
O sistema político chinês e o corona vírus  

 

O sistema político chinês é um sistema repressivo, uma ditadura 

comunista, desde há décadas atrás. Isto permite ao país tomar 

decisões que seriam bastante difíceis ou até impossíveis num país 

com um regime democrático, por exemplo. No entanto, ao impedir 

a circulação de informação e ao mexer com a liberdade de 

expressão e de publicação da imprensa, acaba por permitir que, em 

situações de risco como uma guerra ou epidemia, a população não 

tenha conhecimento dos procedimentos necessários a tomar para 

prevenir possíveis estragos, ou que até nem tenha conhecimento 

da situação em si. 

Relacionando isto com a recente epidemia do COVID-19, a China 

teve um comportamento realmente exemplar e bastante eficaz no 

que toca a medidas drásticas, visto até que o número de infetados 

já estabilizou: isolou cidades inteiras e construiu hospitais numa 

questão de dias, coisas que não seriam possíveis sem a aprovação 

de diversos membros do governo, se isto se desse em Portugal. 

Mas a verdade é que, ocultar informações assim tão cruciais para a 

segurança nacional, faz com que as pessoas não levem a sério a 

situação. Alguns exemplos da manipulação de informação: a china 

tem quase 1.5 biliões de habitantes, o que se torna estranho 

quando estão apenas registadas 43 mil mortes. E estamos a falar de 

cidades com a população de Portugal! Outro exemplo é o facto de 

que o corona vírus não ser algo assim tão novo. Na verdade, esta é 

a quarta epidemia, mas com uma mutação do vírus e a nível 

mundial.  

Esta falta de informação faz com que a população não leve a 

situação a sério e esta falta de preparação provém apenas da 



irresponsabilidade do governo chinês que, de acordo com a 

História, tem demonstrado cada vez menos eficiência no que toca 

às burocracias nacionais.  

O que se ouve é que os chineses comem tudo sem preocupações e 

não têm cuidados nenhuns de higiene, mas o que podemos esperar 

de um país com 1/6 da população mundial, a qual são negadas 

realidades indispensáveis para a sua introspeção? A culpa é 

realmente de quem oprime e não transmite a gravidade da 

situação, banalizando-a e pondo em risco a saúde do seu próprio 

povo. 


