveldedesenvolvimentoentreonorteeosul,aindasão
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gravesosfenómenosdapobrezaefome,estáatomarformaum novo

fossodigitaleaspessoasdemuitospaísesaindavivem em dificuldades.

Sealguém continuaaseguiralógicaobsoletadequeoganhodeuma

parteéaperdadeoutraouovencedorlevatudoeadotaabordagens

ultrapassadasde intrigaou beneficiaro próprio em detrimento dos

vizinhos,assim irácertamentebloquearoseuprópriocaminhoenquanto

fecharas portas dos outros,erodindo as bases do seu próprio

desenvolvimentoeprejudicandoofuturodetodaahumanidade.Devemos

persistirnamentalidadedeprosseguirosprópriosinteressesenquanto

beneficiartodosepromoveraglobalizaçãoeconómicacaracterizadapela

abertura, inclusividade, benefício universal, equilíbrio e ganhos

compartilhados,criandocondiçõesparaodesenvolvimentocomum de

todaahumanidade.Devemospromoverjuntosodesenvolvimentoe

prosperidadedetodosospaísesdomundo,erradicarem conjuntoa

pobrezaeoatrasoqueaindaassolamospovosdemuitospaíses,criarde

mãosdadasumavidaemquetodasascriançasdomundotenhamacesso

àalimentaçãoenecessidadesbásicas,fazendocom queosfrutosde

desenvolvimentobeneficiem todosospaíses,equetodasaspessoas

levemvidasbemabastecidaseconfortáveis.

Devemosfazeresforçosparaconstruirum mundoaberto,inclusivoe

livredoisolamento.Comodizumantigoditadochinês,“Todasascoisas

vivaspodemprosperarsemprejudicarunsaosoutros,comoasestrelase

osplanetassemovimentamsemqualquerconflitos”.Oflorescimentoda

civilizaçãoeoprogressodahumanidadenãosãopossíveissemaberturae

inclusividae,nãosãopossíviessemointercâmbioeaprendizagemmútua

entreascivilizações,nãosãopossíveissenãoprocurarmosconvergências

nasquestõesdemaiorimportânciaenquantoreservarmosdivergências

nospontosmenores.Civilizaçõesdiferentesdevem florescerecoexistir

harmoniosamente,devembeneficiarumasàsoutrasdemodoaservirem

defontesdeinspiraçãoparanutrirodesenvolvimentodahumanidade.Isto

éumchamadodahistória.Devemostersempreemmentequeomundoé

um lugarcolorido,ascivilizaçõessãodiversificadas,cujasdiferenças

enriquecem eaumentam abelezadonossomundo.Devemostrabalhar
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juntos para derrubar as barreiras culturais existentes,rejeitar as

concepçõeserradasqueobstruam interaçõeshumanas.Devemosfazer

esforçosconjuntosparaeliminarospreconceitosculturaisqueimpeçamo

relacionamentoentreaspessoas,fazendocom quetodasascivilizações

coexistam harmoniosamenteequetodasaspessoaspossam gozarda

nutriçãodacultura.

Devemosfazeresforçosparaconstruirummundoverde,limpoebelo,

com paisagenspitorescas.OplanetaTerraéum larcomum detodaa

humanidade,tambéméolarúnicodahumanidadeatéagora.Apesardos

esforços de algumas pessoas de procurarem novos lares para a

humanidadenoespaçoexterior,éaindaum sonhoremotoencontrá-lo.

Num futuroprevisível,ahumanidadetem quevivernesteplaneta.Esteé

umfactoquenãosepodealterar.Devemosprotegeremconjuntoonosso

planeta,nãoapenasparanóspróprios,mastambém paraasgerações

vindouras.Devemosgarantiraharmoniaentreohomem eanatureza,

cuidaromeioambientecarinhosamentecomosecuidássemosasnossas

própriasvidas.Devemosreverenciarerespeitaranatureza,seguirosseus

caminhoseprotegê-la.Devemostrabalharjuntosparaprotegeroplaneta

Terra,onossolarinsubstituível,curarasferidasdomeioambientepara

criarjuntosum larharmoniosoehabitávelparaahumanidade,fazendo

comqueoecossitemanaturalserecupereeseregenereequetodasas

pessoaspossam gozarde águaslimpase montanhascobertasde

florestasexuberantes.

SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

Atualmente,aconjunturamundialeaconjunturadodesenvolvimento

estão a atravessarmudanças,todos os partidos políticos devem

adaptar-seàscorrentesdedesenvolvimentodaépoca,manterumaboa

compreensãodatendênciadoprogressodahumanidade,satisfazeras

aspiraçõescomunsdospovos,ecombinarfortementeosseuspróprios

desenvolvimentoscomodesenvolvimentodosseuspaíses,naçõesetoda

ahumanidade.Temosqueapontarbemaltoeolharlonge,teracoragem

de assumirasnossasresponsabilidades,terem mente osnossos
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respectivospaíseseomundointeiro,teremmenteasituaçãoglobalede

longoprazo,assumindoconscientementeamissãocolocadapelanossa

época.Devemosterem menteasaspiraçõesdospovos,transformaras

necessidades dos povos em nossos pensamentos orientadores e

propósitos,elaborandoplanosconcretoscom basenasrealidades.Para

construiracomunidadededestinocomum dahumanidade,éprecisoa

amplaparticipaçãodospovosdetodoomundo.Devemosreuniros

consensosdospovosdenaçõesdiferentes,deconvicçõesreligiosas,

regiõeseculturasdiferentesparapromoveremconjuntoagrandecausa

daconstruçãodacomunidadededestinocomumdahumanidade.

Pararealizarumgrandesonho,énecessárioreunirsabedoriaseforças

detodososlados.Devemosabsorverideiasúteisdetodososaspectos,

níveisedeperspectivasdiferentes,assimilarasexperiênciasacumuladas

em práticas,procurarnovassoluçõesepensamentos,criandonovas

dinâmicas.Ospartidosdospaísesdiferentesdevemaumentaraconfiança

mútua,reforçaro contacto e estreitara colaboração,explorando e

procurandooestabelecimentodeum novotipoderelaçõespartidárias

caracterizadopelorespeitomútuo,aprendizagem mútua,procuradas

convergênciasnasquestõesdemaiorimportância,enquantopreservaas

divergênciasdemenorinteresse,combasenasrelaçõesinternacionaisde

novo tipo.Devemoscriaruma rede internacionalde intercâmbio e

cooperaçãodediversasformaseváriosníveisparaospartidos,reunindo

umagrandeforçaparaconstruiracomunidadededestinocomum da

humanidade.

Aodarpassosabrimosum caminho,aotomaraçõesconcretas

conseguimosobtersucessos.Aconstruçãodacomunidadededestino

comum dahumanidade,comoum processohistórico,nãopoderáser

realizadadanoiteparaodia,nãovaiserumanavegaçãotranquila,levará

esforçosdelongoprazoeárduos.Paraconstruiressacomunidade,

devemosfazeresforçosprolongadosepersistentes.Nãodevemosdesistir

dosnossossonhosquandoarealidadequenosrodeiaémuitocomplicada,

nemdevemosparardeperseguironossoidealquandoestepareceainda

longedenós.
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SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

O PartidoComunistadaChinaesforça-setantopelobem-estardo

povochinêsquantopeloprogressohumano.O PartidoComunistada

Chinaéomaiorpartidodomundo.Comoeudisseantes,oPCChdeve

comportar-sedeformaproporcionaldeumpartidogrande.Tudooqueo

PCChfazébuscarfelicidadesparaopovochinês,revitalizaranação

chinesa e promovera paze desenvolvimento para a humanidade.

Devemosfazerbemosnossostrabalhos,istoemsi,éumcontributoparaa

construçãodacomunidadededestinocomumdahumanidade.Devemos

tambémcriarmaisoportunidadesparaomundoatravésdapromoçãodo

desenvolvimento da China.Atravésdo aprofundamento dasnossas

própriaspráticas,vamosexplorarasleisqueregem aevoluçãoda

sociedadehumanaecompartilharoqueaprendemoscom osoutros

países. Não “importamos” modelos dos outros países, nem

“exportamos” omodelochinês,muitomenosiremosexigirqueos

outrospaísescopiem amaneiracomoaChinafaz.OPCChvaicumprir

comosempreosseguintescompromissos:

Primeiro,vamoscontribuir,comosempre,paraapazetranquilidade

domundo.Háquasecem anosatrás,oPartidoComunistadaChina

nasceunomeiodedistúrbiosintensosdasociedadechinesa.Umadas

tarefasdafundaçãodoPCChfoipôrfimàsituaçãomiseráveldeguerras

frequenteseimensasdificuldadesparaasobrevivênciadapopulaçãoem

queaChinafoimergulhadadesdeosmeadosdoséculoXIX.Desde1921a

1949,afim derealizarapazeaestabilidadenaChinaecriarumavida

melhorefelizparaopovochinês,oPCChuniueliderouopovochinês

durante28anosnalutaarmada,tendofeitoenormessacrifícios.Porisso,

oscomunistaschinesesconhecem bem apreciosidadedapazetêm a

determinaçãofirmedesalvaguardarapaz.AChinavaierguerbemaltoa

bandeiradapaz,desenvolvimento,cooperaçãoeganhoscompartilhados,

vaicontinuar a trilhar o caminho do desenvolvimento pacífico,

promovendodeformaativaaconstruçãodeparceriasglobais,tomando

parteativanasoluçãopolíticadasquestõesinternacionaisquentese
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difíceisderesolver.Atéagora,aChinatem enviado36,000soldadosda

missãodepaz,sendoumpaísprincipalquecontribuirecursoshumanose

financeiroparaamissãodepazdaONU.Nestemomento,maisde2,500

oficiaisesoldadoschinesesestãoem serviçoativoem oitoáreasde

missãodepaz,salvaguardandoapazeasegurançadestasáreasapesar

dasdificuldadeseperigos.AChinavaiparticiparativamentenareformae

desenvolvimentodosistemadagovernançaglobaldemodoatornara

ordempolíticaeeconómicainternacionalmaisjustaeequitativa.Sejaqual

forograudeseudesenvolvimento,aChinanuncaprocuraráahegemonia

nemseenvolveráemexpansão.Apelamosaospartidosdetodososoutros

paísesparaquetrabalhemjuntamenteconnoscoparasalvaguardarapaz

mundial,contribuirparaodesenvolvimentoglobaledefenderaordem

internacional.

Segundo,vamoscontribuir,comosempre,paraodesenvolvimento

comumdomundo.Comoumpartidoqueseoriginoudopovo,cresceue

fortaleceu-se com o apoio do povo,o PCCh preocupa-se sempre

profundamentecomopovo,nãoapenascomopovochinês,mastambém

com ospovosdetodosospaísesdomundo.Estamosempenhadosem

melhoraravidadopovodaChinaedospovosdomundo.Aolongodos

anos,aChinatemvindoafornecerumagrandequantidadedeassistência

não reembolsável,empréstimos concessionais,bem como apoios

técnicos,intelectuaisedepessoalaosoutrospaísesemdesenvolvimento

econstruímosumagrandequantidadedeprojetosparaodesenvolvimento

socio-económicoeobem-estardapopulaçãolocal.Hojeem dianestes

países,milharesdecientistas,engenheiros,empresários,técnicos,pessoal

médico,professores,funcionáriosevoluntárioschinesesestãoatrabalhar

arduamente,demaosdadaseombroaombrocom ospovoslocais,

ajudando-osamelhorarassuasvidas.Deacordocom osarranjos

apresentadosno19ºCongressoNacionaldoPCCh,atéaoanode2020,a

China vai concluir a construção integral de uma sociedade

moderadamente abastecida e até ao ano de 2035,realizaremos

basicamenteamodernizaçãosocialistae,em meadosdoséculoXXI,a

China será construída num poderoso país socialista modernizado,
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próspero,democrático,culturalmenteavançado,harmoniosoebelo.Isso

trarábenefíciosnãosóaopovochinês,mastambémaospovosdetodos

ospaíses.Propomosaospartidospolíticosdosoutrospaísesatrabalhar

juntamenteconnoscoparacriarmaisoportunidadesdecooperaçãoparao

mundo,fazendo esforços para promovero desenvolvimento e a

prosperidadecomumdetodos.

Terceiro,vamoscontribuir,como sempre,para o intercâmbio e

aprendizagementreascivilizaçõesdomundo.Comodizumditadochinês,

umapedradumaoutramontanhapodeservirparapolirum jadelocal.O

PCChvalorizasempreaimportânciadeterumavisãoglobal,gostaríamos

muito de aprenderos frutos das civilizações dos outros países e

adaptamo-losàscondiçõeschinesas.Defacto,omarxismoéaverdade

científicaqueaprendemosdosoutrospaíses.Em conformidadecom a

realidade chinesa, promovemos constantemente a adaptação do

marxismoàpráticachinesa,àépocaeasuapopularização,tornando-o

emumateoriacientíficaqueorientaoPCChemlideraroavançodopovo

chinês.OPCChvaitratarosfrutosdascivilizaçõescriadospelospovosde

todosospaísescom umavisãoabertaeum coraçãoabertoeestá

dispostoafazerdiálogo,intercâmbioecooperaçãocomtodosospovose

partidospolíticosparaapoiaroreforçodointercâmbiohumanoecultural

entreospovosdetodosospaíses.Nospróximos5anos,oPartido

Comunista da China vaiforneceraos outros partidos do mundo

oportunidadesdevisitaeintercâmbionaChinapara15,000pessoas.

PropomosqueoDiálogodeAltoNívelentreoPartidoComunistadaChina

ePartidosdoMundosejainstitucionalizado,paraquesejaumaplataforma

dodiálogopolíticodealtonívelcomamplarepresentatividadeeinfluência

global.

SenhoraseSenhores,

Carosamigos,

Hámaisdedoismilanosatrás,oantigofilósofochinêsConfúciodisse

queexistem trêstiposdeamizadequesãobenéficos:aamizadecom

homenshonestos,aamizadecomhomensfiéiseaamizadecomhomens

deabundantesconhecimentos.OPCChestádispostoafazermaisamigos
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em todoomundo.Durantemuitosanos,mantemoscontactosregulares

commaisde400partidoseorganizaçõespolíticasdemaisde160países

eregiões,ocírculodosnossosamigostorna-secadavezmaior.Olhando

paraofuturo,oPCChestádispostoareforçaroscontactos,partilharas

experiênciassobreaadministraçãodopartidoegovernaçãodopaíscom

ospartidosdetodosospaíses,realizandoointercâmbioediálogoentre

civilizaçõesdiferentes,aumentandoanossaconfiançaestratégicamútua,

a fim de promoverjuntamente com todosospovosdo mundo a

construçãodacomunidadededestinocomum dahumanidadeeum

mundoaindamelhor.

Porfim,gostariadedesejarplenosucessoaoDiálogodeAltoNível

entreoPartidoComunistadaChinaePartidosPolíticosdoMundo!

Obrigadoatodos!


