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resumo 
 

 

O turismo é um setor de reconhecida importância económica a nível mundial, 
dado o papel que desempenha no desenvolvimento de vários países. Essa 
importância traduz-se, a nível académico, na existência de vários estudos sob 
a perspetiva económica, sendo igualmente abundantes estudos na vertente 
ambiental e social. Estudos que abordam os aspetos políticos do turismo são 
ainda escassos. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar as políticas públicas de turismo na China, nomeadamente do turismo 
emissor, o qual é analisado numa perspetiva política, abordando-se a ligação 
entre o turismo emissor e as relações internacionais, identificando o papel 
deste no enquadramento da diplomacia nacional. Além disso, a pesquisa 
pretende também verificar se o turismo emissor chinês é uma manifestação de 
soft power quando este é usado para criação de imagem nacional. O trabalho 
proposto pretende contribuir para os conhecimentos sobre a dimensão política 
do turismo e as suas novas funcionalidades. Quanto aos possíveis contributos 
práticos, esta investigação poderá contribuir para a reflexão sobre as políticas 
públicas do turismo chinês, a interpretação do cruzamento entre o turismo 
emissor, a diplomacia e as relações internacionais, servindo para o melhor 
aproveitamento do turismo emissor, e a sua integração nas estratégias 
diplomáticas. 
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abstract 

 
Tourism is a sector of recognized economic importance worldwide, given the 
role it plays in the development of several countries. This importance is 
reflected, at the academic level, in the existence of several studies from an 
economic perspective, and there are also abundant studies in the 
environmental and social aspects. Studies that address the political aspects of 
tourism are still scarce. In this context, this project aims to analyze tourism 
public policies in China, namely of outbound tourism, which is analyzed from a 
political perspective, addressing the link between outbound tourism and 
international relations, identifying its role in the framework of national 
diplomacy. In addition, this work also aims to verify whether Chinese outbound 
tourism is a manifestation of soft power when it is used to create a national 
image. The proposed work aims to contribute to the knowledge about the 
political dimension of tourism and its new features. As for the possible practical 
contributions, this investigation may contribute to the reflection on the public 
policies of Chinese tourism, the interpretation of the intersection among 
outbound tourism, diplomacy and international relations, serving for the best 
use of outbound tourism, and its integration in diplomatic strategies. 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1 O contexto da investigação e as principais motivações para o estudo  

O turismo tem sido reconhecido como um sector dinâmico no desenvolvimento das 

economias locais e com muita relevância para a economia global. Segundo os dados da 

Organização Mundial de Turismo (OMT), este sector contribuiu diretamente e 

indiretamente para 10% do produto interno bruto (PIB) do mundo, um décimo do emprego 

e 30% das exportações de serviços (UNWTO, 2018). O turismo internacional é uma área 

importante para o comércio mundial e um grande promotor do crescimento económico. Em 

concreto, a OMT indicou que a chegada de turistas internacionais cresceu para 1.326 

milhões em 2017, registando um aumento de 7% em relação ao ano anterior, que é o maior 

aumento desde a crise económica global de 2009 (UNWTO, 2018). Esse número atingiu 

em 2019 1,4 mil milhões, apresentando crescimento de 5% em relação ao ano anterior 

(UNWTO, 2019). De acordo com o ritmo de crescimento registado no período que 

antecedeu a pandemia COVID-19, a chegada de turistas internacionais em todo o mundo 

deveria ultrapassar 1,8 mil milhões em 2030 (UNWTO, 2011).  

A China é um dos países em que o turismo internacional se expandiu mais 

rapidamente nos últimos anos. No final dos anos 1990, a OMT previa que a China seria o 

quarto maior mercado de turismo emissor do mundo até 2020 e que, até então, o total de 

chegadas geradas mundialmente por este país deveria chegar aos 100 milhões (UNWTO, 

2001). De facto, este país tornou-se o maior mercado mundial de viagens emissoras em 

2012 e manteve essa posição até 2018 (não se encontra dados de 2019). O número total de 

turistas chineses foi de 83,1 milhões na altura, dois anos depois em 2014, ultrapassou a 

marca dos 100 milhões, atingindo aos 116,6 milhões. Além disso, a China também se 

tornou o maior consumidor estrangeiro no mundo em 2012, com 102 mil milhões de 

dólares em consumo de turismo no exterior, representando um aumento de 40% em relação 

a 2011. Com base nos dados do turismo internacional revelados pelo Instituto Nacional de 

Estatísticas da China, o número de turistas emissores chineses atingiu quase a 169 milhões 

em 2019, com uma taxa de crescimento anual média de 13,7% nos últimos dez anos 

(Instituto Nacional de Estatística da China, 2020).  

Devido a este crescimento significativo, e à elevada importância do sector do turismo 

para a economia nacional e global, o turismo tem ganho peso em todo o enquadramento do 
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desenvolvimento económico e social. No entanto, é importante entender que o turismo não 

é apenas um fenómeno económico, repare-se, que ele surge cada vez mais interligado a 

outras indústrias e domínios. Entre eles, destaca-se o papel do turismo no domínio político, 

particularmente o seu papel como instrumento de paz em contextos de conflitos 

internacionais. Entre as suas múltiplas funções e relações interdisciplinares, a relação do 

turismo com a política internacional ou as relações internacionais é um campo ainda pouco 

explorado, ficando à margem de muitos investigadores da área das relações internacionais.  

Nos anos 80 e 90, foram tomadas algumas iniciativas de forma a reconhecer a 

natureza política do turismo em alguns trabalhos clássicos no âmbito das ciências sociais 

(Hall C. , 1998; Richter, 1989). Contudo, as investigações sobre este tema parecem ainda 

relativamente escassas, pelo que vários investigadores apelaram para a necessidade de uma 

maior atenção para o avançar das pesquisas (Belsky, 2004; Brown, 1998; Matthews & 

Richter, 1991; Richter, 1983b). Richter (1989) salienta que a forma incompleta da análise 

do aspeto político do turismo, propondo que seja considerado um fenómeno político de alto 

grau. Belsky (2004), por sua vez, menciona que, muitos estudos sobre o turismo dão 

atenção à dimensão económica do mesmo, em vez da sua dimensão política.  

Mais recentemente, apesar de se terem identificado alguns trabalhos empíricos, cujo 

objetivo é investigar os impactes políticos do turismo nas relações políticas, muitos deles 

optaram por inquirir políticos ou turistas para obter uma visão sobre o contributo do 

turismo para as relações políticas, contudo, a análise das políticas públicas não tem sido a 

parte central dessas investigações (Cheng & Wong, 2014; Kim, Prideaux, & Prideaux, 

2007; Rowen, 2016). Em outros estudos que efetuam uma análise mais profunda das 

políticas públicas, normalmente o foco dos investigadores é salientar o contributo das 

políticas para o próprio desenvolvimento do turismo, ou para a melhor compreensão do 

processo de implementação e formulação das políticas públicas (Dai, Jiang, Yang, & Ma, 

2017; Tang, 2016; Tong & Zhang, 1978; Qiu, Chong, & Ap, 1999). Portanto, a abordagem 

de analisar as políticas públicas (tanto as políticas lançadas como as ações do governo) 

para posteriormente identificar o papel do turismo emissor na estratégia do 

desenvolvimento da diplomacia poderá ajudar a obter novas perspetivas de análise e 

enriquecer o conhecimento nesta área. 

No sentido de investigar as relações das políticas públicas com o turismo, aplicado ao 

caso chinês, consideramos que o turismo emissor assume uma grande relevância como foco de 
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investigação. Em primeiro lugar, o turismo emissor tem sido um assunto estudado nos 

últimos anos, devido à emergência deste mercado a nível mundial, com níveis de 

crescimento inéditos. De facto, a revisão de literatura sobre o tema revela que o turismo 

emissor chinês tem atraído muita atenção nos últimos anos. Há cada vez mais publicações 

ou edições especiais sobre o tema que foram publicadas em revistas conceituadas (Huang, 

Keating, Kriz, & Heung, 2015; Jin & Wang, 2015; Keating & Kriz, 2008). 

Em segundo lugar, verifica-se que o turismo emissor chinês tem vindo a ganhar 

interesse no âmbito da própria indústria. As atitudes do governo chinês face ao 

desenvolvimento do turismo emissor têm mudado ao longo do tempo.  Em termos do 

turismo internacional, a estratégia do governo chinês passou da aposta essencialmente no 

turismo recetor para o desenvolvimento tanto do turismo recetor como do turismo emissor, 

dando a mesma importância a ambos (Li, 2015). Sendo que até ao início do século XX, o 

foco de desenvolvimento do turismo chinês era turismo recetor e doméstico, a partir de 

2006, o turismo emissor começou a ganhar alguma importância nas políticas nacionais, 

refletido pela formulação explícita das estratégias para o turismo emissor no 11º Plano 

Quinquenal (2006-2011). 

Em terceiro lugar, o turismo emissor envolve a interação e cooperação entre os países, 

sendo que os governos podem, por vezes, incentivar o desenvolvimento do turismo emissor 

a fim de alcançar determinados objetivos políticos. No caso da China, sob o contexto 

económico e político do país, é essencial que o governo chinês tenha políticas e estratégias 

para o desenvolvimento do turismo internacional que correspondam aos objetivos de 

desenvolvimento da economia nacional, uma vez que este controla o turismo emissor de 

modo a que este se mantenha alinhado com os objetivos e estratégias económicas e 

políticas do país (Breda, 2001; Tse, 2013).  

Esse papel fundamental desempenhado pelo governo chinês no planeamento do 

turismo evidencia a ligação inseparável entre a política e o turismo emissor chinês. Por um 

lado, a ideologia política e as decisões feitas no processo da formulação e implementação 

das políticas desenham o caminho de desenvolvimento do sector, o poder político passa a 

ser um instrumento de manipulação do turismo para fins económicos, políticos e sociais. 

Por outro lado, o desenvolvimento saudável do turismo emissor necessita da direção do 

governo, uma vez que o controlo do governo pode evitar, de certo modo, os impactes 

negativos. 
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No entanto, em termos das investigações académicas, a visibilidade da relação entre o 

turismo emissor e a política é ainda relativamente baixa, tanto em termos teóricos como 

empíricos. Verifica-se que, embora tenham surgido diversos estudos relacionados com esta 

temática (que analisam, por exemplo, o desempenho do turismo para a paz (Farmaki, 2017; 

Guo, Kim, & Timothy, 2007), o papel que o turismo desempenha entre Estados divididos 

(no caso de Taiwan e China) (Yu, 1997), os fatores que influenciam o turismo bilateral, 

como é que o turismo e as relações políticas se influenciam mutuamente (Kim, Prideaux, & 

Timothy, 2016; Prideaux, 2005), entre outros. Estes, discutem essencialmente a função 

política ou os impactes políticos do turismo emissor chinês, tendo-se concluído que o 

estado das relações diplomáticas/internacionais influenciam os fluxos turísticos e vice-

versa (Farmaki, 2017; Guo, Kim, Timothy, & Wang, 2006; Kim et al., 2016; Prideaux, 

2005). Porém, poucos estudos se focam nomeadamente na análise profunda das políticas 

públicas do turismo emissor chinês, assim como a sua potencial implicação no 

desenvolvimento da diplomacia. Pensamos que uma análise mais restrita ao turismo 

emissor chinês enriquecerá o estudo no âmbito das políticas públicas e do turismo.  

Tendo em conta disso tudo, considera-se que o turismo emissor chinês pode ser 

enquadrado como um bom exemplo na proposta de exploração dos seus possíveis 

contributos para o desenvolvimento das relações diplomáticas. Revemos a evolução do 

turismo emissor chinês, através da implementação das políticas públicas, o turismo emissor 

chinês desempenha diferentes papeis na arena internacional. Nas circunstâncias diferentes, 

o turismo é entendido por alguns países (Estados Unidos, Coreia do Norte e do Sul, Israel e 

Egipto, entre outros) como um instrumento de políticas externas. Ele pode, por um lado, 

desempenhar um papel importante no melhoramento das relações políticas, por outro, as 

transformações que ocorrem no domínio político são potenciais influenciadores dos 

contextos turísticos. Em concreto, quando ocorre mudanças políticas, pode haver aumentos 

ou reduções dos fluxos turísticos, assim como mudanças das políticas do turismo. Verifica 

que o risco e a instabilidade causados pelos conflitos políticos são umas das maiores 

preocupações para os visitantes internacionais. 

No sentido de usar o turismo como uma manifestação de benevolência. O governo 

chinês tem utilizado o turismo para ajudar a economia de Hong Kong e Macau, como por 

exemplo de introduzir o Esquema de Visita Individual a fim de ajudar a recuperação 

económica de Hong Kong (Tse, 2013); ajudar países como Tailândia, Indonésia, Malásia, 
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Índia, Sri Lanka e o Japão, após a ocorrência dos grandes desastres Tsunami em 2004 e em 

2011, através do lançamento dos voos diretos, criação dos novos produtos ou percursos 

turísticos, etc. (Tse, 2013; Xu, Wang, & Song, 2018). A autoridade chinesa ainda tenta 

reconciliar com a Taiwan através do desenvolvimento do turismo emissor. A abertura do 

turismo emissor chinês para Taiwan é considerado um avanço importante para as relações 

políticas entre os dois lados (Chiang, 2012). As interações políticas e cooperação no 

âmbito do turismo são vistas potenciais para recuperar as relações negativas e evitar 

conflitos no futuro (Guo, Kim, Timothy, & Wang, 2006).  

De outra perspetiva, a indústria do turismo é particularmente sensível face aos eventos 

negativos nas áreas internacionais, podendo colocar em causa o sector (Pforr & Hosie, 

2008). As chegadas dos turistas internacionais podem ser influenciadas pelas crises 

económicas, assuntos energéticos e políticos, catástrofe ambientais ou naturais, ou 

questões de saúde, incluindo surto das doenças contagiosas (Hall, 2010). Também os 

desentendimentos entre países podem causar barreiras para a atividade turística.  

Por exemplo, no processo de assinatura do Acordo ADS (Approved Destinations 

Status) entre os governos chineses e canadianos, as críticas do Primeiro Ministro canadiano 

Stephen Harper em relação aos direitos humanos da China assim como o seu encontro com 

Dalai Lama1 em 2007 adiaram realmente a implementação de ADS na Canada (Tse, 2013). 

Em 2010, Noruega atribuiu o Prémio Nobel da Paz ao chinês Liu Xiaobo2 alguns agentes 

turísticos entrevistados revelaram que receberam decretos não oficiais ou recomendações 

para não vender viagens para a Noruega. Na sequência, os turistas podem não conseguir 

encontrar os produtos turísticos de algumas agências de viagem na Internet.  

Em abril de 2012, um confronto naval entre a China e as Filipinas no recife de 

Scarborough (Ilha Huangyan) causou tensões entre os dois países e protestos junto à 

embaixada chinesa em Manila. Na sequência, em maio do mesmo ano, muitas agências de 

viagem chinesas suspenderam as deslocações de nacionais para as Filipinas (BBC News, 

2012). A China National Tourism Administration (CNTA) publicou uma declaração a 

recomendar os turistas chineses suspenderem essas suas viagens. Posteriormente, a mesma 

 
1 O Dalai Lama do Tibete, envolvia-se há muito tempo em atividades separatistas e anti-China. 
2 Ativista dos direitos humanos que reclamou publicamente a necessidade de o governo da China responder 

pelas suas ações, sendo detido, preso e condenado repetidas vezes pelas suas atividades políticas. 
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declarou que todos os turistas chineses que estavam naquele país deveriam regressar antes 

do dia 16 de maio (VOA Chinese, 2012).  

Após o anúncio da CNTA, os turistas chineses nas Filipinas aceleraram o seu 

regresso, enquanto os voos charter de Pequim, Xangai, Hangzhou e outras cidades para a 

ilha Boracay seriam suspensos (GOV.CN, 2012). De acordo com uma reportagem feita por 

CCTV News (2012), um agente da empresa Ctrip, uma das maiores agências de viagem da 

China, revelou que, a segurança é a prioridade das viagens, pelo que a empresa teria de 

suspender todas as viagens para as Filipinas. Nesse mesmo ano, o Japão veio a ser outro 

exemplo semelhante de usar o turismo emissor como uma forma de sanções políticas. A 

disputa territorial entre a China e o Japão encontrou-se num ponto de situação bastante 

tenso na altura, várias medidas foram tomadas para reduzir os fluxos turísticos. O turismo 

emissor para o Japão enfrentou um grande sofrimento em vários meses consecutivos com 

uma grande escala de cancelamento de viagens.  

Outro exemplo ainda, mais recente, deu-se na Coreia do Sul, em 2017, quando este 

país decidiu instalar um sistema de defesa antimísseis Terminal High Altitude Area 

Defense (THAAD) dos Estados Unidos. De imediato, houve uma crise nas relações 

bilaterais entre a China e a Coreia do Sul, pois Pequim considerou esta ação uma ameaça 

para a sua segurança nacional. A proibição de nacionais chineses se deslocarem para 

aquele país  levou a um impacte substancial no setor turístico (Jin, Qu, & Bao, 2019; Juan, 

Choi, An, Lee, & Lee, 2017). CCTV 4 (2017) reportou que a CNTA tinha anunciado no 

dia 3 de março um alerta sobre as viagens para a Coreia do Sul. Dando em conta a 

dificuldade que vários turistas chineses encararam ao entrar na ilha de Jeju, a CNTA 

alertou que os chineses deviam reconhecer os riscos de viajar para a Coreia do Sul e 

escolher o destino turístico com as devidas precauções.  

A CNTA tinha dado uma recomendação às agências de viagem para não operarem 

viagens de grupo e individuais de Pequim para a Coreia do Sul (Huang, 2017). Na verdade, 

as informações recolhidas por Jin, Qu e Bao (2019) através das entrevistas aos operadores 

das seis principais empresas de turismo baseadas em Guangzhou demonstram que, houve 

empresas que receberam notificação do governo, em que indicava que as agências de 

viagem não deviam organizar as viagens para a Coreia do Sul. Além do mais, os produtos 

na internet tais como, informações de viagens, programas de viagem, acomodação na 

Coreia do Sul, foram removidos.  
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Estes exemplos demonstraram na realidade a implementação das políticas públicas no 

âmbito do turismo emissor de acordo com o estado das relações internacionais. No entanto, 

notamos a falta de investigações mais sistemáticas e a exploração com mais profundidade 

sobre os exemplos empíricos. Por esta razão, escolhemos um dos países mencionados 

acima para realizar um estudo de caso, averiguando profundamente as interligações entre 

as políticas públicas, o turismo emissor e as relações internacionais. Considera-se que este 

trabalho poderá contribuir para o desenvolvimento das teorias e conhecimentos sobre a 

dimensão política do turismo e as suas novas funcionalidades na área da política. O 

trabalho proposto assume um grande interesse devido à sua característica inovadora e uma 

elevada relevância na atualidade, especialmente, a análise das políticas do turismo no 

contexto da China pode trazer novos conhecimentos para a academia, uma vez que o 

domínio da língua chinesa facilita, de certo modo, o acesso e a compreensão das políticas, 

pois os documentos originais destas políticas são geralmente escritos em chinês. A reflexão 

sobre as políticas públicas do turismo chinês pode contribuir para a melhor interpretação 

do cruzamento entre o turismo emissor, a diplomacia e as relações internacionais, servindo 

para o melhor aproveitamento do turismo emissor, e a sua integração nas estratégias 

diplomáticas e do desenvolvimento de soft power. 

 

1.2 Questão de investigação e objetivos 

Este trabalho de investigação procura analisar o turismo emissor chinês no seu papel 

político no âmbito das relações internacionais, a ideia central é verificar, no contexto do 

estado das relações internacionais, como o governo chinês implementam as políticas 

públicas do turismo para os seus objetivos políticos e o desenvolvimento do turismo. 

Torna-se relevante verificar ainda os impactes dessas políticas públicas nos fluxos 

turísticos e na evolução das relações políticas. Por outras palavras, importa verificar a 

articulação entre a política externa do país pela via do turismo e a sua orientação pelas 

políticas públicas aplicadas ao setor. A partir deste contexto, a questão de investigação 

central nesta tese é a seguinte: de que forma o turismo emissor chinês, sob a orientação das 

políticas publicas, funciona como instrumento de política externa?  

Adicionalmente existem algumas questões secundárias que suportam a questão 

principal e que são necessárias colocar para se obter uma resposta mais completa. Em 

primeiro lugar, procura-se saber a ligação entre o turismo e as relações políticas, assim 
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como, como é que esta ligação pode ser refletida nas políticas públicas. Em segundo lugar, 

pretende-se analisar o papel do turismo emissor chinês nas interações entre as diplomacias 

a nível dos governos e povos. Por fim, tenta-se verificar se o turismo emissor chinês é uma 

manifestação de soft power enquanto um instrumento político em algumas situações. 

De forma a identificar qual é o papel do turismo emissor no desenvolvimento da 

diplomacia chinesa, consideramos que o esforço do governo chinês e as políticas públicas 

do turismo determinam a dimensão política do turismo emissor. Sendo que a China, como 

país comunista, tem um controlo relativamente rígido sobre o desenvolvimento das várias 

indústrias do país, o que o governo decide fazer em relação a cada indústria assume grande 

importância. Propomos que além de servir para o desenvolvimento do próprio sector, o 

planeamento do turismo emissor pode aplicar-se noutras áreas com funções diferentes. 

Com a interpretação das políticas lançadas e a análise das ações tomadas pelo governo e 

por outras entidades públicas, pressupõe-se que o turismo emissor sirva como um 

catalisador ou para enfraquecer o desenvolvimento estratégico das relações internacionais.  

Neste contexto, a nossa investigação tem os objetivos seguintes: pretende-se (i) 

analisar a evolução das políticas públicas para o turismo chinês, especificamente o turismo 

emissor, identificando as mudanças das atitudes do governo chinês face ao 

desenvolvimento do turismo emissor; (ii) salientar a necessidade e a importância do 

envolvimento do governo e da implementação das políticas públicas para o sector do 

turismo; (iii) abordar o desenvolvimento da diplomacia do turismo e os seus potenciais nas 

expetativas da autoridade e académicos; (iv) perceber no que sentido o turismo emissor 

chinês é utilizado no desenvolvimento das relações internacionais através da 

implementação das políticas públicas no caso do Japão; (v) explorar qual é o desempenho 

do turismo emissor chinês para o Japão nas diplomacias a nível dos governos e povos. 

 

1.3 Estrutura do estudo 

A apresentação deste trabalho de investigação está organizada em duas partes 

fundamentais. A primeira, inclui três capítulos, para além do presente capítulo, é 

determinada a base teórica da investigação, fornecendo o enquadramento teórico sobre as 

interligações entre o turismo, relações internacionais/diplomacia e políticas públicas. Nesta 

parte é feita também uma análise das políticas públicas do turismo chinês. A segunda 

inclui os capítulos que incidem sobre a metodologia, a análise e discussão da informação 
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recolhida, com base nas dimensões analíticas que resultaram da articulação entre o quadro 

teórico de referência e a componente empírica da investigação. 

De uma forma geral, o estudo é organizado em nove capítulos. Este capítulo apresenta 

o projeto de investigação e fornece uma visão geral da sua importância para os 

stakeholders e investigadores da área do turismo. Apresenta-se a relevância do tema para o 

âmbito das políticas públicas, destacando-se a importância das interligações entre o 

turismo emissor chinês com as relações internacionais e as motivações para este trabalho. 

Posteriormente, são apresentados os objetivos e a metodologia seguida neste estudo, 

particularmente as fontes consultadas e os métodos de análise seguidos, e uma descrição 

global da estrutura da tese. 

O segundo capítulo aborda os principais elementos conceituais da investigação, ao 

analisar o turismo enquanto um instrumento da política externa e uma manifestação de soft 

power, tenta-se explicar o vínculo entre o turismo com relações internacionais/diplomacia 

e soft power, salientando a necessidade de análise das políticas públicas do turismo a fim 

de demonstrar esse vínculo; o terceiro capítulo começar por acentuar o papel significativo 

do governo para o desenvolvimento do sector do turismo, especialmente no contexto da 

China, seguidamente avança-se com uma revisão geral da evolução das políticas públicas 

do turismo chinês, assim como a revisão detalhada e a respetiva análise das políticas 

públicas do turismo emissor chinês. No capítulo 4, pretende-se analisar o turismo chinês no 

enquadramento das estratégias diplomáticas, explorando o novo conceito “diplomacia do 

turismo”, assim como o papel do turismo no ciclo das interações entre two track 

diplomacy. O capítulo 5 delineia a abordagem metodológica e discute o processo da 

pesquisa para obter as respostas das questões de investigação.  

Os três capítulos seguintes (capítulo 6, 7, 8) focam-se no caso de estudo do Japão, ao 

articular o quatro teórico com o caso empírico. Estudamos o turismo emissor chinês para o 

Japão através da análise dos dados recolhidos e discussão dos resultados obtidos, 

envolvendo principalmente uma revisão das relações sino-japonesas (capítulo 6), outra 

sobre a evolução das políticas públicas do turismo emissor chinês para o Japão e, a análise 

em pormenor dos dados dos fluxos turísticos da China para o Japão, cujo objetivo é 

estabelecer as ligações entre as políticas públicas e a oscilação dos fluxos turísticos 

(capítulo 7). O capítulo 8 começa então pela apresentação do termo da “Diplomacia do 

Turismo”, analisando as estratégias do turismo emissor chinês no enquadramento da 
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diplomacia nacional. Posteriormente, segue-se a discussão do papel do turismo emissor 

chinês para o desenvolvimento da diplomacia a nível dos governos e das populações, 

nomeadamente no caso do Japão. O último capítulo apresenta as principais conclusões e 

reflexões sobre a investigação, os contributos e limitações do estudo. Por fim, sugere 

algumas recomendações que podem facilitar o trabalho dos pesquisadores interessados em 

realizar pesquisas futuras nesta área. 
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Capítulo 2 – Perspetiva interdisciplinar sobre a dimensão política do 

turismo  

2.1 Introdução 

O enquadramento teórico de uma investigação pretende situar a pesquisa, 

resumindo e sintetizando a investigação académica existente sobre um determinado tema. 

O processo de estabelecimento da estrutura conceptual exige uma revisão dos trabalhos, 

tanto teóricos como empíricos, que tenham discutido assuntos relacionados com o tema. A 

revisão de conceitos de várias áreas científicas visa encontrar novos argumentos para a 

investigação futura. Como o nosso trabalho envolve vários elementos de diferentes áreas, 

consideramos relevante apresentar um quadro teórico sobre as relações entre estes 

elementos através do estado de arte. Deste modo, neste capítulo iremos apresentar vários 

elementos políticos relevantes que envolvem as questões a abordar no estudo, sendo 

turismo, relações internacionais, políticas públicas e soft power. Devido à escassez de 

investigação sobre a política do turismo, quer na área do turismo ou da ciência política, 

iremos apresentar o ponto de situação atual de investigação destas áreas, isto é, o que já foi 

abordado e o que ainda podia ser estudado (de perspetivas diferentes ou de uma forma 

mais aprofundada) na secção 2.2, chamando a atenção para os estudos sobre os aspetos 

políticos do turismo. Na secção 2.3, evidenciamos o turismo é usado como um instrumento 

da política externa através duma revisão da literatura e os exemplos reais nos incidentes 

internacionais, mais especificamente, analisaremos ainda o papel do turismo no 

enquadramento do desenvolvimento da diplomacia, tentando esclarecer diferentes tipos de 

diplomacia (track-one diplomacy e track-two diplomacy) e as suas ligações com o turismo; 

para além disso, procuraremos definir o soft power na base do conceito proposto de Nye, 

analisamo-lo especialmente no contexto da China, estabelecendo particularmente a relação 

entre o turismo emissor chinês e o soft power (secção 2.4); por fim, apresentaremos uma 

explicação, na qual explicitamos a necessidade de analisar as políticas públicas, para que 

possamos evidenciar a vinculação entre o turismo, relações internacionais (secção 2.5).  

 

2.2 A dimensão política do turismo: O estado da arte 

Para muitas pessoas, o turismo é a ação de viajar, corresponde apenas à simples 

decisão de escolher um destino, reservar um hotel, fazer as malas ou dar um passeio. Na 

realidade, o turismo é considerado geralmente pelas pessoas como uma indústria do lazer, 
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simplesmente um fenómeno de entretenimento. No entanto, as implicações que o setor tem 

nos indicadores económicos, tornou-se um indicador de reconhecida importância a nível 

mundial. Essa importância traduz-se, a nível académico, na existência de vários estudos 

sob a perspetiva económica, sendo igualmente abundantes estudos na vertente ambiental e 

social. Não são tão frequentes as análises que juntam a política e o turismo. Richter (1989) 

refere no seu livro The politics of tourism in Asia, que é difícil para muitos acreditar que o 

turismo esteja associado a dinâmicas que ultrapassem a escolha de destinos de férias aos 

melhores preços.  

A mesma autora confirma que o turismo está certamente ligado à política, revendo 

vários incidentes que envolvem questões políticas ou de relações internacionais. Muitas 

vezes o turismo funcionou como uma solução para os problemas no âmbito político. Edgell 

(1990), por sua vez, manifesta a sua opinião do mesmo ponto de vista, aparentemente, o 

turismo parece apenas ligadas ao lazer, o autor afirma que na verdade, a definição do 

turismo é muito mais abrange do que pensamos, ele possui uma ligação muito forte com o 

desenvolvimento da economia, interações culturais e as iniciativas da política externa.  

Desde o início dos anos 1970, os cientistas políticos começaram a abranger o turismo 

nos seus estudos, autores como Frances Brown (1998), Harry Mathews (1975; 1991), 

Linda Richter (1991; 1983a, 1983b), Martinus Kosters (1984), por um lado, tomaram a 

iniciativa de elaborar estudos sobre os aspetos políticos do turismo, salientando a 

significância de vincular o turismo com a política, por outro lado, apelavam a maior 

atenção para a investigação do turismo na área da ciência política ou vice-versa.  

Atualmente, a ciência política e o turismo continuam a ser áreas estranhas entre si, 

mas que têm vindo a ser valorizadas por investigadores como David Edgell (1990), Linda 

Richter (1989), France Brown (1998), Colin Hall (1998) e Martinus Kosters (1984), sendo 

um fenómeno altamente político. O sucesso ou insucesso do turismo num país depende das 

ações políticas e administrativas (Richter, 1989). No âmbito do turismo, existem muitas 

questões de investigação relacionadas com a política (Kosters, 1984). France Brown 

(1998), Hall (1998) e Kosters (1984) julgam que existe pouca consideração sobre os 

aspetos políticos do turismo, especialmente, as políticas do turismo foram analisando 

poucas vezes. Richter (1983b) verifica a escassez do estudo sobre o turismo na disciplina 

da ciência política, notando a falta de interesse dos cientistas políticas sobre a investigação 
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do turismo, a autora manifesta a sua preocupação com o tal desinteresse, dado que este 

podia levar a ignorância tanto das vantagens como das desvantagens políticas do turismo.  

De acordo com a mesma autora (Richter, 1983b), em 1980, foi realizado o primeiro 

painel de ciência política americana sobre turismo. Este evento revelou tanto a escassez do 

interesse dos investigadores como do público, dado que, houve apenas dois cientistas 

políticos e uma assistência muito reduzida. Para além disso, até 1983, houve só dois livros 

sobre o turismo escritos por cientistas políticos americanos. No que diz respeito à literatura 

do turismo, segundo Lickorish et al. (1991), há três períodos, sendo o primeiro período até 

meados da década de 1970, em que os estudos se concentravam na análise dos impactes 

económicos do turismo; seguidamente, a partir de meados dos anos 1970, foram 

aparecendo investigações focadas na questão sobre os impactes do turismo na sociedade; e, 

por fim, o terceiro período começou no início dos anos 1980, em que os assuntos 

ambientais passaram a ser uma das questões populares na área do turismo. Atualmente, 

apesar de se verificar um maior número de artigos científicos e livros em que analisam as 

facetas políticas do turismo, a ligação entre a política e o turismo continua a ser pouco 

estudada. 

Face à escassez do estudo do turismo na área da ciência política, vários investigadores 

forneceram-nos as justificações de perspetivas diferentes. Matthews e Richter (1991) 

explicam que, os países ocidentais são onde há mais cientistas políticos. De uma forma 

geral, no mundo ocidental, o turismo é considerado uma atividade privada e 

individualizada, sendo mais vezes ligado com os termos económicos do que políticos. 

Brown (1998) partilha parcialmente esta ideia, especificando a questão da falta do estudo 

do turismo na área das relações internacionais, o turismo não é visto de uma forma séria 

por ser considerado uma indústria de lazer, contudo, a disciplina de relações internacionais 

trata de assuntos políticos a “alto nível”, como a segurança nacional, os poderes políticos, 

as competições internacionais, entre outros. Na realidade, muitos governos enfatizam os 

benefícios económicos que o turismo traz, sendo este em grande parte considerado mais 

como um fenómeno económico do que um fenómeno político, o que leva a maior atenção, 

na perspetiva académica, sobre os aspetos económicos do turismo, e ao mesmo tempo a 

pouca atenção sobre os aspetos políticos do mesmo (Brown, 1998; Lickorish et al. 1991; 

Mathews, 1975; Richter, 1983b). 
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No que concerne aos lapsos da investigação do turismo na área política, os autores 

apresentaram as suas justificações, evidenciando porque é que se deve elaborar mais 

estudos sobre a ligação entre o turismo e a política, em alguns casos, particularmente sobre 

a vinculação entre o turismo e as relações internacionais. Kosters (1984) acha que a 

investigação do turismo manteria incompleto e imperfeito sem incluir umas análises dos 

elementos políticos. Mathews (1975) salienta particularmente a relação entre o turismo 

internacional e a política, uma vez que é neste tipo de turismo se inclui todos os níveis de 

interações políticas. No parecer de Mathews (1975), existem três vertentes de discussão 

que têm que ser necessariamente abordadas, sendo a política do turismo nos países 

metropolitanos, por exemplo, como as autoridades ou instituições governamentais afetam o 

turismo internacional; a política do turismo nos países em desenvolvimento, sendo que 

nesses países, de acordo com o sistema político, sofre-se alguns problemas que não se 

costuma acontece nos países metropolitanos, por exemplo o conflito cultural ou conflito de 

valores políticos; por fim, a perceção ideológica de turismo de massa internacional.  

Richter (1989) propõe mais atenção às ramificações políticas do turismo por causa da 

sua magnitude. A autora revela que, as ramificações políticas do turismo permitem que 

este toque nos problemas importantes das subáreas tais como estudos de políticas, política 

americana, política comparada, relações internacionais, administração pública e 

pensamento político. As políticas públicas para o turismo, o papel do governo no turismo, 

o turismo e as relações internacionais foram identificadas como as principais dimensões 

políticas do turismo (Hall, 1998) as quais atuam a vários níveis (internacional, nacional, 

local/regional e individual).  

Na verdade, partindo das preocupações da disciplina das relações internacionais, 

conseguimos encontrar eventualmente mais evidências entre estas com o turismo, ou 

melhor dizer, existem questões que se tratam na área das relações internacionais que 

causam efeitos relacionados ao turismo. Por exemplo, a guerra e o conflito são um dos 

assuntos principais dentro da área das relações internacionais, aqueles normalmente trazem 

impactes negativos para o turismo, manifestados pelo desencorajamentos dos visitantes 

para uns certos países; além de mais, a promoção de ideologia ou forma de vida também 

faz parte das questões ligadas às relações internacionais, neste contexto, o turismo é 

utilizado para criar ou melhorar a imagem nacional através da organização dos 

megaeventos (Brown, 1998). 
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Depois de defender a necessidade de estudar os elementos políticos do turismo, 

nomeadamente a sua ligação com as relações internacionais, surge-se a questão de que na 

realidade existirá mesmo esta ligação ou não? Esta resposta será a resposta que 

pretendemos procurar ao longo da realização deste trabalho, supomos que a resposta é sim, 

e o nosso objetivo é, buscar as ideias e opiniões dos investigadores, evidenciando esta 

ligação com os acontecimentos internacionais que os investigadores nos fornecem, mas 

não só, pretendemos mostrar mais visibilidades através da nossa análise empírica, e as 

evidencias tornar-se-ão mais consolidadas com os nossos casos de estudo. Portanto, a parte 

seguinte do nosso trabalho envolve a primeira parte deste objetivo, sendo apresentar a 

vinculação entre o turismo e vários elementos políticos através duma revisão de literatura.  

 

2.3 Turismo como um instrumento de política externa 

Muitos países, no seu relacionamento externo, fazem do setor do turismo um 

instrumento para os seus objetivos políticos. As relações internacionais descrevem o estado 

do relacionamento e interações entre os países da comunidade internacional, na qual as 

interações referem às atividades e políticas desses países (Jackson & Sørensen, 2007). 

Mais especificamente, a gestão das relações internacionais está associada a uma série de 

políticas públicas que o Estado implementa em relação ao exterior (Folarin, 2012). A 

sobrevivência do turismo depende das interações internacionais entre governos (Elliott, 

2002), o que torna o setor muito dependente do contexto das relações internacionais.   

Hall (1998) indica que as boas relações políticas entre os países podem ser 

manifestadas através do incentivo ao fluxo de turistas. Timothy e Kim (2015) e Prideaux 

(2005) compartilham o mesmo ponto de vista, revelando que as alterações nas condições 

políticas e diplomáticas entre nações podem afetar a cooperação turística, e a procura 

turística entre as nações é influenciada por relações bilaterais, porque no âmbito dos 

assuntos internacionais, o turismo tem o seu papel de promover a conquista e amizade com 

os outros países, um bom relacionamento no sector do turismo pode gerar compreensão 

mútua e ao mesmo tempo também exige uma relação estável entre países. Sendo que, por 

um lado, o turismo bilateral pode tornar-se durável na base da confiança entre os povos e 

os governos, pois funciona como uma espécie de catalisador que facilita especialmente o 

entendimento e a confiança, por outro lado, uma boa relação entre governos também pode 
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incentivar o desenvolvimento do turismo e “fornecer 'espaço' para este operar” (Sam S. 

Kim et al., 2016). 

Edgell (1990) sublinha que a maneira de que o turismo internacional age faz parte das 

políticas externas de um país, nos casos especiais, um governo pode proibir as viagens 

emissoras para zonas de guerra ou territórios de nações hostis. As revoltas políticas 

também podem afetar as viagens internacionais (Brown, 1998), por exemplo, os institutos 

turísticos governamentais chineses costumam publicar aviso ou alerta quando acontece por 

exemplo incidente de terrorismo ou desastre natural, melhor dizer quando existe 

possibilidade de insegurança em certo de país. Revendo os acontecimentos internacionais, 

os Estados Unidos, sendo um exemplo de usar o turismo como a “arma” política, esteve 

envolvido em vários incidentes políticos.  

Depois de um avião civil coreano, que partiu em Nova Iorque, ter sido derrubado 

pelos jatos intercetadores soviéticos em 1983, houve numa altura a recusa por parte de 

vários países ocidentais, a não permitir os voos para a União Soviética ou estes a enterrar 

nos seus territórios. Para além disso, em 1980, após a invasão de União Soviética no 

Afeganistão, várias medidas foram tomadas pelos Estados Unidos, a companhia áerea 

Aeroflot não tinha direito de enterrar nos Estados Unidos (Richter, 1989), além de mais, o 

Presidente dos Estados Unidos Carter incentivou os americanos e o comitê olímpico para 

boicotar os Jogos Olímpicos de 1980, realizado em Moscou, com a intenção de negar o 

prestígio e a respeitabilidade da União Soviética (Richter, 1983b). Com efeito, houve uma 

queda de 75% no que diz respeito às viagens dos Estados Unidos para a União Soviética 

(Edgell, 1990). Esta ação tomada por parte dos Estados Unidos levou-lhe posteriormente 

uma espécie de “vingança” manipulada pela União Soviética. Em 1984, sob o 

encorajamento da União Soviética, o Bloco do Leste (exceto a Roménia) boicotou também 

os Jogos Olímpicos de Los Angeles.  

Os megaeventos como os Jogo Olímpicos são considerados hoje em dia, uma boa 

forma de apresentar a imagem de um país, incentivando o maior fluxo do turismo 

internacional. Tal como demonstram os exemplos acima identificados, o estado de relações 

entre países ou a intenção dos governos quanto ao desenvolvimento das relações bilaterais 

afetam eventualmente o turismo internacional, e essa afetação, seja positiva ou negativa, 

depende altamente o que os governos pretendem fazer. Na sequência dos eventos 

mencionados anteriormente, respetivamente em 1980 e 1984, no General Agreement on 
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Contacts and Exchanges assinado pelos Estado Unidos e União Soviética em 1985, foi 

garantido que os dois governos promoviam o turismo para se aproximarem os povos e um 

melhor entendimento sobre os próprios povos, culturas e vidas.  

Outro exemplo famoso de acordos internacionais, no qual o turismo foi um dos 

assuntos abordados como uma área de desenvolvimento entre várias nações, foi o Helsinki 

Accord, assinado pelas 35 nações na Conferencia sobre a Segurança e Cooperação na 

Europa em Helsínquia, em 1975. Conforme Edgell (1990), o objetivo deste acordo é para 

estabilizar os direitos humanos de livre migração, no entanto, na parte do turismo, foi 

destacado a necessidade de incentivo do turismo assim como as cooperações dentro da área 

do turismo, uma vez que 35 nações concordaram que, o turismo era essencial para futuros 

desenvolvimentos das cooperações entre nações.  

O turismo é uma espécie de escapa com dois gumes, ele pode ser usado para os países 

defenderem a si próprios, ou para manifestarem a ideologia política que defendem, por 

exemplo, novamente com o exemplo dos Estados Unidos, que estes proibiam as viagens 

para a China e Cuba a fim de mostrar a oposição sobre os regimes destes países; 

Simultaneamente, o turismo também pode ser utilizado para criar ligação ou contruir a 

ponte de amizade, em 1978, Israel e Egipto com a intenção de negociar em boa fé e assinar 

um tratado de paz, assinaram os Acordos de Camp David, posteriormente, assinaram 

acordo no âmbito do turismo, em que permitia os israelianos a viajar para a península 

montanhosa do Egipto, Sinai, a fim de estimular aceitação política de alguns aspetos 

abordados nos Acordos de Camp David (Richter, 1989). 

Richter (1983b, 1984, 1989), sendo uma investigadora que estudou muitas questões 

sobre ciência política e turismo, enquanto a investigadora defende a relação entre o turismo 

e ciência política, bem como a relevância do tema do turismo nas subáreas da ciência 

política, ela afirma que os fluxos de turismo podem mostrar como é a relação entre duas 

nações, os intercâmbios ocorridos na área do turismo entre dois países aumentam ou 

diminuem depende, de certo grau, das relações políticas. Olhando para a história de 

evolução das relações entre a China e os Estados Unidos, não foi difícil encontrar um 

exemplo para sustentar a ideia de Richter.  

Um dos primeiros sinais que marcou uma relação possivelmente promovida entre a 

China e os Estados Unidos, foi quando a China convidou uma equipa americana de ténis de 

mesa para jogar na China com equipas chinesas em 1971 (mais tarde, surgiu um termo que 
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se designa “Ping-Pong Diplomacy”, sendo originado por este incidente, nos anos 

seguintes, o Presidente americano Richard Nixon realizou a sua visita na China, com o 

propósito de negociar para o restabelecimento das relações diplomáticas bilaterais. No 

mesmo ano, os Estados Unidos reduziram as suas barreiras para as viagens para a China 

(Richter, 1989).  

Tirando tudo que foi mencionado acima, Brown (1998) conclui que os governos 

podem usar o turismo economicamente para ajudar resolver os excedentes da balança 

comercial, politicamente para proteger a imagem de países e promover ideologia. Temos 

um exemplo de que Cuba usa o turismo para promover o seu sistema socialista, e outro 

exemplo de bolco do Leste a abrir as fronteiras para os turistas ocidentais nos anos 70, pois 

achavam que isso era uma maneira de demonstrar aos países ocidentais que o comunismo 

era melhor do que o capitalismo, ou mais um exemplo de Cuba, a China e Vietnam a 

entusiasmar o turismo aos países ocidentais, com a finalidade de procurar uma combinação 

entre as vantagens de capitalismo e socialismo.  

Quanto à criação de imagem, Joshi, Poudyal e Larson (2017) investigaram como os 

fatores sociopolíticos, naturais, culturais e as políticas nacionais de turismo se contribuem 

para o crescimento do turismo internacional. Os autores afirmam que as políticas e os 

regulamentos do governo que favorecem o turismo podem contribuir para o crescimento do 

turismo internacional, bem como o aumento da competitividade do país como destino 

turístico e a melhoria da imagem internacional. A conclusão dos autores nos indica que, 

quando um país tem a intenção de implementar políticas que favoreçam o desenvolvimento 

do turismo, pode ganhar uma boa ou melhor imagem internacional para que possa ajudar a 

estabelecer ou fortalecer relações com os outros países. 

Partindo os exemplos que temos mostrado, consideramos que o turismo está 

realmente ligado às relações internacionais, o grau de cooperação internacional existente 

entre as nações pode afetar a formulação das políticas do turismo (Richter, 1983b), sendo 

que as políticas direcionadas para os turistas estrangeiros são formuladas e implementadas 

na base do estado das relações bilaterais dos países (Richter, 1989). Pois quando ocorre 

mudanças políticas, os fluxos turísticos serão afetados e as políticas também poderão sofrer 

algumas alterações, tendo como exemplo da queda do muro de Berlin em 1989, houve um 

incremento de movimentos turísticos tanto da parte ocidental da Europa para a parte 

central e oriental da mesma como vice-versa. No entanto, as mudanças políticas não 
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trazem sempre o aumento do número de turistas, a titulo de exemplo da China e Japão, 

com o incidente da ilha Diaoyu/Senkaku em 2012, foi registado um declínio de quase 40% 

em termos do número de visitantes da China para o Japão (Cheng & Wong, 2014).  

Notamos quando dois países têm ou tiveram uma relação hostil, por vezes, o grau de 

influência que as relações internacionais trazem para o turismo aumenta. Kim, Prideaux e 

Prideaux (2007) estudaram as relações entre as Coreias do Sul e do Norte, eles sugerem 

que o turismo desempenhe um papel de promover relações pacíficas entre nações hostis. 

Com a especificação do papel do turismo no caso de nações hostis, os autores apelam que 

os aspetos bilaterais e multilaterais do turismo internacional devem receber mais atenção 

dos investigadores de turismo, pela razão de que as relações pacíficas entre nações hostis 

podem ser desenvolvidas através do turismo.  

Os exemplos apresentados acima demonstram de facto, enquanto um instrumento da 

política externa, o setor do turismo está ativamente envolvido na área política, sendo 

utilizado para promover o interesse nacional e atingir aos objetivos políticos. As políticas 

externas referem-se às orientações políticas de um estado no relacionamento internacional. 

Para promover o interesse nacional, um país pode usar uma série de estratégias, a 

diplomacia é então uma dessas estratégias, a sua ligação com o turismo também não se 

pode ser negada. As relações internacionais na era da globalização são multifacetadas, 

desde a esfera estatocéntrica às dinâmicas de people-to-people. Muitas dinâmicas 

económicas descentralizadas ganharam importância nas relações internacionais, incluindo 

o turismo. Muitas vezes os operadores turísticos funcionam diplomatas, pois é através das 

suas dinâmicas que contribuem para a resolução ou transformação de ambientes de tensão 

ou levam ao diálogo entre povos em conflito.   

O turismo pode promover o aumento dos diálogos e conduzir a um entendimento 

entre povos, o respeito e a tolerância mutual (Johnson & Thomas, 1992). Ele é, para um 

país, um modo de ganhar a atenção no palco internacional, oferecendo a oportunidade de 

aumentar o entendimento mutual, a boa vontade e até a paz (Edgell, 1990). D’Amore 

(2010) manifesta que a indústria do turismo pode desempenhar um papel vital na 

promoção do entendimento internacional e da colaboração entre as nações, de modo a 

possibilitar a construção da paz entre os países do mundo. Elliot (2002) assume que o 

turismo pode fazer as pessoas aproximarem-se economicamente e socialmente, criando as 

relações harmoniosas. Para os países, quer tenham as culturas similares ou diferentes, os 
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contactos existentes entre os povos levam muitas vezes a um conhecimento mútuo, 

aumentando o entendimento recíproco, logo também pode diminui a tensão das ralações 

bilaterais (Edgell, 1990). 

Neste contexto, o turismo, sendo o instrumento da política externa e a ferramenta de 

promover amizade dos povos, pode envolver diplomacia de dois níveis: diplomacia a nível 

dos governos e das populações. Kim e Crompton (1990), ao tentarem explorar o papel do 

turismo para a redução da tenção entre as duas Coreias, verificam que o turismo pode ser 

usado como uma alternativa para facilitar a reunificação destes países pois este pode 

promover a compreensão mútua e a confiança a nível popular e criar mais oportunidades 

para a diplomacia a nível do governo. Surge-se assim o conceito de two track diplomacy no 

que diz respeito ao turismo, o que indica a interação de diplomacia entre os governos 

(track-one) e entre as populações (track-two). Os autores consideram o turismo uma forma 

de track-two diplomacy. 

De facto, o termo “track-two diplomacy” foi usado pela primeira vez em 1981, pelo 

funcionário do Departamento de Estado dos EUA, Joseph Montville, este interpreta track-

two diplomacy como um modo extraoficial e informal de interação, possivelmente 

contribuindo para a resolução de conflito (Jones, 2015). De acordo com Jones (2015), é 

verdade que o possível melhor entendimento sobre track-two diplomacy será compreendê-

lo como uma subárea de resolução de conflitos, pois de uma forma geral, track-two 

diplomacy é percebido como um tipo de diálogo extraoficial que pretenda resolver os 

conflitos ou procure melhores relações regionais. No entanto, o autor confirma, ao mesmo 

tempo, que track-two diplomacy não é exclusivamente dedicado a resolução de conflitos, 

existem variantes de resolução de conflitos, cuja dedicação aponta para outros assuntos, 

por exemplo, usar track-two diplomacy para promover a segurança regional. No parecer de 

Kim, Kim e Shin (2008), a diplomacia nacional é composta pela track-one diplomacy e 

track-two diplomacy, a track-two diplomacy pode oferecer um ambiente favorável para o 

sucesso da track-one diplomacy, entretanto, o turismo é um meio da track-two diplomacy, 

não podendo substituir a diplomacia tradicional e oficial dos governos, mas tem a sua 

função de mudar atitudes das populações, minimizar os impactes negativos da diplomacia 

oficial.  

Na área do turismo, quanto aos trabalhos empíricos, Qiu, Li, Huang e Dang (2015) 

confirmam que o turismo entre a China e Taiwan é considerado como uma forma de track-
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two diplomacy para promover a paz e a reconciliação, porque ao estimular o turismo, os 

contactos aumentam-se, a “distância” entre a China e Taiwan diminui-se, logo é possível 

encontrar novas soluções para a transformação do conflito. Kim, Prideaux e Prideaux 

(2007) partilham a mesma ideia, recorrendo às teorias de relações internacionais para 

examinar o contributo do turismo na construção da paz a nível micro e macro, os autores 

consideram que, o turismo é um mecanismo que tem o potencial de promover a paz através 

da facilitação de contactos entre as pessoas (track-two diplomacy), promovendo interações 

entre os governos (track-one diplomacy).  

Kim, Prideaux e Timothy (2016) realizaram um estudo que discutiu como a história, 

ocupação, o nacionalismo, fatores diplomáticos e eventos socioculturais são capazes de 

influenciar o turismo bilateral entre a China e o Japão. Eles notaram que, por um lado, o 

turismo emissor chinês é usado pela China para atingir aos objetivos de política externa, 

sendo uma das ferramentas do governo chinês para lidar com a relação política com o 

Japão, por outro lado, a compreensão mútua a nível dos governos e das populações 

também pode oferecer oportunidade para alcançar ligação bilateral forte e duradoura entre 

a China e o Japão. Embora o conceito de two track diplomacy não foi referido pelos 

autores, mas a ideia que os mesmos defendem quanto à gestão das relações entre a China e 

o Japão corresponde aquilo que two track diplomacy manifesta. 

George Shultz (Jones, 2015), ex-Secretário de Estado dos Estados Unidos, conclui 

que track-two diplomacy não se interpõe track-one diplomacy, pelo contrário, 

complementa-o, uma vez que, aquele é capaz de fornecer alternativas de pensar nos 

assuntos sérios e resolvê-los, quando ele é usado de uma forma adequada, track-two 

diplomacy pode chegar aos assuntos que track-one diplomacy dificilmente consegue 

abordar. Concordando com esta ideia, Sang (2009) especifica  que o turismo internacional 

dá oportunidade à diplomacia política, sendo uma espécie de catalisador das relações 

internacionais, dado que, por um lado, o turismo pode estabelecer ligações entre países 

com relações fracas, construindo a ponte entre eles, assim pode ter um efeito positivo no 

desenvolvimento das relações internacionais que até a diplomacia oficial dificilmente 

atinge, por outro lado, o turismo promove a interação entre diferentes populações e, 

incentiva o estabelecimento de boas relações diplomáticas entre os governos. 

Yu (1997) e Yu e Chung (2001) concentraram a sua pesquisa no caso de Taiwan e 

China, adaptando o argumento em relação à two track diplomacy, sugerindo que o turismo, 
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sendo uma atividade política de grau baixo, permite que as pessoas de Taiwan e China 

entrem em contato, bem como a reconciliação e a redução da tensão política, possibilitando 

o desenvolvimento das atividades políticas de grau alto.  

 

2.4 O turismo na projeção de soft power  

Outro tópico sobre a dimensão política do turismo que desejamos investigar é a 

relação entre o turismo e soft power (poder suave). De acordo com Nye (2004, 2008), o 

autor que criou o conceito do soft power, este é um recurso de influência, sendo uma forma 

de atração, influenciado os gostos dos outros países e os respetivos povos. Nye explica 

igualmente que o soft power pode ser uma ferramenta importante nas competições 

internacionais, mostrando a capacidade de um país de influenciar as ações dos outros 

países através de medidas não militares. Segundo este autor (Nye, 2004, 2008), o soft 

power é baseado em três recurso: a cultura, os valores políticos e as políticas externas, ou 

melhor dizer, a produção do soft power depende dos aspetos culturais de um país mostra ao 

resto do mundo, das políticas que o governo formula e implementa e, das formas como este 

país trata das relações com os outros países. Portanto, as políticas externas formulam de 

certa forma a atitude e a perceção dos estrangeiros sobre o próprio país.  

Quando um país consegue influenciar os gostos ou preferências dos outros países na 

área da cultura, política, entre outras, ou as suas políticas são consideradas legítimas ou 

moralmente autorizadas, o soft power aumenta. Ou seja, de uma forma geral, quando uma 

cultura, um tipo de sistema político ou uma política atingem ao sucesso, e outros países 

procuram os mesmos ou semelhantes resultados, esta cultura, sistema político ou política 

tornam-se mais atrativos, aumentando assim a possibilidade de ganhar o soft power, 

através dos mecanismos tais como implementação das políticas semelhantes, difusão das 

práticas ou retórica e dominação discursiva (Rothman, 2011). No entanto, chamamos a 

atenção a que nem todas as ações que influenciam os outros países estão associadas com o 

soft power, pois existem métodos coercivos como os exemplos de pressão política (não 

reconhece o regime de um país ou rejeita os contactos diplomáticos com um país) ou 

sanções económicas que não são consideradas práticas de soft power. (Vyas, 2011) 

Atualmente, para além da legitimidade das políticas, a credibilidade e a reputação de 

um país passam a ser também um recurso crucial do soft power, pois na base destes 

elementos, um país poderá aumentar a sua voz num palco internacional. Temos o exemplo 
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de Noruega, país que está ativamente envolvidos nas negociações internacionais sobre a 

paz, o que leva o ganho da sua reputação internacional com simbolismo da paz, ajudando-o 

a desempenhar um papel importante nas negociações entre países em conflito (Vyas, 

2011). Tal como afirma Lai (2012), um país que pretende aumentar o seu soft power, tem 

duas coisas importantes para fazer: em primeiro lugar, precisa de saber usar estratégias 

diplomáticas, resolvendo assuntos internacionais sem a fazer a força; em segundo lugar, 

tem que saber melhorar a sua imagem através das sua cultura e valores políticos. A 

primeira  dá origem à segunda, logo o soft power pode ser promovido (Wang & Lu, 2008). 

No tempo moderno, o desenvolvimento da tecnologia fornece mais espaço para o uso 

do soft power, pois a media permite a divulgação e a troca de informações, os países 

podem divulgar ou demonstrar coisas que pretendem ser vistas pelo resto do mundo, além 

disso, existem também vários instrumentos oficiais para promover a imagem nacional, tais 

como: diplomacia pública, programas de intercâmbios, assistências externas, etc. Vyas 

(2011) adiciona que as atividades tais como intercâmbios culturais, educativos ou 

cooperações económicas e políticas são atividades cooperativas representadas pelo soft 

power, cujos objetivos são afetar as normas e práticas dos outros países. Segundo o mesmo 

autor, há formas diretas ou indiretas para um país promover a sua imagem, pode-se 

estabelecer institutos culturais no estrangeiro, por exemplo o Instituto Confúcio da China, 

ou indiretamente criar um ambiente favorável para facilitar os intercâmbios na área da 

cultura, educação e entre outras.  

Após o estudo de Nye sobre o soft power, alguns investigadores analisaram o assunto 

e propuseram ideias diferentes ou adicionais sobre o soft power na base da teoria de Nye. 

Vyas (2011) considera que a aplicação do soft power envolve a aceitação de uma forma 

natural, as ideias, informações não podem ser aceites à força pelas outras nações, o tempo 

que se vê os efeitos do soft power pode ser longo, e ele não é fácil de ser controlado. No 

parecer de Rothman (2011), face aos diferentes tipos de ações e comportamentos, por 

vezes não é fácil definir simplesmente se eles são soft ou hard, em vez de definir o poder 

com base nos dois tipos de tipologia de poder, sendo, como sugerido por Nye (Nye, 2004, 

p. 7), “command power” (hard power) e co-opting power (soft power), Rothman (2011) 

acredita que existam ações que se situa entre hard power e soft power, desde modo, o autor 

sugere que diferentes tipos de ações se mantenham os seus lugares num continuum desde 

as formas de poder mais soft de atração até mais hard.  
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De um ponto de vista semelhante, Zheng e Zhang (2012) acham que a definição de 

um poder depende das situações e ambientes internacionais, assim como como os atores o 

entendem nas diferentes ocasiões, um tipo de poder pode ser considerado soft numa 

situação e hard noutra situação, quer seja poder militar ou poder cultural, e o aspeto (mais) 

soft e (mais) hard de um poder também se muda ao longo do tempo ou de acordo com o 

ambiente se situa. Deste modo, os autores propuseram uma interpretação alternativa para a 

classificação de poder, de acordo com o grau de aceite deste poder, sendo hard power, soft 

power e bargaining power, no qual bargaining power é um tipo de poder que se situa no 

meio dos outros dois, necessitando de negociações para a realização das ações, não se 

envolve suficientemente o aspeto coercivo nem atrativo.  

Li (2009) aprofunda a distinção de soft power e hard power com a ideia de que, um 

tipo de poder é soft ou hard depende altamente da forma que ele é usado pelos atores. Não 

existe um poder que é somente soft ou hard na sua natureza, evidentemente, o autor deu 

um exemplo do Tsunami em 2004, o poder militar é considerado geralmente como hard 

power, no entanto, quando ocorreu este desastre destrutivo no Oceano Índico, as forças 

navais mandadas pelos outros países com motivo de salvação são recursos de soft power e 

não hard power. Até o próprio Nye deu um exemplo da ajuda fornecida pelos Estados 

Unidos, a China, o Brasil e outros países através dos recursos militares, após o terramoto 

de Haiti em 2010, amentou o soft power destes países. 

Além disso, quanto aos recursos do soft power, Lai (2012) concorda que as políticas 

externas são um recurso significativo para o soft power, salientando que existem mais 

recursos para além dos três recursos identificados por Nye, sendo que se deve dar mais 

importância ao contributo de recursos económicos, assistência externa e capacidade 

tecnológica e científica para a produção ou o aumento do soft power, pois por exemplo as 

tecnologias ou ciências avanças também podem contribuir para o aspeto soft do poder 

nacional de um país. 

Depois desta revisão dos conceitos básicos sobre o soft power, eis a questão: porque 

estamos a associar o soft power com o turismo quando discutimos a ligação entre as 

relações internacionais e o turismo? De facto, como referimos acima, o turismo pode ser 

usado como um instrumento político para desenvolver as relações diplomáticas, 

simultaneamente, as boas relações entre os países podem proporcionar um ambiente 

internacional favorável, e um bom contexto internacional é importante para o 
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desenvolvimento do soft power. O turismo desempenha o seu papel de articulação entre o 

soft power e as relações internacionais, por um lado, o turismo é a ponte que se liga os 

países, fornecendo espaço de desenvolvimento para o soft power, um país ao produzir ou 

aumentar soft power, pode implementar medidas que sejas favoráveis para o 

desenvolvimento das relações internacionais; Por outro lado, dentro da indústria do 

turismo, é impossível não haver movimentos de pessoas, no caso do turismo internacional, 

as pessoas viajam por todo o mundo, com a ocorrência das interações entre diferentes 

povos, as ideias e valores de cada país são carregados pelos viajantes deste país para os 

outros cantos do mundo, facilitando a utilização do soft power. 

Chhabra (2018) sugere que o turismo possa ser um instrumento do soft power, 

servindo como um agente de paz para as zonas hostis, especialmente nas regiões de 

fronteiras, encorajando as relações mais pacíficas, tornando-as destinos turísticos pacíficos 

e harmoniosos. Bunakov et.al (2018) explicam que uma imagem positiva no ambiente 

internacional ajuda a ganhar o soft power do país, este pode ser utilizado nos assuntos 

diplomáticos, entretanto, o turismo, sendo um elemento importante nos assuntos 

internacionais, torna-se uma ferramenta crucial para aplicar o soft power. 

Tendo em conta que um dos nossos alvos de investigação é turismo emissor chinês, a 

análise do soft power da China torna-se indispensável para a futura justificação de turismo 

emissor chinês como uma manifestação de soft power. Nos últimos anos, o soft power tem 

ganho bastante importância do governo chinês. O crescimento notável da China também 

atraiu a atenção de investigadores, tanto na academia chinesa como estrangeira, sobre o 

desenvolvimento do soft power da China. O conceito do soft power foi introduzido para a 

China em 1992, suscitando posteriormente discussões sobre o mesmo na área das políticas 

no Partido Comunista da China e na academia chinesa.  

De facto, segundo Ding (2010), já na cultura tradicional se revela algumas ideias do 

soft power, como todos sabem, o confucionismo é uma das filosofias mais importantes na 

cultura tradicional chinesa,  no pensamento do Confúcio, um país ganha a sua liderança 

através de ser um bom exemplo, e não se impõe os valores aos outros se estes não 

quiserem, o que combina com o conceito de soft power, cuja aplicação é de uma forma não 

coerciva, outros dois grandes filósofos na história da cultura chinesa, Mencius e Mo Zi 

também apelavam a usar o poder de uma forma soft, Mencius opunha a gabação sobre a 

capacidade militar, Mo Zi defendia que os usos ofensivos da força poderiam originar os 



26 

 

sementes de conflitos de longo prazo. Em 2007, um discurso do Presidente Hu no 

Congresso Nacional Partido Comunista da China, o soft power tornou-se uma das formas 

favoráveis para fortalecer as relações internacionais da China, tendo objetivo de criar o 

melhor ambiente diplomático e expandir as influências políticas do país (Xu et al., 2018).  

Segundo Lai (2012), o soft power da China é manifestado de duas formas: a primeira 

através das políticas externas e o comportamento internacional, nomeadamente 

demonstradas pelos multilateralismo, diplomacia económica e política de manter boa 

relação como países vizinhos; a segunda através da influência do modelo chinês de 

desenvolvimento para os países em desenvolvimento. Na sequência, atualmente existem 

vários instrumentos usados pelo governo chinês para engrandecer o soft power, o discurso 

de “Crescimento Pacífico”, políticas externas, diplomacias económica, cultural e pública, 

assim como mencionado acima o modelo chinês de desenvolvimento económico e 

estratégias para gerir as relações internacionais. Sendo que segundo Lai (2012), os últimos 

dois têm sido pouco estudado pelos investigadores.  

Correspondendo aos instrumentos usados para o soft power, surge alguns desvios em 

relação aos recursos do soft power da China face àquilo sugerido por Nye, dado que, 

existem três grandes recursos do soft power chinês no discurso chinês: a cultura chinesa, o 

modelo de desenvolvimento da China (valores domésticos políticos e políticas) e as 

políticas externas independente e pacífica (Huang & Ding, 2006; Wang & Lu, 2008), 

quanto ao último, a China pretende construir uma imagem nacional enquanto um país 

amigável e responsável, de forma de manter boas relações com países vizinho, esforçar-se 

a gerir as relações internacionais e envolver-se mais nas agendas internacionais. Tal como 

referem Li e Worm (2011), as políticas externas da China e os princípios das relações 

internacionais é uma forte fonte do soft power da China, os comportamentos do governo 

podem influenciar a imagem do país. Uma imagem positiva do país no cenário 

internacional pode aumentar o soft power do país e a promoção da imagem nacional e do 

soft power pode moldar as estratégias da diplomacia (Wang & Lu, 2008). 

No que concerne ao turismo emissor chinês, Tse (2013) afirma, quando o turismo 

emissor chinês é usado como um instrumento para desenvolver as relações diplomáticas, é 

uma manifestação de soft power. O mesmo autor enfatiza que “o turismo emissor da China 

não é apenas sobre lazer, recreação e negócios de viagens. Há também um elemento de 

construção de relacionamentos e diplomacia na posição do governo chinês” (Tse, 2011, p. 
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498). Uma vez que, Li e Worm (2011) sublinham que o turismo emissor chinês pode 

fortalecer o entendimento mútuo entre chineses e outros povos, acompanhado pelo 

processo de procurar pontos comuns ao reservar ou respeitar as diferenças nos âmbitos da 

cultura, hábitos, costumes, etc. (Li & Worm, 2011), ajudando as nações a obter o que 

buscam através da compreensão (Hollinshead & Hou, 2012). Quanto mais chineses a viajar 

fora do país, mais contactos a estabelecerem entre a população chinesa com outras 

populações, por um lado, se os turistas chineses mostrarem os aspetos positivos do país 

através dos seus comportamentos e interações com pessoas de outros países, os turistas 

emissores tornam-se diplomatas não oficiais da China, criando a base do soft power (Tse, 

2013), por outro lado, um dos elementos que leva a expansão do turismo emissor chinês é a 

melhor condição financeira dos chineses, o incremento do números dos turistas chineses no 

estrangeiro também revela, de certo grau, uma imagem positiva do país, que o seu 

crescimento permite o seu povo a ser mais rico e confiante (Gill & Huang, 2006).  

Mais especificamente, Xu, Wang e Song (2018) salientam o reconhecimento do 

governo chinês sobre o potencial do turismo emissor no desenvolvimento das relações 

internacionais, os autores explicam que o turismo emissor chinês é usado pelo governo 

como um instrumento diplomático para promover o soft power, o qual se manifesta na 

implementação da política como ADS, organização das atividades turísticas como “Ano do 

Turismo” com vários países (iremos analisar estes dois assuntos com pormenor mais 

tarde), fortalecimento das cooperações turísticas, acompanhado pela política “ Uma Faixa, 

Uma Rota”, e por fim a utilização do turismo como uma forma de assistência externa.  

Neste trabalho, pretendemos abordar especialmente a vertente de turismo emissor 

chinês como um instrumento que completa a sua estratégia de “Crescimento Pacífico” e 

uma ferramenta de assistência externa, a fim de ganhar o soft power do país. No século 

XXI, as competições internacionais entre os poderes potentes têm intensificado comparado 

com o passado, perante esta circunstância, a China sentiu a necessidade de fortalecer a 

força nacional abrangente, para os elites políticos chineses, o soft power é um elemento 

crucial para a consolidação da força nacional abrangente do país, pois este não se deve 

incluir apenas o hard power, mas também o soft power (Ding, 2010). Para evitar que os 

outros países considerem a China uma ameaça devido ao seu crescimento rápido e 

destacado, o desenvolvimento do soft power torna-se importante no enquadramento das 

estratégias do desenvolvimento das relações internacionais da China, a China apela o 
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“Crescimento pacífico”, procura a transmitir a mensagem de que o país assume a 

responsabilidade de uma nação grande, dedica à manutenção da paz do mundo e 

estabilidade regional.  

Deste contexto, destacamos a importância do turismo enquanto uma força para a paz, 

embora nem todos investigadores reconheça o turismo como um elemento da paz. Na base 

da estratégia de combinação de soft power e “Crescimento pacífico”, o ex-presidente Hu 

Jintao propôs cinco princípios para manter a paz na Ásia, um deles sendo aumentar o 

intercambio cultura e contactos entre as pessoas (Ding, 2010), para qual consideramos o 

turismo uma ferramenta útil. Quanto à questão “O turismo é uma força para a paz ou não?” 

Hall (1998) defende que a resposta afirmativa para esta questão “é uma interpretação 

excessivamente simplista das complexidades do turismo e das relações internacionais” 

(Hall 1998, p. 91). Na sua opinião, considerar o turismo como uma força da paz é uma 

simplificação da dimensão política do turismo e dificilmente pode nos ajudar a entender a 

posição do turismo no ambiente político. Caso contrário, nos últimos anos, outros 

estudiosos encontraram a resposta diferente para essa questão. Higgins-Desbiolles (2003) e 

Becken & Carmignaniv (2016) sugerem que o turismo é uma força para a paz, a 

compreensão, e o desenvolvimento do turismo pode aumentar as chances de paz entre os 

países. Farmaki (2017) julga que o turismo tem o papel de promover a paz, além de 

promover as relações internacionais entre os diferentes países. No entanto, o turismo pode, 

ao mesmo tempo, ter efeitos positivos e negativos, o que requer uma compreensão e gestão 

aprofundadas da relação entre turismo, paz e conflito. 

D'Amore (2010) discutiu a paz através do turismo, ele construiu uma estrutura de paz 

turística que inclui paz connosco, paz com os outros, paz com a natureza, paz com as 

gerações passadas e futuras, paz com o nosso criador. De uma perspetiva diferente, 

Higgins-Desbiolles (2006) considera o turismo como uma força social e afirma que este é 

mais do que uma indústria. O turismo de reconciliação e o turismo de paz são dois tipos de 

turismo que revelam a capacidade de transformação total do turismo como uma força 

social. Guo, Kim, Timothy e Wang (2006) identificam o papel do turismo na promoção das 

relações China-Taiwan, nomeadamente no sentido de promover a paz e a reconciliação, 

sublinham a importância de uma maior promoção das relações políticas e redução das 

tensões políticas entre a China e Taiwan através do turismo, porque as pessoas se 
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aproximam a viajar, e o entendimento mútuo pode ser melhorado pelo aumento do fluxo 

do turismo.  

No que concerne à assistência externa através do turismo, visto que a realização de 

assistência externa pode estimular a autorização moral e criar uma imagem positiva, o que 

são ambos elementos importantes para o soft power. A assistência externa é considerada 

como um instrumento para atingir aos objetivos políticos, incluindo os objetivos de 

estratégias internacionais. Embora na opinião de Nye (2004), a assistência é considerada 

uma forma de poder económico, não sendo um exemplo do soft power, Kurlantzick (2009) 

revela que tanto na academia chinesa como no governo chinês, muitas pessoas olham para 

o conceito do soft power de uma forma mais abrangente, no parece dessas pessoas, a 

assistência é considerada soft power.  

Os motivos da China a usar a assistência externa têm mudado ao longo do tempo, 

após a implementação da política das Reformas Económicas da China em 1978, até 1995, a 

China foi-se envolvendo cada vez mais no palco internacional, neste contexto, a assistência 

externa serviu para a promoção de um bom ambiente internacional para o desenvolvimento 

da China, visto que, um ambiente internacional pacífico estava de acordo com as condições 

que o crescimento doméstico do país necessitava (Varrall, 2012). Nos últimos anos, a 

assistência externa desviou-se para a promoção de uma imagem nacional benevolente, 

assim como da posição no palco internacional. Tal como refere Antwi-Boateng (2013) e 

Park (2017), a assistência externa pode criar  uma boa vontade de país-beneficiador sobre o 

país-doador, aumentando também o prestígio deste país. Antwi-Boateng (2013) explica 

que em termo das relações internacionais, um país que foi ou é beneficiado pela assistência 

externa do outro país, poderá tornar-se um ator para aumentar o soft power do país-doador 

no futuro. Park (2017) adiciona que o uso da assistência externa pode mostrar ao resto do 

mundo que o país seja um membro responsável na sociedade internacional, quando aquela 

é usada de forma adequada com motivo adequado, a imagem nacional melhora com o 

fortalecimento do soft power. E é isso que hoje em dia a China pretende fazer no que diz 

respeito à sua relação com o resto do mundo e a sua posição no palco global, a promover 

as suas ideologias culturais, os valores políticos de “Crescimento Pacífico” e “Harmonia 

do Mundo”, a China promove o soft power através da assistência não só pelos benefícios 

comerciais e diplomáticos, mas também pela estratégia da construção da sua imagem. 
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2.5 A importância da análise das políticas públicas do turismo 

O presente trabalho pretende analisar o papel do turismo no enquadramento do 

desenvolvimento da diplomacia e relações internacionais, a razão de escolhermos as 

políticas públicas como uma das ferramentas para nos esclarecermos esta dimensão 

política do turismo, pois assumimos que as políticas públicas desempenham o seu papel 

considerável para demonstrar as estratégias do desenvolvimento em vários âmbitos de um 

país, para possivelmente mostrar a ligação entre o turismo e os elementos políticos, 

especialmente nos países em que o governo manipula o controlo sob as indústrias e a 

formulação e implementação das políticas públicas influenciam altamente como é que os 

setores se evoluem. 

As políticas públicas, sendo um fenómeno complexo, são difíceis de definir, Cairney 

(2012) destaca que diferentes definições das políticas públicas afetam o modo de que as 

entendemos e analisamos, diversificando as perspetivas de análises. Na literatura de 

políticas públicas, vários investigadores tentaram abordar a definição das políticas públicas 

consoante a sua perspetiva de estudo e análise. Colebatch (2009, p. 63) define as políticas 

como “handle on the way we are governed, a concept which we use to make sense of what 

we do”; Kerr (Kerr, 2003, p. 30) manifesta que “Public policy is an intentional course of 

action with an explicit end goal its objective, which as it strives to integrate with 

complementary policies is open to a number of different interpretations, and influences.”; 

Anderson (1994, p. 5) especifica que as políticas são “purposive course of action or 

inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 

concern.”; Dye (2013, p. 3) simplesmente define as políticas públicas como “whatever 

governments choose to do or not to do”. Através da revisão destas tentativas de definição 

sobre as políticas públicas, notamos que as políticas são lançadas com os propósitos, elas 

são processadas pelos agentes públicos, refletem as ações dos governos. 

Mediante a análise das políticas públicas, nós interpretamos os valores que um país 

defende e o que o mesmo pretende fazer face aos vários assuntos, o que nos leva a perceber 

a importância das políticas públicas. Este tipo de análise “procura modelo e 

relacionamentos (dos componentes) que descrevem e explicam as ações do governo” 

(Atkinson & Chandler, 1983, p. 3). Na opinião de Knoepfel, Larrue, Varone e Hill (2007), 

existem três correntes na análise de políticas, sendo a primeira associa a análise de 

políticas com a teoria e a filosofia política do Estado, o que quer dizer, a análise de 
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políticas é uma forma de explicitar os essenciais das ações políticas e perceber o papel dos 

setores políticos, a segunda visa explicar como funcionam as ações políticas através da 

análise das políticas, percebendo a complexidade do processo da tomada de decisões e a 

terceira foca-se na avaliação dos resultados das políticas. Idealmente, a avaliação das 

políticas envolve um processo de criticar, aprender e promover (Bovens, Paul, & Kuipers, 

2006), o objetivo da análise dos impactes das políticas é avaliar quais são os impactes 

duma política pública na realidade, com este tipo de análise, pretende-se responder às 

perguntas tais como: o que a política está a fazer? Quais são os resultados? O que fazer 

com ela no futuro? (Smith & Larimer, 2009).  

Dye (2013) revela que, a análise das políticas públicas é um processo de procurar 

saber o que o governo faz, porque faz e qual é o resultado, o processo envolve a descrição 

das políticas públicas (no nosso caso, procurar saber o que o governo está a fazer e não está 

a fazer quanto à indústria do turismo, mais especificamente, o turismo está a ser usado para 

as relações internacionais ou não), as causas das políticas públicas (Se a resposta da 

pergunta anterior é afirmativa, porque estão a usar o turismo para este fim?), as 

consequências das políticas públicas (a diplomacia do turismo está realmente a trazer 

benefícios para as estratégias diplomáticas e o desenvolvimento do próprio setor do 

turismo?).  

Quanto às políticas públicas do turismo, com base na definição de Nye, Hall e Jenkins 

(1995, p. 8) referem que as políticas públicas para o sector do turismo são “aquilo que o 

governo opta por fazer e não fazer em relação ao turismo”. Biederman (citado por Li, 

2011, p. 14) revela que as políticas do turismo indicam a direção das medidas ou ações que 

um país tenciona tomar no planeamento do turismo. Hall (1998) afirma que as decisões 

feitas através das políticas normalmente não só satisfazem parcialmente os interesses da 

indústria do turismo, muitas vezes, elas também refletem a intenção de satisfazer os 

interesses nacionais.  

Scott (2011) menciona que a importância de estudar as políticas públicas para o 

turismo se manifesta tanto na teoria como na prática, por um lado, o turismo, sendo uma 

indústria de serviços, funciona como um sistema aberto que representa um microcosmo da 

sociedade onde se insere, e assim faz parte de um contexto onde se podem testar teorias de 

outras disciplinas mais tradicionais. Por outro lado, o autor afirma que na prática, o 

contributo do turismo para a economia é atualmente reconhecido, pois os governos 
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consideram o turismo como uma indústria potencial para o crescimento da economia, 

entretanto, o desenvolvimento do turismo, especialmente o turismo internacional exige o 

envolvimento do governo, assim como a cooperação e a negociação entre governos de 

países diferentes. Os governos têm o poder de controlar ou influenciar os fatores 

necessários para o desenvolvimento do turismo, portanto, de modo a incentivar o 

crescimento da economia através do desenvolvimento do turismo, é necessário primeiro ter 

em conta as políticas do sector do turismo. 

Adotamos a abordagem de análise das políticas públicas do turismo chinês, uma vez 

que supomos que estas podem mostrar as estratégias do país em relação ao turismo, 

evidenciando a ligação entre este e vários elementos. De acordo com Wilson (2006), 

alguns documentos oficiais ou instituições públicas revelam que, as políticas são 

implementadas através de programas, ações, os quais expressam os desejos, as 

propriedades, os princípios dos governos. Quando um país formula e implementa as 

políticas, é esperado que estas tragam oportunidades, condições ou até restrições para os 

alvos das políticas, o setor do turismo não é um setor isolado, dado que o turismo é uma 

área multidisciplinar, estando vinculado com vários setores. O mesmo acontece às políticas 

públicas do turismo, por um lado, as políticas devem refletir as prioridades do Estado, por 

outro lado, as políticas lançadas pelo governo sobre o controlo de transporte, visas, 

relações diplomáticas podem provavelmente influenciar o setor do turismo ( Jenkins, 2015). 

Esta ideia combina bem também com a declaração de Li (2011), as políticas de turismo 

precisam ser ponderadas como um potencial subordinada sob uma gama mais ampla das 

políticas económicas, sociais, ambientais do governo. 

Tang (2016), ao rever várias etapas da evolução das políticas do turismo chinês, 

verifica que no processo de formular e implementar as políticas, foi sempre necessário ter 

em conta dos objetivos estratégicos do desenvolvimento da economia e sociedade, o que 

indica o turismo é desenvolvido de acordo com os principais princípios do 

desenvolvimento do país. Mak (2013) destaca que as condições domésticas e 

internacionais são elementos importantes para a formulação das políticas, estas exprimem 

as atitudes, os valores e as ideologias. Mutualmente, as atitudes, as doutrinas, filosofias 

políticas e ideologias de um país também afetam a formulação das políticas públicas. 
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2.6 Conclusão  

O presente capítulo, sendo uma parte importante do enquadramento teórico de toda a 

tese, fornece a base teórica para a nossa futura investigação do caso do turismo emissor 

chinês. Neste capítulo, salientamos em primeiro lugar a escassez do estudo sobre a 

dimensão política do turismo, oferecemos a justificação de vários investigadores sobre a 

razão desta escassez, assim como por quais razões devemos tomar mais atenção para este 

género de investigação; em segundo lugar, apresentámos através da revisão de literatura e 

dos exemplos reais para evidenciar as funcionalidade do turismo enquanto um instrumento 

político, o mesmo pode ser usado como uma ferramenta de política externa, no sentido 

positivo e negativo, ele pode atuar como uma “arma” política para os países se defenderem 

a si próprio, tanto como uma ponte política para os países se estabelecerem a amizade; 

seguidamente, viabilizámos outra dimensão do turismo enquanto um instrumento 

diplomático, apresentámos o conceito de two track diplomacy e, supomos que o turismo 

seja uma vinculação entre track-one diplomacy (diplomacia a nível do governo) e track-

two diplomacy (diplomacia a nível das populações); para além disso, estabelecemos 

também a ligação entre o turismo e o soft power, assumimos que o turismo pode ser uma 

manifestação do soft power em certas circunstancias, no caso do turismo emissor chinês, 

analisámo-lo especialmente quando ele é um instrumento que complete a estratégia de 

“Crescimento Pacífico” e uma ferramenta de assistência externa, a fim de ganhar o soft 

power do país; por fim, justificámos porque as políticas públicas são úteis para a nossa 

análise, acreditamos que a análise das políticas públicas do turismo chinês, especialmente o 

turismo emissor, nos ajude a evidenciar a ligação entre este, relações 

internacionais/diplomacia e soft power, uma vez que as políticas públicas refletem as 

estratégias nacionais, os valores que um país defende, elas podem proporcionar-nos 

evidencias sólidas para que verifiquemos se o governo chinês está a usar o turismo para o 

desenvolvimento das relações diplomáticas ou não e como. 
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Capítulo 3 – Turismo da China e as políticas públicas 

3.1 Introdução 

Este capítulo procura identificar o papel do governo chinês no desenvolvimento do 

sector do turismo, é evidente que o governo chinês desempenha um papel muito importante 

no desenvolvimento do turismo, no entanto, pretendemos identificar especificamente quais 

são os papéis que este desempenha (secção 3.2), a fim de perceber melhor o processo de 

coordenação entre os sectores públicos e o sector do turismo. Para além disso, tendo em 

conta a rápida evolução do turismo na China, este tema tem atraído a atenção de 

académicos, tanto chineses como estrangeiros. De modo a perceber o enquadramento 

político-administrativo e a evolução política do sector do turismo, achamos importante, em 

primeiro lugar, elaborar uma análise da evolução política do turismo chinês (secção 3.3), 

examinando, de perspetiva micro e macro, as políticas lançadas para o sector ao longo do 

seu desenvolvimento, demonstrando tanto as diferentes estratégias como atitudes do 

governo face ao desenvolvimento do turismo ao longo de diferentes períodos. Por fim, 

levando em consideração o principal objeto de investigação, o turismo emissor, é 

ponderado que seja necessário elaborar uma análise das políticas públicas especificamente 

apontadas para o turismo emissor (secção 3.4).   

 

3.2 O envolvimento e papel do setor público no desenvolvimento do turismo  

Sendo que nos estudos das teorias de políticas públicas, o envolvimento do governo é 

uma das abordagens principais que os investigadores desenvolvem, surgindo assim a 

questão de “porque devem os governos se envolver no turismo?”, o World Travel & 

Tourism Council (WTTC) destaca o papel do governo no sentido de apoiar o setor através 

da criação de um ambiente favorável, existindo muitas medidas que os governos podem 

tomar para atingir a este fim, nas quais se inclui o lançamento de políticas apropriadas para 

incentivar o crescimento (World Travel & Travel Tourism Council, 2012). Wanhill (1987, 

p. 54) considera que para responder a esta questão, não devemos apenas considerar as 

justificações de perspetiva económica, pois é importante considerar as razões sociais, 

políticas e até ambientais. Hall e Jenkins (1995, p. 18) consideram que o arranjo 

institucional é um fator fundamental no processo da formulação e implementação das 

políticas públicas do turismo. Scott (2011, p. 3) partilha a sua opinião com estes autores, 
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ele defende que, o desenvolvimento do turismo, especialmente o turismo internacional, 

exige o envolvimento do setor público, assim como a cooperação e a negociação entre 

governos de diferentes países. Os governos têm o poder de controlar ou influenciar os 

fatores necessários para o desenvolvimento do turismo. É também o governo que fornece 

ao turismo a estabilidade política, o ambiente seguro (Elliott, 2002). 

Na opinião de Jenkins e Henry (1982, p. 501–503) o envolvimento do governo no 

sector do turismo pode ser ativo ou passivo. Quando há um envolvimento ativo significa 

que as ações tomadas pelo governo são deliberadas, normalmente para favorecer o sector 

do turismo, o governo desempenha o papel de operador, tomando as ações para atingir os 

objetivos definidos. De acordo com os autores, o envolvimento ativo é categorizado pelo 

envolvimento administrativo e desenvolvente; pelo contrário, o envolvimento passivo não 

tem como objetivo de favorecer ou influenciar o sector, mas pode ter implicações no sector 

do turismo, sendo classificado pelo envolvimento com ações obrigatórias e envolvimento 

com ações de apoio, normalmente o primeiro é realizado através da introdução de 

legislações, e o segundo geralmente não proíbe nem incentiva ativamente o 

desenvolvimento do turismo. 

Na literatura do turismo, muitos autores defendem a necessidade do envolvimento do 

governo ou do sector público no desenvolvimento do turismo. No âmbito de incentivar o 

turismo, Lickorish, Jefferson, Bodlender e Jenkins (1991) reconhecem a importância dos 

governos, pois tanto na promoção dos produtos turísticos como na marketing dos países 

enquanto destinos turísticos, os governos desempenham um papel essencial, sendo que os 

fluxos turísticos podem ser influenciados pelo controlo a vários níveis, tais como a nível de 

visas, hotéis, transportes, etc. Para que este controlo seja executado, os governos assumem 

uma grande responsabilidade, no sentido de definir o que é interesse nacional, assim como 

o que se deve fazer com o turismo para aumentar esse interesse.  

Além do mais, o turismo está associado com muitos elementos que são carregados 

pelo governo e, por vezes, alguns assuntos só são possíveis ser geridos por governos 

(Elliott, 2002). O sector do turismo necessita do envolvimento do governo nas áreas das 

políticas públicas, por exemplo, para incentivar o turismo doméstico, um país pode 

implementar as políticas que adicionam mais feriados, e que garantem as férias pagas dos 

cidadãos, enquanto os cidadãos têm mais feriados alongados e as férias pagas são 

garantidas, podem ter mais vontade de planear as suas viagens.  
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De outra perspetiva, segundo Elliott (2002), o turismo é um sector sensível, sendo 

influenciado facilmente pelas coisas que vão acontecendo, por exemplo, a Guerra do Golfo 

que aconteceu entre 1990 e 1991 levou uma redução cerca de 30% a 40% em relação às 

viagens turísticas e de negócios em todo o mundo em janeiro e fevereiro de 1991 

(Goodrich, 1991), muitas viagens foram canceladas por causa desta guerra. Enfrentando 

situações essas, Elliott (2002) declara a significância da intervenção dos governos quanto 

ao turismo, dado que as decisões rápidas feitas pelos governos são extremamente úteis para 

a indústria turística nos momentos de situações urgentes ou crises. Além disso, as questões 

como a formalidade nas fronteiras, a restrição de moeda, a proteção da imagem do país, 

estão diretamente ou indiretamente ligadas ao turismo, os governos têm os seus papeis 

predominantes no procedimento do tratamento desses assuntos (Wanhill, 1987).  

Em todos os países, o incentivo de desenvolvimento de certos setores é para aumentar 

o contributo potencial que estes setores podem trazer, no caso do turismo, Elliott (2002) 

enfatiza que um bom governo procura sempre satisfazer os interesses do público, 

mantendo o controlo do turismo para que este possa servir o publico o melhor possível. 

Deste modo, para o contributo do turismo ser o máximo possível, é necessário definir os 

objetivos de desenvolvimento, e a seguir formular e implementar políticas para atingir os 

objetivos, tudo isso requere o envolvimento do governo (Lickorish, Jefferson, Bodlender, 

& Jenkins, 1991), pois de acordo com Wanhill (1987), o envolvimento do governo é 

necessário e significante para o desenvolvimento do turismo com todo o seu potencial, 

dado que sem este tipo de envolvimento, não é fácil controlar todos os fatores que 

influenciam o turismo. Sem a intervenção do governo, pode faltar a direção na indústria 

turística, prejudicando os objetivos de desenvolvimento de longo prazo (Lickorish, 

Jefferson, Bodlender, & Jenkins, 1991).   

É considerado que um certo grau de envolvimento do governo no turismo seja 

essencial para que não se perca o controlo do desenvolvimento do setor. Salientamos que 

muitas vezes, nos países em desenvolvimento, o grau de envolvimento dos governos pode 

ser maior por que os setores privados são pequenos e não são desenvolvidos e inovativos, 

logo os governos, para além de desempenhar um papel de regulador, também pratica um 

papel de empreendedor. De acordo com WTTC (2012), o papel dos governos no setor do 

turismo tem mudado bastante nos últimos 40 e 50 anos, os governos desempenhavam 

inicialmente o papel de pioneiro na época em que o turismo de massa começou a 
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desenvolver, as responsabilidades das Administrações Nacionais do Turismo abrangiam o 

planeamento de várias atividades associadas com o turismo, por exemplo, operação de 

transportes e viagens, gestão de hotéis, etc. Com o crescimento da indústria, o 

envolvimento dos setores privados no turismo tem expandido, o que resultou cutthroat 

competition (os competidores usam preços abaixo do custo e promoções para eliminar ou 

prejudicar os rivais) e má prática da indústria, aumentando a necessidade dos governos no 

desempenho do seu papel de regulador.  

A China, desde a implementação do modelo socialista de economia de mercado, 

apesar de que o setor público precise de coordenar com o setor privado, o governo chinês 

continua a ter um papel predominante no planeamento das indústrias, incluindo o turismo, 

dominando uma espécie de macrocontrolo (Airey & Chong, 2010, p. 299). Na verdade, o 

facto de a China ser um país em desenvolvimento com um sistema económico socialista 

evidencia diretamente a importância do envolvimento do governo chinês no 

desenvolvimento dos sectores e das indústrias, incluindo o sector do turismo. Breda  (2001, 

p. 273) justifica que nos países cujo sistema económico é socialista, os governos têm um 

envolvimento mais ativo no planeamento do desenvolvimento das indústrias, 

desempenhando o papel central na economia. Zhang at.al (1999) alegam que o 

desenvolvimento rápido e notável do turismo chinês desde 1978 resulta na generalidade 

dos esforços do governo chinês. Pine et al. (2005, p. 116) referem que “tourism 

development in China is a government-led development pattern”, o que indica o papel 

predominante do governo no desenvolvimento do sector.  

Hall (1998) conclui que o papel coordenador é um dos mais importantes de todos os 

que o governo desempenha no turismo. Segundo o autor, o governo desempenha as 

funções de coordenação, planeamento, legislação e regulamentação, financiamento, 

simulação e proteção de interesses. Entretanto, Zhang, Chong e Ap (1999) verificam que o 

governo chinês desempenha papéis de operador, regulador, simulador do investimento, 

promotor, coordenador e educador, e estes papéis podem ser desempenhados de diferentes 

formas e combinações em períodos temporais diferentes. 
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3.3 Evolução política do turismo chinês 

3.3.1 O desenvolvimento do turismo chinês  

Durante três décadas após a fundação da República Popular da China (RPC), na 

sequência da liderança de Mao Zedong (1949-1976), o país esteve relativamente isolado do 

resto do mundo. Tal como outros países socialistas da Europa de Leste, a China tinha 

receio de ser contaminada pela ideologia dos países ocidentais, pelo que mantinha as suas 

“portas” fechadas à maioria dos países do resto do mundo, existindo uma restrição rigorosa 

sob o turismo nacional e internacional (Zhang & Heung, 2001, p. 8). Barry Mak (2013, p. 1) 

salienta que, durante o período da liderança do Presidente Mao, o turismo internacional 

quase que não existia, especialmente o turismo emissor era considerado uma atividade 

perigosa e desnecessária (Arlt, 2006). O turismo era usado como um instrumento político e 

diplomático, não sendo uma ferramenta propriamente para o desenvolvimento da economia 

e sociedade (Airey & Chong, 2010; Mak, 2013). Richter (1989) concluiu que entre 1949 e 

1977, as políticas do turismo da China era caraterizadas como cautelosas e negativas, não 

incentivando o contacto com o mundo exterior. 

Contudo, na realidade, o turismo na China começou a desenvolver-se nos anos 1920 

(Tang, 2017, p. 259), tendo a primeira agência de viagens sido criada em agosto de 1923, 

cuja função é para organizar as viagens domésticas e emissoras. Nos anos 30 e 40, o 

desenvolvimento do turismo foi impedido devido à guerra entre a China e o Japão e à 

guerra civil chinesa. Nos anos 50 e 60, o país deu alguns passos para desenvolver o sector 

do turismo, tendo sido criado em Pequim, em 1954, o China International Travel Service 

(CITS), atualmente designado China International Travel Service Limited. Neste período, 

o CITS tinha como principal função de receber os visitantes estrangeiros, sendo a sua 

motivação essencialmente política e diplomática. Em 1964, foi criado o China Bureau of 

Travel and Tourism (CBTT), responsável pela organização das atividades do turismo 

doméstico e internacional, posteriormente designada China National Tourism 

Administration (CNTA)3. 

 Mais tarde, entre 1966 e 1976, a Revolução Cultural deixou novamente as atividades 

turísticas paralisadas, uma vez que, durante este período, as atividades do turismo eram 

 
3 Em 1983, após a aprovação de Standing Committee of the National People’s Congress (NPCSC), o CBTT 

passa a ser China National Tourism Administration (CNTA). Recentemente, de acordo com o plano de 

reforma institucional do Conselho de Estado, aprovado na primeira sessão do 13º Congresso Nacional do 

Povo em 2018, propõe-se a integração das responsabilidades do Ministério da Cultura e CNTA, criando o 

Ministério da Cultura e do Turismo. 
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consideradas praticas capitalistas, entretanto, o capitalismo era a ideologia que o Partido 

Comunista principalmente contra. (Mak, 2013, p. 8) 

Em 1978, o CBTT passou a ser uma organização diretamente sob a jurisdição do 

Conselho de Estado, fortalecendo a gestão do turismo. No mesmo ano, foi realizada a 3ª 

Sessão Plenária do Comité Central do 11º Congresso do Partido Comunista da China 

(PCC), e a partir desse momento, a China, sob a liderança de Deng Xiaoping, adotou a 

estratégia de Chinese economic reform and open up, o que definia a implementação de 

políticas para a reforma económica dentro do país e abrir as portas ao mundo exterior. 

Quanto ao turismo, esta Sessão Plenária marcou o início do turismo enquanto uma 

indústria. Para além disso, foi proposto o programa “Quatro Modernização”, cujo objetivo 

era modernizar a agricultura, indústria, defesa nacional, ciências e tecnologia (Dichen & 

Guangrui, 1983), em qual o turismo foi influenciado significativamente (Richter, 1989).      

He Guangwei (Ex-diretor de CNTA) afirma que Deng foi o fundador e o criador do 

turismo da China (Xiao, 2006, p. 805). Durante 1978 e 1979, Deng realizou cinco 

discursos importantes em que apontou a relevância deste sector (posteriormente em 2000, 

os 5 discurso de Deng foram publicados pela Comissão Central do Partido Comunistas e 

CNTA num livro). Ele defendia que o turismo devia ser utilizado como uma opção para o 

desenvolvimento da economia, dado o seu potencial para aumentar o rendimento nacional, 

e ser desenvolvido como uma indústria abrangente (Xiao, 2006, p. 806), há muitas coisas 

para fazer em relação à indústria do turismo, é preciso destacá-la e desenvolvê-la. O ano de 

1978 é apontado como o verdadeiro início do turismo chinês enquanto indústria, sendo 

aberta uma nova página para o turismo chinês.  

Nos anos 80, a China reforçou, em certo grau, o desenvolvimento do sector do 

turismo. Em 1981, o Conselho de Estado organizou, pela primeira vez, uma conferência 

nacional de trabalho sobre turismo. Nesta reunião o turismo foi apontado claramente como 

uma indústria abrangente, sendo parte integral da economia nacional, que está relacionada 

intimamente com a subsistência dos cidadãos. Para além disso, no mesmo ano, foi 

publicado a Decision on Strengthening Tourism Work, que reforçou a ideia de que se devia 

desenvolver o sector do turismo, assim como a Regulation on the Unification of Tourist 

Contracts with Other Countries.  

A 11 de maio de 1985, foi lançado a Interim Regulation of Tourism Agencies 

Administration, o que marcou um avanço na construção do sistema jurídico de turismo da 
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China. No final deste ano, a 92ª reunião executiva do Conselho de Estado decidiu incluir o 

turismo como uma indústria que vai receber o apoio prioritário nacional para se 

desenvolver e que vai ser incluído oficialmente no desenvolvimento do plano nacional de 

desenvolvimento económico e social. Nesta sequência, em 1986, foi criada a China 

Tourism Association e o planeamento do desenvolvimento do sector do turismo foi 

incluído no Plano Nacional para o Desenvolvimento Socioeconómico (7º Plano 

Quinquenal (1986-1990)). 

Zhang Qiu, Chong, & Ap (1999)e Breda (2004a) referem que, entre 1978 e 1985, a 

natureza do turismo é simultaneamente política e económica. Por um lado, a sua natureza 

económica tem a ver com a sua função de ganhar câmbios estrangeiros, o que beneficia o 

desenvolvimento da economia, por outro lado, o turismo, como uma atividade que 

ultrapassa as fronteiras, é um componente importante para os assuntos estrangeiros, isso, 

em certo grau, definiu a sua natureza política.  

Nos anos 90 foi clara a maior importância dada pelo governo chinês ao sector do 

turismo. À medida que várias políticas direcionadas para o sector foram lançadas, a 

posição do turismo na economia nacional foi-se definindo e ganhando cada vez mais 

importância, sendo considerado uma indústria relevante para o crescimento da economia 

nacional. Em fevereiro de 1991, o Conselho de Estado aprovou o requerimento da CNTA 

de Instructions about Several Issues Concerning Strengthening the Management of the 

Tourism Industry. Foi indicado que os governos a todos os níveis devem considerar o 

turismo como uma indústria e incorporá-lo aos planos nacionais de desenvolvimento 

económico e social. Em 1992, o Conselho de Estado publicou a Decisions on Accelerating 

the Development of Tertiary Industry, tendo o sector do turismo sido considerado uma 

indústria-chave das indústrias terciárias. Em 1995, foi colocado em primeiro lugar entre as 

novas indústrias do setor terciário, as quais deviam ser desenvolvidas ativamente. Em 

1998, a Conferência Central de Trabalho Económico (Central Economic Work 

Conference) definiu a indústria do turismo como o novo ponto de crescimento. Em 1999, o 

Conselho de Estado lançou Measures of Having Days Off for Annual Festivals and 

Commemoration Days in China, a ideia de criação de Semana Dourada na época dos Dia 

Nacional, Dia do Trabalhador e Ano Novo Chinês, incentivando o turismo doméstico e 

emissor. Logo no ano seguinte, o Dia Nacional e o Dia do Trabalho foram fixados 

permanentemente como feriados de sete dias.  
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No século XXI, o desenvolvimento do turismo entrou numa nova fase, devido à 

atenção crescente que lhe tem dado, especialmente no que respeita ao seu contributo para a 

economia nacional. Em 2001, o Conselho de Estado publicou a Notification about further 

Accelerating Tourism Development (GuoFa, 2001 No. 9), apontando que para acelerar o 

desenvolvimento do sector do turismo, é preciso “estabelecer um conceito de macro-

turismo, mobilizar totalmente o entusiasmo em vários aspetos, tentar expandir a escala do 

desenvolvimento do turismo, e desempenhar ainda mais o papel da indústria do turismo 

como um novo ponto de crescimento da economia nacional”.4  

Em 2003, o primeiro-ministro Wen Jiabao, na 15ª reunião da Organização Mundial do 

Turismo (OMT), propôs desenvolver o turismo como uma indústria-chave da economia 

nacional. Em 2009, o Conselho de Estado lançou a Opinions about Accelerating Tourism 

Development (GuoFa, 2009 No. 4), referindo novamente que o turismo é uma indústria 

estratégica, foram definidas as metas principais tais como até 2015, o mercado de turismo 

crescerá, o número de turistas domésticos chegará a 3,3 mil milhões, com um aumento 

anual médio de 10%, o número de visitantes (que passam a noite) chegará a 90 milhões, 

com um aumento anual médio de 8% e um número de turistas emissores chegará 83 

milhões, com um aumento anual médio de 9%. Além do mais, espera-se que até 2020, a 

indústria do turismo da China atinja basicamente ao nível das potências turísticas mundiais 

em termo da escala, qualidade e eficácia da mesma. Neste documento, foi também 

apontado que “em todas as regiões, todas as entidades envolvidas devem sensibilizar a 

importância de acelerar o desenvolvimento do turismo, devem reforçar o conceito de 

macro-turismo e o turismo ser uma indústria abrangente, considerando a indústria do 

turismo como uma nova indústria e ponto de crescimento econômico novo, cultivando-a e 

apoiando-a.”5.  

Estas políticas permitem-nos a perceber melhor a importância elevada dada pelo 

governo chinês do turismo para o crescimento da economia, o que explicita também o 

desenvolvimento rápido do turismo. Para além disso, em 2011, define-se o dia 19 de maio 

 
4 O conteúdo foi retirado do documento original da Notification about further Accelerating Tourism 

Development (GuoFa (2001) No. 9) e traduzido. O conteúdo em língua original (em chinês) é 《树立大旅游

观念，充分调动各方面的积极性，努力扩大旅游发展规模，进一步发挥旅游业作为国民经济新的增

长点的作用。》 
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é o Dia de Turismo da China, o estabelecimento do mesmo chama a atenção aos grupos 

sociais, dando mais importância ao desenvolvimento do turismo, ao mesmo tempo, 

também salienta o aumento do peso do sector do turismo. Em 2013, devido aos problemas 

como a baixa qualidade do serviço, a falta de cuidado dos recursos, e de variedade de 

produtos, etc. no mercado turístico, a lei do turismo foi aprovada em abril e entrou em 

vigor a 1 de outubro do mesmo ano, o controlo do governo sobre o sector do turismo foi 

reforçado com a entrada desta lei, marcando um ponto importante na história do 

desenvolvimento do turismo. 

 

3.3.2 Planos quinquenais 

Uma vez que o governo chinês e outras entidades governamentais desempenham um 

papel significativo na administração e planeamento do turismo, o seu desenvolvimento está 

diretamente associado às políticas lançadas por estes. Tong e Zhang(2015) realizaram uma 

análise das políticas relacionadas com o sector do turismo lançadas desde 1978. Os dois 

autores consideram que a evolução das políticas públicas do turismo pode ser dividida em 

quatro fases, sendo que na primeira (1978-1985) as políticas “fornecem o suporte completo 

e criam condições” (p. 2); na segunda (1986-1997) as políticas “ultrapassaram as restrições 

e criam o ambiente” (p. 2); na terceira (1998-2008) as políticas “padronizam a ordem e 

melhoram a qualidade” (p. 2); e na quarta (2009-2014) as políticas entram numa fase de 

transição, e as principais características deste período são reformas e inovação (p. 2).  

Verifica-se que as políticas para o sector do turismo são geralmente lançadas a níveis 

diferentes, tal como a nível internacional, nacional, provincial, etc. Em termos das políticas 

a nível nacional, consideramos importante referir os Planos Quinquenais (cuja designação 

completa é Plano Nacional para o Desenvolvimento Socioeconómico, este é constituído 

por uma série de iniciativas de desenvolvimento social e económico, e faz parte dos planos 

de longo prazo da economia nacional, definindo os objetivos e a direção do 

desenvolvimento da economia nacional. Cada plano tem a duração de cinco anos, e o 

primeiro vigorou de 1953 a 1957. Tendo em conta a importância deste plano para o 

desenvolvimento da economia nacional e as indústrias, considera-se que a sua análise pode 

 
5 O conteúdo foi retirado do documento original de Opinions about Accelerating Tourism Development 

(GuoFa, 2009 No.4), e traduzido. O conteúdo em língua original (em chinês) é 《各地区、各有关部门要提

高对加快发展旅游业重要意义的认识，强化大旅游和综合性产业观念，把旅游业作为新兴产业和新

的经济增长点加以培育、重点扶持.》 
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ajudar a perceber a evolução das políticas públicas para o sector do turismo. Tang (2017) 

realizou uma análise sobre as políticas lançadas entre 1949 e 2013 para o desenvolvimento 

do turismo da China, em termos da quantidade das políticas lançadas durante diferentes 

Planos Quinquenais, concluindo que  

The “Sixth Five Year Plan” period witnessed the start of China’s tourism […] The 

Seventh Five Year Plan” period witnessed the fastest growth of various policies […] 

The “Eighth Five Year Plan” period witnessed the real start of China’s domestic 

tourism industry, with the fat development of various tourism policies (95 policies in 

number) accounting for 25.0% of the total quantity of policy documents. (Tang, 2017, 

p. 261) 

No entanto, é referido que, entre 9º Plano Quinquenal e 10º Plano Quinquenal, o 

número de políticas lançadas para o sector do turismo diminuiu, pois, segundo os dados 

recolhidos, no período do 9º Plano Quinquenal (1996-2000) houve no total 60 políticas e 

durante o período do 10º Plano Quinquenal (2001-2005) ocorreu uma pequena diminuição, 

passando para 54 (Tang, 2017, p. 261). Tang (2017, p. 261) salienta que, o 11º Plano 

Quinquenal foi um período importante para o desenvolvimento do turismo, durante os tais 

5 anos, ocorreu um aumento de 17,9% quanto à quantidade das políticas lançadas.  

De acordo com a análise de Tang (2017), verifica-se que até ao período do 6º Plano 

Quinquenal (1981-1985), a quantidade de políticas para o desenvolvimento do turismo é 

muito reduzida, pois, como referido anteriormente, entre 1966 e 1976, as atividades 

relacionadas com o turismo entraram numa fase de paralisação total devido à Revolução 

Cultural. Durante estes dez anos, não houve uma única política que tenha sido lançada para 

o desenvolvimento do turismo. A partir do período do 6º Plano Quinquenal até ao período 

do 9º Plano Quinquenal, o número de políticas foi crescendo. 

No que diz respeito às estratégias em relação ao desenvolvimento do turismo, tal 

como mencionado anteriormente, em 1986 o planeamento do desenvolvimento deste sector 

foi incluído no 7º Plano Quinquenal (1986-1990). A estratégia para o desenvolvimento do 

turismo neste período era desenvolver vigorosamente a indústria do turismo, aumentar os 

ganhos cambiais, assim como promover a amizade com as pessoas de vários países, tendo 

também o objetivo de receber 5 milhões de turistas estrangeiros até 19906. Segundo Zhang, 

 
6 O conteúdo em língua original (em chinês) é《大力发展旅游业，增加外汇收入，促进各国人民之间的

友好往来，1990 年，争取接待国外旅游者 500 万人》. 



44 

 

Chong e Ap (1999), de 1986 a 1991, a natureza do turismo tornou-se mais económica do 

que política.  

Durante o período do 7º Plano Quinquenal (1986-1990), várias políticas foram 

lançadas na área do turismo, por exemplo, em dezembro de 1986, o Conselho de Estado 

autorizou o Ministério da Segurança Pública, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o 

Ministério das Comunicações a emitirem as Detalhadas Cláusulas sobre a Execução da Lei 

de Administração sobre a Entrada e Saída de Cidadãos Chineses; em 1988, a fim de 

fortalecer a liderança em turismo, foi emitido o Notice of the General Office of the State 

Council on Establishing the National Tourism Commission. Nesse ano, o Conselho de 

Estado aprovou também a Suggestions on Strengthening Tourism Work, proposto pela 

CNTA. 

Seguidamente, tanto o 8º como o 9º apontaram para a importância de desenvolver as 

indústrias terciárias, tal como o turismo. No 8º Plano Quinquenal (1991-1995), apela-se a 

desenvolver vigorosamente o turismo internacional, uma vez que este pode trazer vários 

benefícios. Por um lado, o turismo internacional leva ao aumento dos ganhos cambiais, por 

outro lado, facilita os contactos entre as pessoas, o mundo pode conhecer melhor a China e 

a amizade entre o povo chinês e os outros povos pode ser promovida.  

No 9º Plano Quinquenal (1996-2000), o governo chinês decide “explorar ativamente e 

utilizar completamente os recursos turísticos, acelerar o desenvolvimento do turismo 

internacional e o turismo doméstico”7. Durante este período, especificamente em 1996, 

para apresentar de forma abrangente os ricos recursos turísticos da China, estabelecer ainda 

mais a imagem da China como um país aberto, promovendo o turismo a um novo nível de 

desenvolvimento, celebrando a retomada da soberania da China sobre Hong Kong, foi 

aprovada a organização de '97, sendo organizado e implementado pela CNTA e pela 

Administração da Aviação Civil da China.  

No 10º Plano Quinquenal (2001-2005), no sentido de expandir a abertura para o 

mundo exterior e desenvolver uma economia aberta, é mencionado que se deve expandir 

passo a passo a indústria do turismo e desenvolver ativamente o turismo internacional. 

Salienta-se nesse plano, foi destacado para promover a indústria do turismo como um novo 

ponto de crescimento económico. Várias estratégias foram propostas para este fim. 

 
7 O conteúdo foi retirado do documento original de Outline of the Ninth Five-Year Plan for the National 

Economic and Social Development of the People's Republic of China, e traduzido. O conteúdo em língua 

original (em chinês) é 《积极开发和充分利用旅游资源，加快国际旅游业和国内旅游业的发展》 
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No 11º Plano Quinquenal (2006-2010), o Governo apela ao desenvolvimento do 

turismo doméstico de uma forma abrangente, ao ativo desenvolvimento do turismo recetor 

e à padronização do desenvolvimento de turismo emissor, afirma-se claramente que é 

necessário cultivar o turismo como uma indústria importante para a economia nacional. No 

ano em que começou o 11º Plano Quinquenal, foram-se estabelecidos dois objetivos, em 

primeiro lugar, deve-se cultivar a indústria do turismo como uma indústria importante para 

a economia nacional, contribuir mais para a construção de uma sociedade próspera e 

socialista harmoniosa. Em segundo lugar, é importante fazer um bom trabalho no 

desenvolvimento do turismo a fim de se tornar a China como um país forte a nível do 

turismo mundial. 

No 12º Plano Quinquenal (2011-2015) para o desenvolvimento da indústria dos 

serviços, foi proposta a estratégia para o sector do turismo: “Desenvolve-se vigorosamente 

o turismo doméstico e ativamente o turismo recetor, em relação ao desenvolvimento do 

turismo emissor, é proposto que seja preciso o desenvolver de maneira ordenada”.8 Neste 

período a indústria do turismo ficou completamente integrada no sistema estratégico 

nacional, ficando já na vanguarda do desenvolvimento da economia nacional, tornando-se 

uma indústria pilar estratégica. Além disso, com o lançamento de várias políticas a nível 

nacional e regional, um sistema de políticas para o turismo foi formado, sendo que neste 

sistema a Lei de Turismo desempenha um papel central, e os outros regulamentos e 

políticas locais prestam apoio e suporte. 

Atualmente, estando no período do 13º Plano Quinquenal (2016-2020), na sequência 

do lançamento da diretriz para desenvolvimento do sector do turismo a 7 de dezembro de 

2016. Em relação à reflexão sobre a situação atual e o futuro desenvolvimento do sector, 

foi identificado que, à medida que o número dos turistas emissores chineses vai 

aumentando, e o volume de consumo vai aumentando também, a posição da China no 

palco global tem sido promovida, assim como a influência da China em todo o mundo é 

maior do que era. Neste aspeto, é mencionado no Plano que, o turismo tem 

desempenhando o seu papel nas estratégicas da diplomacia nacional, a nova situação de 

diplomacia do turismo está formada inicialmente. É ainda importante ressalvar, olhando de 

uma perspetiva macro para este planeamento, está previsto que o sector do turismo vá 
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entrar numa época dourada no seu desenvolvimento durante o período do 13º Plano 

Quinquenal.  

3.4 Evolução histórica das políticas do turismo emissor 

3.4.1 Razões para a existência de políticas para o turismo emissor chinês 

Tendo em conta ao seu papel fundamental, consideramos que é necessário justificar as 

necessidades de ter políticas públicas para o turismo emissor no contexto económico e 

político da China, dado que há vários fatores que contribuem para o crescimento do 

turismo emissor, e temos notado que para além dos fatores económicos, os fatores 

políticos, sociais, ambientais também são fundamentais para o desenvolvimento do turismo 

emissor, portanto, no contexto da China, abordamos a análise da perspetiva económica, 

política e social para justificar a necessidade de formular e implementar políticas para o 

turismo emissor, e de ter envolvimento ativo no turismo emissor. 

Antes de tudo, em termos geral, as políticas públicas têm os seus impactes na 

evolução do turismo, tal como os fatores que influenciam o turismo podem ser fatores que 

estimular ou restringir a expansão do turismo, os impactes também são categorizados como 

positivos e negativos. O turismo está ligado com outros sectores e indústrias, ele não só 

traz oportunidades ou benefícios para estes sectores, mas também causa problemas para os 

mesmos, neste contexto, é exigido muitas vezes ter legislações ou regulações para executar 

o macrocontrolo e encontrar o equilíbrio, para que ao mesmo tempo de manter os ganhos 

que o turismo nos traz, evita-se também os possíveis problemas que ele pode trazer.  

Olhando para alguns países que se dedicam bastante ao turismo, a poluição, a 

destruição dos recursos naturais, a densidade de trânsito, o ruído são problemas que têm 

surgido no acompanhamento da expansão do turismo, como confirma Elliott (2002), o 

turismo traz os seus impactes negativos para as comunidades locais, os campos de golfe, 

marinas são construídos à custa dos pobres e do ambiente. Muitos projetos no âmbito do 

turismo são interessantes e economicamente atraídos, mas por vezes, eles causam também 

danos ao ambiente, por exemplo, em Escócia, a montanha de CairnGorm é um dos pontos 

de interesse que os turistas procuram, no entanto, surgiu um debate em que as pessoas 

circunvagavam entre duas questões, se era para construir mais instalações para desenvolver 

 
8 O conteúdo foi retirado do documento original de 12º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento das 

Indústrias de Serviços.. O conteúdo em língua original (em chinês) é 《大力发展国内旅游，积极发展入境

旅游，有序发展出境旅游》. 
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as atividades de esqui ou era para proibir o desenvolvimento adicional para proteger e 

conservar a região, enquanto a única região alpina britânica. (Lickorish, Jefferson, 

Bodlender, & Jenkins, 1991). Face aos casos como este, é muito difícil equilibrar os 

interesses económicos e os valores sociais, políticos e ambientais, nós consideramos que, a 

formulação de certas políticas ou o processo de análise para formulação e implementação 

das políticas poderão ajudar os atores a ter uma melhor decisão. 

De qualquer forma, seja países desenvolvidos, ou países em desenvolvimento, 

independente dos tipos de governos ou sistema político, as políticas têm de ser formuladas 

e implementadas (Elliott, 2002). Foris (2014) demonstrou vários exemplos nos âmbitos 

diferenciados para justificar como as políticas públicas influenciam o desenvolvimento do 

turismo. Em primeiro lugar, no âmbito da economia, as políticas públicas que destinam 

aumentar o nível do desenvolvimento económico são favoráveis para o turismo, sendo que 

com o desenvolvimento geral da economia da sociedade, a Renda Nacional Bruta 

aumentará, possibilitando as melhores condições financeiras dos cidadãos face ao gasto no 

sector do turismo. De outra perspetiva, há falhas no mercado que às vezes causa conflito 

entre o turismo e os outros setores, sendo que, o mercado turístico pode funcionar com 

alguma falha por causa de externalidades tais como o agravamento de engarrafamento e a 

destruição de ambiente (mencionado anteriormente), neste contexto, a intervenção do 

governo e as políticas públicas são normalmente propostas para evitar ou corrigir a falha 

do mercado. 

Seguidamente, as políticas públicas, à nível do investimento, podem criar mais 

condições para a construção de infraestrutura, aumentando a capacidade de um país ou 

uma região para organizar as atividades turísticas, caso não haja políticas que incentivam a 

construção de instalações, um país, por quantos recursos abundantes que tenha, pode não 

haver capacidade suficiente para organizar atividades turísticas.  

Por fim, as políticas públicas dedicadas para a evolução política do país também 

podem desempenhar um papel positivo no desenvolvimento do turismo, por exemplo, os 

acordos ou tratados assinados entre países permitirão o aumento dos fluxos turísticos, caso 

contrário, a certa falha no procedimento do desenvolvimento das relações internacionais 

pode causar insegurança ou instabilidade política, o que é desvantajoso para o turismo 

poder ter um bom ambiente.  
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Os exemplos acima demostram eventualmente o mérito das políticas publicas para o 

crescimento geral do turismo. Kerr (2003) questionou se deve haver uma política para o 

turismo na sua análise das teorias e abordagens do turismo e políticas públicas. O autor 

recolheu as opiniões de vários autores em relação a esta questão. Autores tais como Hall 

(1994), Wanhill (1987), Edgell (1999), Williams e Shaw (1998) defendem a necessidade 

de se formularem políticas públicas para o desenvolvimento do turismo, uma vez que, na 

realidade, as políticas públicas permitem regular e guiar o desenvolvimento do sector do 

turismo, podendo trazer benefícios para os agentes privados, assim como promover a 

qualidade dos serviços e produtos do sector. Wanhill (1987, p. 54) considera que seja 

necessário que os governos tenham políticas para o sector do turismo, quer a nível nacional 

ou local. 

Na realidade, a China é um exemplo típico para demonstrar a evidência da relação 

entre as políticas públicas para o turismo e o desenvolvimento do turismo. O turismo 

emissor chinês, sendo um dos três elementos principais do turismo nacional, também está 

sob o controlo do governo chinês, tal como verificam Xie e Li (2009, p. 240), as políticas 

do governo são o fator mais importante para o desenvolvimento do turismo emissor, sendo 

que estas podem causar impactes positivos e negativos, pois são elas que controlam o ritmo 

e a forma de desenvolvimento. De outra forma, Dai, et al (2017, p.5) argumentam que o 

foco de formulação e implementação das políticas é ver como é que se beneficie através do 

turismo e como se mantêm estes benefícios. Portanto, podemos dizer que, as políticas e o 

desenvolvimento do sector complementam um ao outro. Na secção seguinte, como 

mencionamos antes, analisamos especialmente o caso do turismo emissor chinês, 

procurando justificar, a partir de vários ângulos, porque é que o governo chinês lança ou 

deve lançar políticas públicas para o turismo emissor. 

 

3.4.1.1 Relação entre o turismo emissor e a economia  

Em todo o mundo, sabemos que o setor do turismo tem contribuído para o 

crescimento da economia global, no caso dos países particulares, o grau de impacte do 

turismo leva à economia depende do volume ou nível de desenvolvimento do turismo de 

cada país. Vários governos envolvem-se na gestão do turismo, pois os líderes políticos 

reconhecem a importância económica do turismo, sendo que este pode trazer benefícios 

económicos tais como: o aumento da taxa de emprego, do orçamento governamental e 
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incentivo para o desenvolvimento dos outros setores da economia, no fim pode resultar o 

crescimento económico a nível regional e nacional. Muitos países desenvolvem ativamente 

o turismo internacional, pois o turismo recetor ajuda a retificar o défice quanto às moedas 

estrangeiras, no caso de um país ter excedente, o incentivo de turismo emissor irá ajudar a 

cortar o excedente das moedas estrangeiras.  

No caso da China, obviamente, o turismo tem feito o seu contributo para o 

desenvolvimento da economia nacional, tal como o que foi referido na Opinions about 

Accelerating Tourism Development (GuoFa, 2009 No. 4), o turismo é um sector que pode 

trazer benefícios abrangentes para a economia nacional, uma vez que este sector consome 

poucos recursos e fornece mais oportunidades de emprego, tendo uma ligação forte com as 

outras indústrias, logo conduz ao desenvolvimento destas indústrias.  

Na verdade, a natureza do sistema económico decide a necessidade do controlo do 

governo sobre o sector do turismo. Mais especificamente, quanto ao turismo emissor, Tse 

(2013, p. 149–150) argumenta que o mercado do turismo emissor tem as suas 

características únicas, por um lado, este tem um grande potencial de crescimento, por outro 

lado, devido ao sistema socialista da China, existem políticas públicas para o turismo 

emissor.. Tse e Hobson (2008, p. 152) afirmam que o turismo emissor não se desenvolve 

de uma forma livre e sem controlo, uma vez que o governo chinês mantém o controlo 

sobre o sector em nome da implementação das políticas públicas, para que possa assegurar 

que o turismo se desenvolve de acordo com o guia definido pelo Estado (Tse, 2013, p. 149). 

Zhang e Heung (2001, p. 9) especificam que a capacidade dos chineses para viajar para o 

exterior depende do seu rendimento e da autorização oficial.  

Visto que, na perspetiva económica, o turismo emissor está intimamente relacionado 

com a reserva cambial, a balança comercial e a valorização ou desvalorização da moeda 

chinesa. Tse e Hobson (2008a, p. 142) mencionam que “consistently positive trade balance, 

huge foreign exchange reserve, and strong currency, are all positive factors encouraging 

or favoring China’s outbound international tourist flows”. O desenvolvimento do turismo 

emissor influencia vários elementos económicos, a integração ou cooperação entre o 

turismo e estes elementos económicos podem simultaneamente favorecer ou prejudicar o 

desenvolvimento da economia.  

O turismo emissor precisa de manter o seu ritmo de desenvolvimento a fim de 

satisfazer as necessidades da economia nacional, neste contexto, as políticas tornam-se 
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necessárias pois elas, sendo acelerador ou travão, exercem o controlo do turismo emissor, é 

refletido frequentemente nos esforços de políticas do estado num setor se o país atribui 

importância ao desenvolvimento desse setor ou não. Por exemplo, nos anos 80 do século 

XX, o turismo, era considerado uma ferramenta com qual a China ganhava moeda 

estrangeira, evitando o escoamento das moedas estrageiras escassas, por isso, nessa altura, 

o desenvolvimento do turismo emissor estava sob o controlo rígido do governo (Xie & Li, 

2009), não sendo a prioridade de desenvolvimento do sector do turismo.  

No entanto, com a implementação da política Open Door and Reform, ao longo dos 

40 anos desde o ano do lançamento da política, as reservas cambiais da China cresceram 

substancialmente, a China, sendo realizada a transição de um país com escassez de moeda 

estrangeira para o maior país de reserva cambial do mundo. Em 1978, as reservas cambiais 

da China eram de apenas 167 milhões de dólares, ocupando o 38º lugar no ranking 

mundial. Com o desenvolvimento da economia aberta, atraíram-se investimentos 

estrangeiros, e a escassez de reservas cambiais tornou-se uma história. No final de 2017, o 

saldo das reservas cambiais alcançou 3,199 bilhões de dólares, ficando em primeiro lugar 

no mundo. 

O forte aumento das reservas cambiais fez com que a demanda de câmbio do país 

pelo turismo começasse a diminuir, sendo assim, as políticas do turismo emissor foram 

liberalizando gradualmente. Podemos verificar que, com as mudanças que ocorreram face 

à economia da China desde 1978, foi preciso o ajustamento das políticas do turismo 

emissor para que este se desenvolva de uma forma a acompanhar as necessidades da 

economia nacional. 

Por outro lado, de acordo com Tse e Hobson (2008, p. 142), a China tem tido cuidado 

para manter o valor da moeda chinesa a fim de controlar a inflação, deste modo, o 

incentivo do desenvolvimento do turismo emissor, através das políticas públicas 

implementadas, podia ser uma boa estratégia para equilibrar o excedente comercial . A 

taxa de câmbio estável é um elemento favorável para o desenvolvimento do turismo 

emissor, nos próximos anos, com o crescimento contínuo da economia nacional chinesa, é 

esperada a valorização da moeda chinesa, cujo impacte pode ser positivo para o turismo 

emissor chinês, dado que quando a moeda chinesa vale mais em relação às moedas 

estrangeiras, as viagens internacionais tornam-se mais acessíveis para os turistas chineses. 
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3.4.1.2 Relação entre o turismo emissor e a política 

Numa perspetiva política, de mesma forma, o sistema político também evidencia o 

envolvimento do governo e a formulação das políticas para o turismo emissor. O Partido 

Comunista da China, sendo o único partido com poder executivo do país, tem o poder e o 

controlo central sobre todo o país, o que leva o governo a desempenhar um papel decisivo 

e fundamental no sector do turismo através da implementação das políticas públicas. Sob o 

modelo de economia de mercado socialista, implementado em 1992, no que diz respeito ao 

modo de liderança sobre a economia e as indústrias estratégicas, o governo chinês passou a 

ter um papel de condutor, em vez de ter a sua posição dominante na gestão das indústrias 

sob o modelo de economia planeada centralmente, envolvendo-se na operação e controlo 

dos setores através do macroplaneamento (Airey & Chong, 2010).  

Na China, a CNTA era a agência oficial que tem responsabilidade pelo planeamento e 

gestão do desenvolvimento do turismo, sendo afiliada com o Conselho de Estado da 

República Popular da China. A CNTA era responsável particularmente pela formulação 

das políticas, elaboração dos planos do desenvolvimento e promoção de atividades. Em 

2018, foi criado o Ministério da Cultura e do Turismo, cujas principais funções são 

implementar as políticas culturais e do turismo, fazer planos gerais para o desenvolvimento 

da cultura e turismo, a fim de aumentar e demonstrar a autoconfiança cultural, coordenar o 

desenvolvimento de empreendimentos culturais, indústrias culturais e desenvolvimento de 

recursos turísticos, melhorar o soft power da cultura e aumentar a influência da cultura 

chinesa, promovendo a integração dos empreendimentos culturais, indústrias culturais e 

turismo. É interpretado que esta mudança administrativa tem o seu objetivo de tornar o 

turismo como um plataforma de aumentar a influência da cultura chinesa (Siriphon & Zhu, 

2018). 

Para além disso, ainda existem outras instituições importantes que tratam de assuntos 

relacionados com o sector turístico, como por exemplo, o Secretaria de Segurança Pública 

(SSP) que trata da emissão dos passaportes, o Administração da Aviação Civil da China 

(AACC), o Ministério das Ferrovias, o Ministério de Transportes que controlam os 

transportes. 

Sob o controlo do governo, a indústria do turismo é facilmente afetada pelas medidas 

tomadas pelo governo, quer seja medidas apontadas diretamente para o setor do turismo ou 

não. Em 2013, o presidente Xi tomou a decisão e lançou a campanha anticorrução, 
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aparentemente, a campanha, sendo uma ação política do governo, cujo motivo é para 

diminuir a corrupção em todo o país, não tem qualquer ligação visível com o turismo. 

Tampouco, na realidade, segundo os intermediários chineses de longo percurso, esta 

campanha foi uma das políticas mais influenciou o turismo emissor, após a execução da 

campanha, as viagens de negócios reduziram-se bastante, pois antes de 2013, muitos 

grupos de viagem que vinham de empresas ou instituições públicas, eram constituídos por 

homens de negócios, governadores, etc. Normalmente, vários grupos deste tipo usavam 

dinheiro das empresas ou do governo para viajar fora do país. No entanto, depois do início 

da campanha, as regras passaram a ser muito rígidas para este tipo de viagem, tornando-se 

muito mais difícil de viajar em nome de empresa ou instituto público. Com efeito, algumas 

agências que antes dedicavam às viagens de negócios, tiveram de mudar o seu foco de 

negócios para grupos de lazer (Jørgensen, King, & Law, 2018). 

O exemplo de campanha anticorrução mostra-nos que as decisões feitas pelo governo 

influenciam o turismo de forma negativa, no sentido contrariado, arranjamos também outro 

exemplo que demonstra a influencia positiva. Sendo a questão de férias pagas para os 

trabalhadores, uma das questões principais que a Lei do Trabalhador procurar reforçar, 

novamente segundo os intermediários chineses de longo percurso, apesar de que muitas 

empresas não têm garantido as férias pagas do trabalhadores como a Lei pretende, o 

reforço do governo através das políticas ajuda a puxar o mercado turístico, para que as 

pessoas tenham mais tempo livre e melhores condições financeira a efetuar as viagens 

emissoras (Jørgensen et al., 2018). 

De outra perspetiva, descobrimos também que o governo se envolve no 

desenvolvimento do turismo emissor pode trazer também benefícios ao país no âmbito 

político, dado que, como mencionado no enquadramento teórico, o rápido 

desenvolvimento do turismo emissor é propício para o estabelecimento de relações 

multilaterais, possibilitando o estabelecimento das boas relações ou por vezes, a travagem 

do turismo emissor facilita o desenvolvimento indesejável das relações internacionais, a 

China não é a exceção deste caso.  

Na opinião de Tse (2015), entre os países potentes no mundo, a China é um dos 

poucos deles que tem as políticas explícitas no turismo emissor, e estas políticas 

normalmente têm as suas implicações tanto no desenvolvimento do mesmo como dos 

outros fenómenos. Entre as políticas para o turismo emissor, salientamos a ADS (Approved 
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Destination Status), sendo uma política concentrada nomeadamente no âmbito do turismo 

emissor, baseada na assinatura de acordos bilaterais entre a China e outros países. O 

turismo emissor chinês tem sido regulado e planeado pela ADS, pois “Only countries with 

ADS can be listed as group travel destinations by the Chinese government and promote 

their tourism market in China.” (Tse, 2013, p. 150).  

A influência da ADS é manifestada simultaneamente no sentido da promoção do 

turismo emissor e da restrição do turismo emissor, a implementação da ADS salienta a 

necessidade de ter políticas direcionadas para o turismo emissor, pois na realidade através 

da aplicação desta política, o governo pode garantir o planeamento sobre o 

desenvolvimento do turismo emissor.  

No entanto, como mencionado acima, a implementação da ADS não se aplica apenas 

para a gestão do turismo emissor, também serve para a manipulação das relações 

diplomáticas entre a China e os outros países, já que para aqueles países que querem 

assinar o acordo de ADS com a China, uma das condições necessárias para assinarem o 

acordo de ADS é que estes países devem ter uma boa relação diplomática com a China 

(Guo, Kim & Timothy, 2007; Tse & Hobson, 2008), de acordo com Dai et al. (2017, p. 4), 

atualmente, entre aqueles países que têm boas relações diplomáticas com a China a taxa de 

obtenção de ADS é de 100% para os países da América, e as percentagens para os países 

da Europa, os da Oceânia e Ásia e os de África são respetivamente 90%, 70% e 50%.  

 

3.4.1.3 Relação entre o turismo emissor e a imagem da sociedade 

Elliott (2002) considera que o turismo é um fenómeno social dinâmico, pois traz os 

efeitos sociais para os países e os seus povos, a qualidade de vida dos cidadão aumenta 

com o bom desenvolvimento do turismo, as tradições e culturas de certa comunidade, quer 

seja na aldeia, vila ou cidade, podem aproveitar para se revitalizarem com a exploração e o 

investimento dos recursos turísticos locais. Simultaneamente, alguns fenómenos negativos 

acompanhados pelo turismo, por exemplo, más práticas das atividades turísticas, podem 

prejudicar a imagem de uma sociedade, causando críticas ou por vezes preconceitos sobre 

os povos e as suas culturas. Face a estes aspetos negativos, a intervenção dos governos 

torna a regulação mais eficaz, evidenciando a importância das políticas do turismo emissor.  

Desde 1983, o ano em que marcou o início do desenvolvimento do turismo emissor 

chinês, o governo chinês tem ajustado as políticas sobre o turismo emissor. Em 2005, a 
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CNTA propôs a estratégia para o turismo emissor, cujo objetivo passou a ser regular as 

viagens do turismo emissor, segundo Tse e Hobson (2008), foram detetadas algumas más 

práticas no sector do turismo tanto ao nível nacional como ao nível internacional, sendo 

estas “zero-fare tour groups, overpromise of travel advertising, illegal overstaying, and 

operating outside of licensed businesses.” (p. 149). Neste contexto, em 2013, entrou em 

vigor a Lei de Turismo da China, cujo objetivo é regular as más práticas na indústria do 

turismo, reforçando a proteção do interesse dos consumidores do serviço do turismo (Ma, 

Qu, Hsiao, & Jin, 2015, p. 229).  

Por outro lado, os maus comportamentos dos turistas chineses nos países estrangeiros 

mostram também a necessidade de regulação através do envolvimento do governo e da 

implementação das políticas, uma vez que os turistas chineses representam de certa forma 

o seu país, a forma como se comportam no estrangeiro durante as viagens podem afetar a 

forma como os outros povos veem a China, ou seja, a imagem do país. Na verdade, desde 

2003, o governo chinês tem mostrado intenções para promover comportamentos 

civilizados dos touristas chineses, o qual é refletido pelos lançamentos de “Action plan to 

raise the civilization quality of Chinese tourists” e “Guide to Chinese tourists’ civilized 

behavior abroad”. Tse e Hobson (2008, p. 150) alegam que o governo chinês não vai 

deixar os turistas chineses que se comportam mal danificarem a imagem internacional da 

China, neste contexto, as políticas tornam-se necessárias. 

 

3.4.2 Análise das políticas numa perspetiva geográfica 

No contexto global, o turismo internacional (tanto na vertente recetiva como emissora) 

tem-se desenvolvido de uma forma estável em todo o mundo. Segundo Li (2011), o 

crescimento dinâmico do turismo no mundo começou depois da Segunda Guerra Mundial, 

devido ao desenvolvimento económico, ao ambiente internacional tranquilo e ao 

ajustamento das políticas do turismo. No entanto, no caso da China, quando o turismo 

internacional começou a desenvolver-se, começou principalmente pelo turismo recetor, no 

entanto, o turismo emissor não obteve prioridade logo após a fundação da República 

Popular da China, pois na realidade o turismo emissor sofreu um controlo apertado e rígido 

entre 1950 e 1983 (Dai et al., 2017, p. 256). O governo chinês deu prioridade ao 

desenvolvimento do turismo recetor e turismo doméstico, só depois, quando o turismo 

recetor e o turismo doméstico se tornaram um grande mercado na China, nos anos 1990, o 
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turismo emissor finalmente começou a se desenvolver de uma forma significativa (Xie & 

Li, 2009, p. 226). 

Olhando para a evolução global do turismo emissor chinês, verifica-se que este tem 

passado por períodos diferentes do seu desenvolvimento ao longo do tempo, sendo cada 

período marcado por características distintas. O desenvolvimento do turismo emissor 

chinês é constituído por três fases, sendo que estas são marcadas cronologicamente pelo 

início do turismo emissor para Hong Kong e Macau, seguido pelos países da Ásia e depois 

pelos países fora da Ásia. 

Geralmente, o ano de 1983 é considerado como o início do desenvolvimento do 

turismo emissor chinês, pois nesse ano o Governo chinês autorizou parcialmente, pela 

primeira vez, viagens cujo motivo fosse visitar familiares e amigos em Hong Kong, na 

altura essa autorização só era dada aos residentes da província de Guangdong, sendo que o 

primeiro grupo turístico foi ao Hong Kong no dia 15 de novembro de 1983.  

Em 1984, o Conselho de Estado lançou o documento Organizing Returned Oversea 

Chinese and their Relative to visit Hong Kong and Macao, aprovando oficialmente a 

organização de viagens de turistas chineses (Continente) para Hong Kong e Macau cujo 

motivo fosse visitar amigos e familiares. Adicionalmente, as viagens deviam ser 

organizadas sob regras rígidas, uma delas sendo que as despesas de viagem deviam ser 

suportadas por amigos e familiares de Hong Kong e Macau. Estes dois acontecimentos 

realmente marcaram o começo do desenvolvimento do turismo emissor da China, e em 

particular o começo do turismo emissor para Hong Kong e Macau.  

Em 1993, o Departamento de Relações Internacionais da CNTA e o Gabinete de 

Administração de Entrada e Saída do Ministério da Segurança Pública distribuíram 

juntamente um documento sobre a indicação de algumas agências de viagens em Hong 

Kong e Macau autorizadas a organizar viagens e a tratar de vistos coletivos.  

Em 1997 foi publicada a Temporary Measures of the Administration of Chinese Self-

Expenses’ Citizens Outbound Travel, que marcou o início de viagens de turismo emissor 

de turistas chineses por conta própria. Após Hong Kong e Macau retomarem a 

administração da RPC, respetivamente em 1997 e 1999, o número de agências que 

organizam viagens para as duas regiões tem aumentado gradualmente.  

Em 2002, a política lançada em 1997 foi substituída pela política Measures for the 

Administration of the Overseas Tours of Chinese Citizens, e, entretanto, o sistema da quota 
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diária de turistas para Hong Kong e Macau foi abolido. Segundo Li (2011), com a abolição 

desta regra, foi registado um aumento de 53,4% em termos do número de chegadas a Hong 

Kong, havendo alguns investigadores que consideram que o ano de 1997 foi o verdadeiro 

início do turismo emissor chinês.  

Com o lançamento de várias políticas, o turismo emissor para Hong Kong e Macau 

tem desenvolvido de acordo com a necessidade dos turistas e com o objetivo de satisfazer 

melhor os turistas. Em 2003, foi assinado o Mainland and Hong Kong Closer Economic 

Partnership Arrangement (CEPA), que liberalizou os negócios entre Hong Kong e a China. 

Nesse mesmo ano, foi introduzido o Esquema de Visita Individual para os habitantes de 

algumas regiões da China, incluindo Beijing, Shanghai e Guangdong. A introdução deste 

esquema permitiu os chineses destas regiões viajar para Hong Kong e Macau como turistas 

individuais, estabelecendo um novo marco para o turismo emissor para estas duas regiões, 

constituindo um ponto de partida para o turismo emissor chinês na sua forma 

contemporânea (Law, Sun, Fong, Fong, Fu, 2016). 

No que diz respeito do turismo emissor para os países da Ásia, de acordo com Li 

(2011), em 1984, A cidade de Dandong, na província de Liaoning, e Sinuiju, da Coreia do 

Norte, começaram a enviar um grupo turístico para fazer visitas de um dia, mas estas eram 

apenas atividades de intercâmbio e pagas por cada governo. Mais tarde em 1987, a CNTA 

e o Ministério do Comércio Externo e Cooperação Económica autorizaram agências de 

viagens em Dandong a operarem viagens de um dia para a cidade de Sinuiju, na Coreia do 

Norte, simbolizando o início do turismo emissor para países fronteiriços.   

Em 1989, O Conselho de Estado autorizou o pedido da CNTA relativamente à 

intenção de autorizar a organização de viagens de Guangdong para Singapura, com o 

motivo de visitar os familiares e relativos. No ano seguinte, de mesma forma, o Conselho 

de Estado autorizou o pedido da CNTA relativamente à intenção de autorizar a entidade de 

turismo da província de Heilongjiang a organizar viagens de grupos de intercâmbio com 

despesas por conta própria para a União Soviética. Nesse mesmo ano, foi publicado as 

Provisional measures concerning the administration of arranging Chinese citizens to 

southeast three countries, sendo que os três países autorizados são a Tailândia, Singapura e 

Malásia. No entanto, os chineses também só podiam viajar para estes países se os motivos 

fossem visitar familiares ou amigos e a despesa de viagem fosse paga por familiares ou 
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amigos desses três países. Mais tarde, foi adicionado à lista de destinos dos turistas 

chineses as Filipinas (1992) e a Coreia do Sul (1998).  

Com o lançamento de vários percursos turísticos para países que estão perto da China, 

a fim de assegurar o desenvolvimento do turismo de fronteira, o Conselho de Estado 

aprovou a política Opinions about Enlarging Borderland Travel and Promoting Frontier‟s 

Prosperity, nessa política foram propostas várias rotas turísticas para os países fronteiriços, 

pois o governo considera que o turismo de fronteira, por um lado, traz benefícios para as 

cidades chinesas que ficam na fronteira, incentivando o desenvolvimento da economia 

destas cidades, aumentando a estabilidade das mesmas, por outro lado, pode aumentar a 

influência internacional da China, assegurando a posição da China no ambiente 

internacional, o que corresponde os princípios das políticas de Open Door.  

Em 1993, foram publicadas várias políticas publicas no sentido de incentivar o 

turismo emissor, em abril, A CNTA e o Ministério da Segurança Pública vincularam um 

documento sobre as estipulações do turismo nos países do Sudeste Asiático. Em julho, o 

Conselho de Estado autorizou a Província de Yunnan a desenvolver o turismo nas 

fronteiras China-Vietnã e China-Mianmar. Além de mais, a fim de regular as viagens para 

os países fronteiriços, foi publicado em 1997 o Provisional Administration Measures of 

Border Tourism. No mesmo ano, com o plano do desenvolvimento do turismo regional da 

Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a entrada nos países como Tailândia, 

Laos, Malásia e Vietnam para os turistas emissores chineses foi simplificada.   

A terceira fase do turismo emissor chinês foi marcada pela assinatura do acordo de 

ADS com a Austrália e a Nova Zelândia, simbolizando o começo do turismo emissor 

chinês para países fora da Ásia. Existem duas razões para estes dois países serem os 

primeiros destinos ocidentais do turismo emissor chinês, por um lado, comparado com a 

Europa, Améria e África, apresentam uma distância geográfica mais curta com a China, 

por outro lado, eles mantinham as boas relações com a China nos anos 90. Para além disso, 

considera-se relevante mencionar o turismo emissor chinês para a União Europeia (UE), 

uma vez que o desenvolvimento do turismo emissor chinês para a UE tem contribuído para 

o seu crescimento. Em 2003, a China e a UE assinaram o Memorando de Entendimento 

China-UE sobre ADS, com base nisso, em 2004, a CNTA e a UE assinaram o Memorando 

de Entendimento sobre vistos e questões relacionadas com viagens de grupo dos chineses 

na Europa.  
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Li (2011) refere que a assinatura deste memorando foi um evento muito importante na 

evolução do desenvolvimento do turismo internacional, pois nesse ano o acordo de ADS 

deu um grande contributo para o desenvolvimento do turismo emissor. A China celebrou o 

acordo com 35 países, e assim passou a ter uma lista de 63 países com os quais tinha o 

ADS assinado. De 2003 até 2005, o número de turistas emissores chineses cresceu de 20,2 

milhões para 31 milhões. Segundo os dados publicados pela CNTA, até agora, existem no 

total 124 países que assinaram o acordo de ADS com a China. Por um lado, o número 

elevado de países com o ADS contribui tanto para o aumento da saída de turistas emissores 

como para o contínuo crescimento do turismo emissor chinês, por outro lado, isso também 

mostra que o turismo emissor chinês está a ganhar importância no palco global, e que os 

países têm forte interesse em expandir o mercado do turismo com a China. 

Em 2007, a China e os Estados Unidos assinaram o Memorandum of Understanding 

Between the Government of the People’s Republic of China and the Government of the 

United States to Facilitate Tourist Group Travel from China to the United States. Em maio 

desse ano, uma declaração foi feita no Segundo Diálogo Económico Estratégico entre os 

Estados Unidos e a China, realizado em Washington, para lançar viagens de lazer de 

grupos de chineses para os Estados Unidos (Tse, 2013). Com base nisso, em 2008, a China 

adicionou oficialmente os Estados Unidos à lista de ADS. Além do mais, nesse ano, 

Taiwan também foi aberto para turistas chineses, em maio de 2011, tal como os casos de 

Hong Kong e Macau, foi permitido que Taiwan recebesse os turistas chineses individuais. 

  

3.4.3 Análise das políticas públicas numa perspetiva macro 

Com o argumento apresentado anteriormente, identificámos que, ao longo da 

evolução do desenvolvimento do turismo emissor chinês, as políticas têm acompanhado o 

aumento do número de turistas, com marcos simbólicos da sua evolução. Entretanto, 

considera-se importante analisar as políticas numa perspetiva macro, especialmente a nível 

nacional, uma vez que as políticas para o turismo são implementadas de acordo com as 

estratégias de desenvolvimento da economia nacional. Consideramos que, através de uma 

breve análise de alguns planos ou estratégias nacionais, é possível compreender melhor a 

evolução das políticas para o turismo emissor. 

Seguimos a evolução do lançamento dos Planos Quinquenais para identificar a 

importância em crescimento das políticas públicas para o turismo emissor. Sendo que o 
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planeamento do desenvolvimento do turismo foi incluído apenas a partir do 7º Plano 

Quinquenal, analisamos as políticas para o turismo emissor a partir deste plano, incluindo 

também algumas políticas públicas para o turismo emissor, a fim de salientar o seu papel e 

a sua função no desenvolvimento do país.  

No 7º Plano Quinquenal, embora seja mencionado que se deve desenvolver 

ativamente o turismo, o foco do desenvolvimento concentra-se principalmente no turismo 

recetor. Na proposta para a formulação do 8º Plano Quinquenal (1991-1995), apontou-se 

para o desenvolvimento do turismo internacional. No 9º Plano Quinquenal (1996-2000) e 

no 10º Plano Quinquenal (2001-2005), o incentivo do turismo internacional foi salientado 

novamente, no entanto, não foi explicitada alguma estratégia em relação ao 

desenvolvimento do turismo emissor. Apesar disso, existe políticas gerais que não são 

propriamente desenhadas para o turismo emissor, mais têm os seus impactes para o mesmo, 

por exemplo, em 1996, o governo chinês relaxou a política cambial, com que as restrições 

das moedas estrangeiras foram relativamente facilitadas, os turistas emissores chineses 

passaram a poder converter livremente a moeda chinesa para gastos de férias (Zhou, King, 

& Turner, 1998).  

De acordo com Siriphon e Zhu (2018), entre 1983 e 1997, a estratégia de 

desenvolvimento para o turismo emissor era desenvolvê-lo de uma forma moderada, ou 

melhor dizer, existiam bastantes restrições para o seu desenvolvimento, por exemplo, havia 

restrições para viagens emissoras para os países ocidentais, apenas pessoas como da 

delegação oficial, estudantes que estudam no estrangeiro, grupos para participar feiras, 

encontrar-se com parceiros de negócios ou assistir aos programas de treinamento nos 

principais países económicos, podiam viajar para o ocidente (Arlt, 2006; Siriphon & Zhu, 

2018).  

Contudo, durante o período do 10º Plano Quinquenal, em 2001, o Conselho de Estado, 

publicou o Notice about Accelerating Tourism Development, em que foi referida a 

estratégia de desenvolvimento do turismo emissor, ao mesmo tempo, é mencionado que 

para desenvolver o sector do turismo é preciso, por um lado, implementar ativamente e de 

forma constante a estratégia “going out”, incentivar as grandes empresas a criarem 

agências de viagens no exterior e outros projetos de gestão do turismo, de modo a expandir 

o mercado internacional; por outro lado, simplificar o processo de entrada e saída de 

turistas.  
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Além disso, durante este período, houve acontecimentos que marcaram os pontos 

simbólicos para o turismo emissor. Em 2001, a China entrou na OMC (Organização 

Mundial de Comércio), com a adesão à OMC, houve mudanças nas políticas do turismo no 

sentido de cumprir os requisitos e regulações (Mak, 2013). Dois anos depois, o ano de 

2003 foi marcado como um ano em que ocorreram vários incidentes destacados para o 

turismo emissor, para além dos eventos que já foram mencionados acima (a introdução do 

Esquema de Visita Individual para Hong Kong e Macau e a assinatura do Memorando de 

Entendimento China-UE sobre ADS), em agosto, o Ministério de Segurança Pública 

ajustou regulamentos associados com a aplicação do passaporte, o processo foi 

simplificado; o número de agências de viagem que geriam o turismo emissor subiu de 67 

para 528.  

No 11º Plano Quinquenal (2006-2010), o sector do turismo é considerado como uma 

indústria potencial, quanto ao turismo emissor, a estratégia era padronizar o seu 

desenvolvimento. No entanto, no 12º Plano Quinquenal (2011-2015), a estratégia passou a 

ser desenvolver o turismo emissor de uma forma ordenadamente.  

Durante 12º Plano Quinquenal, em 2011, o Conselho de Estado manifestou a intenção 

de fornecer mais oportunidade para o desenvolvimento do turismo emissor de acordo com 

as estratégias nacionais do desenvolvimento na Seventh China Outbound Travel and 

Tourism Market (Mak, 2013). Em 2014, foi publicado as Several Opinions of the State 

Council on Promoting the Reform and Development of Tourism, em que se propôs a 

promoção da cooperação com outros países e a exploração do mercado internacional, 

enquanto foi identificada a necessidade de fortalecimento da cooperação com outros países 

no sector do turismo e a organização de atividades de “Ano do Turismo” com países 

importantes. No final de 2015, foi lançada ainda a “Estratégia 515”, especialmente para o 

desenvolvimento do turismo, o que apresenta propostas para novos papeis do turismo 

emissor (que iremos analisar no Capítulo 4). 

Para além disso, no Esboço para o Desenvolvimento do Turismo da China durante o 

12º Plano Quinquenal, é referido que o turismo emissor apresentar uma imagem positiva 

da China como um país grande e forte, é proposto que se deve incentivar o turismo emissor 

no sentido de desenvolver a diplomacia e comércio, aumentar o intercâmbio de culturas e 

promover cooperações turísticas, e o turismo emissor deve ser enquadrado no 

desenvolvimento de soft power do país.  
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Atualmente, estando no período do 13º Plano Quinquenal, a China já é o maior 

mercado mundial de turismo emissor, no Esboço para o Desenvolvimento do Turismo da 

China durante o 13º Plano Quinquenal, sendo na base do Esboço do 12º Plano Quinquenal, 

é proposto continuar a desenvolver ordenadamente o turismo emissor, além disso, um dos 

objetivos principais para o desenvolvimento do turismo é aumentar a influência 

internacional do país, sendo esperado o saudável desenvolvimento do turismo emissor, e 

que a diferença com os países desenvolvidos no sector do turismo seja diminuído 

significativamente e a voz da China seja mais forte, na regulamentação do turismo global e 

nos assuntos internacionais de turismo. 

 

3.5 Conclusão 

Concluindo, as políticas públicas são um elemento relevante para o desenvolvimento 

do turismo, no caso da China, tendo em conta aos fatores económico, político e social, o 

envolvimento do governo e a formulação e a implementação das políticas são necessárias 

para o desenvolvimento do turismo chinês. 

Após esta revisão das políticas públicas para o turismo chinês, especialmente o 

turismo emissor, é possível ter uma visão geral e abrangente sobre a evolução do 

desenvolvimento do turismo emissor desde 1949, e percebemos que o seu papel tem 

mudado ao longo do tempo. Identificámos que o turismo emissor sofreu uma grande 

evolução, desde uma restrição rígida a uma liberalização gradual. Verifica-se o turismo 

emissor está a ganhar cada vez mais importância no enquadramento geral do 

desenvolvimento do turismo, para além disso, também no processo da implementação das 

políticas, quer seja exclusivamente para o turismo ou não. O turismo emissor tem 

assegurado a sua posição, especialmente nos Planos Quinquenais, verificando-se a 

passagem da não existência de estratégias direcionadas diretamente para o turismo emissor 

para a existência de políticas explícitas para o mesmo.  
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Capítulo 4 – O turismo como instrumento de política externa  

4.1 Introdução 

Em certas circunstâncias, o turismo surge associado ao contexto da diplomacia, o 

turismo é ao mesmo tempo o beneficiador e beneficiado para o desenvolvimento da 

diplomacia à nível dos governos, pois o turismo promove as interações entre os governos e 

vice-versa. Com o objetivo de clarificar a ligação do próprio turismo chinês com a 

diplomacia em geral, iremos discutir o termo “diplomacia do turismo”, explicamos o que 

ela é e revemos a sua formação e evolução, na qual analisamos em particular o 

desenvolvimento estratégico da diplomacia do turismo no enquadramento da Uma Faixa, 

Uma Rota (secção 4.2); na base da análise das políticas públicas do turismo emissor e dos 

discursos oficiais, procuramos ainda identificar a sua posição no enquadramento de two 

track diplomacy. Apresentamos especialmente um exemplo de Ano do Turismo, que é 

considerado uma boa forma da diplomacia do turismo, assim como a manifestação de 

track-two diplomacy. (secção 4.3). Por mim, demonstramos a integração das estratégias do 

desenvolvimento da diplomacia nacional e do turismo emissor, através de vários exemplos 

da prática dessas estratégias (secção 4.4). 

 

4.2 Diplomacia do turismo: Formação e evolução 

No sentido de enquadrar o turismo no desenvolvimento da diplomacia nacional, foi 

introduzido oficialmente em 2015, pelo ex-diretor da CNTA, Jinzao Li, o termo 

“diplomacia do turismo”. De facto, nos primeiros 30 anos após a fundação da República 

Popular da China (1949-1978), o turismo, como extensão e complemento da diplomacia 

chinesa, já tinha a função diplomática de receber os visitantes estrangeiros. Até 1981, o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros era responsável pelo sector do turismo, segundo Mei 

(2006), nessa altura a principal tarefa do turismo era receber os visitantes estrangeiros que 

maioritariamente iam a China para ganhar a experiência socialista. Zhang e Liu (2018) 

referem que o turismo foi mencionado, pelo líder do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

como uma parte dos trabalhos da diplomacia.  

De uma perspetiva mais abrangente, a diplomacia do turismo inclui todas as 

atividades do turismo chinês em relação ao resto do mundo, tais como as interações, 

cooperação com outros países, a implementação das políticas e estratégias internacionais 

para o sector do turismo. Zhang e Liu (2018) optam por uma interpretação mais estreita, 
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salientando que o principal agregador da diplomacia do turismo tem que ser o governo do 

país, organizações ou instituições oficiais do turismo, caso contrário, é considerada a 

diplomacia à nível dos povos. Neste sentido, o desenvolvimento da diplomacia do turismo 

é refletido principalmente pelas políticas públicas para o sector do turismo (Mei, 2006).  

O processo da formação da diplomacia do turismo é ao mesmo tempo o processo da 

integração da China na globalização (Mei, 2006), o turismo é uma atividade que vincula as 

pessoas de todo o mundo, o crescimento notável do turismo emissor chinês por um lado, 

estimula a intenção de outros países para atrair mais turistas chineses, no sentido de 

vitalizar as suas economias, por outro, profunda a integração da China na comunidade 

internacional, pois na verdade, desde os anos 80 do século passado, a China tem tomado a 

sua iniciativa para a promoção aprofundada dos intercâmbios e cooperações internacionais, 

no qual destacamos a adesão à OMT e à Pacific Asia Travel Association (PATA), a 

organização da 1ª Conferencia Mundial de Desenvolvimento do Turismo e a criação de 

Aliança Mundial do Turismo (AMT). Isso tudo de facto despertou a formação gradual da 

diplomacia do turismo da China (Mei, 2006; Wang & Wei, 2017; Zhang & Liu, 2018). 

A expansão do mercado do turismo internacional chinês levou à análise sobre o 

turismo recetor e emissor de uma perspetiva diplomática, sendo que o turismo já se torna 

uma plataforma importante para divulgar a voz da China, assim como consolidar a ligação 

entre a China e o resto do mundo. Com a introdução do termo “diplomacia do turismo” no 

discurso da Conferência Nacional do Trabalho do Turismo (CNTT) (2015), o turismo é 

esperado para desempenhar um papel ativo no novo enquadramento da abertura do país, 

servindo para o desenvolvimento integral da diplomacia nacional.  

Na sequência, umas políticas nacionais foram implementadas para reforçar o 

desenvolvimento da diplomacia do turismo, sendo a Estratégia 515 (2015-2017) que 

promove as cooperações turísticas com os grandes potenciais e a OMT, assim como 

profundar as cooperações internacionais do turismo na base da iniciativa Uma Faixa, Uma 

Rota; o «Planeamento para o Desenvolvimento do Turismo do 13º Plano Quinquenal» 

(2016-2020) propõe a promoção da influência internacional do sector do turismo e, o maior 

grau de participação da China na formulação das regras e políticas internacionais em 

relação ao turismo.  

É de nota que, na CNTT de 2016, foi referido que o turismo tem mudado a sua 

posição de margem para a vanguarda da diplomacia. O ano de 2016 é considerado o ano de 
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ouro para o desenvolvimento vigoroso da diplomacia do turismo e a internacionalização da 

indústria do turismo, tendo o objetivo de alargar o palco internacional do mesmo. A nova 

estrutura de diplomacia do turismo está formada inicialmente com o lançamento do 

«Planeamento para o Desenvolvimento do Turismo do 13º Plano Quinquenal» (2016-

2020). Pois este foi um passo importante para o desenvolvimento da diplomacia do 

turismo, uma vez que é a primeira vez que o termo aparece no Plano Quinquenal do 

Conselho do Estado da China, o que verifica que a diplomacia do turismo passou a ser 

promovida como uma estratégia a nível nacional, a importância de ser mencionada neste 

Plano é destacada tanto para o desenvolvimento do próprio sector do turismo como para a 

diplomacia chinesa. 

Em 2017 e 2018, a diplomacia do turismo, ao ter obtidos os grandes avanços em 

tornar o turismo numa energia significativa de influencia a comunidade internacional e 

numa nova forma de intercâmbios bilaterais e multilaterais, é carregada pelas novas 

expetativas, espera-se que ela colabore com a iniciativa de Uma Faixa, Uma Rota, 

aproveitando desta para conseguir realizar mais eventos e cooperações com os países 

abrangidos da mesma, nomeadamente no sentido de estabelecer um mecanismo de reunião 

para os ministros do turismo de países e regiões abrangidos, assim como um mecanismo de 

cooperação turística entre as cidades que se situem no Cinturão Económico da Rota da 

Seda (CNTA, 2017).  

Na realidade, a combinação da diplomacia do turismo e a estratégia de Uma Faixa, 

Uma Rota é uma medida importante tanto para o turismo como para o desenvolvimento 

económico e político do país. A estratégia de Uma Faixa, Uma Rota apela basicamente o 

fortalecimento das interações políticas e implementação das políticas favoráveis, ligações 

rodoviárias, cooperação do comércio, circulação de moeda e confiança e amizade dos 

povos. O turismo pode levar à paz e fazer assuntos políticos mais flexíveis, as atividades 

turísticas permitem a ocorrência dos intercâmbios culturais, produzindo benefícios 

abrangentes a outras áreas tais como comércios internacionais, rede de transportes, 

tecnologia, etc. (CNTA, 2017).  

Tanto o turismo como Uma Faixa, Uma Rota têm um objetivo principal, que é 

permitir que as pessoas dos países e regiões abrangidos pelo projeto viajem mais 

livremente. A estratégia de Uma Faixa, Uma Rota foi introduzida em 2013, de facto, 

durante 2013-2019, várias medidas foram efetuadas para que a diplomacia do turismo e a 
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estratégia sejam mais integrados. Conforme os dados do Ministério da Cultura e Turismo 

da China, desde 2013 até ao início de 2019, a China assinou 76 documentos bilaterais de 

cooperação cultural e do turismo com países ao longo da Rota, a mesma tem tentado 

estabelecer mecanismo de cooperação bilateral e multilateral na área do turismo e cultura 

com ASEAN, Europa Central e Oriental, Rússia e Mongólia.  

De 2015 a 2018, a CNTA organizou várias atividades sob o tema de “Ano do turismo 

da Rota de Seda”. Em março de 2015, no documento A Visão e Ação de Promover a 

Construção do Cinturão Económico da Rota da Seda e da Rota da Seda Marítima do 

Século XXI, emitida conjuntamente pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e 

Reforma, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério do Comércio, foi proposta 

claramente a criação dos percursos e produtos turísticos com características da Rota da 

Seda na base do fortalecimento da cooperação e expansão do mercado do turismo.  

Neste contexto, a China tenta implementar o plano “Re-take Zheng He Road” para 

moldar o projeto de turismo marítimo China-ASEAN, na base da cooperação conjunta com 

países da ASEAN, como a Indonésia, o Vietnam e a Malásia, assim como criar as rotas 

internacionais de turismo The Tea Road com a Rússia e Mongólia. A CNTA ainda tomou a 

iniciativa de organizar Exposições Internacionais da Rota da Seda nas cidades chinesas, 

acompanhada a organização de por exemplo, Conferência de Operadores Turísticos de 

Viagem Internacional da Rota da Seda, Festival Internacional de Turismo da Rota da Seda 

na província de Gansu.  

Para além disso, sob a estratégia de Uma Faixa, Uma Rota, foram realizados vários 

encontros e reuniões de alto nível, o que promoveu profundamente a comunicação e 

interação dos países na área do turismo. Em junho de 2015, foi realizada a Reunião 

Ministerial de Turismo dos países ao longo do Cinturão Económico da Rota da Seda. Em 

julho de 2016, a realização da primeira reunião de Ministros do Turismo da China-Rússia-

Mongólia iniciou uma nova fase de cooperação turística entre os três países. Estes 

pretendem fortalecer a interconexão, explorar e construir conjuntamente destinos turísticos 

transfronteiriços. Além do mais, foram realizadas também a 1ª Conferência do Sector de 

Turismo China-ASEAN e a 1ª Conferência do Setor de Turismo China – Sul da Ásia. 

Ainda durante a 22ª Assembleia Geral da OMT, realizada na província de Sichuan da 

China, a CNTA e OMT organizaram conjuntamente a mesa-redonda dos Ministros do 
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Turismo dos países da Uma Faixa, Uma Rota, foi proposto o estabelecimento da 

comunidade cooperativa dos países e regiões da Uma Faixa, Uma Rota. 

Em maio de 2017, durante Fórum de Cooperação Internacional de Uma Faixa, Uma 

Rota, sob o testemunho do presidente Xi Jinping e o primeiro-ministro Li Keqiang, foram 

assinados documentos de cooperação do turismo entre a CNTA e países tais como o 

Uzbequistão, Chile, Polônia, Reino do Camboja. Verificámos que de facto a estratégia de 

Uma Faixa, Uma Rota pode oferecer mais oportunidades de desenvolvimento à diplomacia 

do turismo, fornecendo novas possibilidades para o turismo internacional das cidades perto 

da fronteira. De acordo com Tao Jin (2017), até 2017, o número de pessoas dos 

intercâmbios bilaterais de turismo entre a China e os países da Rota da Seda ultrapassou os 

25 milhões. 56 países e regiões abrangidos pela Uma Faixa, Uma Rota tornaram-se 

destinos de turismo emissor dos cidadãos chineses, representando 37% do número total de 

destinos turísticos de turistas emissores chineses. 

Huang e Liang (2017) consideram que, para o melhor desenvolvimento da diplomacia 

do turismo no enquadramento da Uma Faixa, Uma Rota, por um lado, o turismo pode 

aproveitar a organização dos fórum e conferências, promove as comunicações e interações 

entre os países englobados pelo projeto. Além do mais, na ideia de ajudar os países em 

desenvolvimento, pode-se criar fundação para o desenvolvimento do turismo da Rota da 

Seda, beneficiando os países menos desenvolvidos da Rota, ao mesmo tempo aumenta o 

poder dominante da China na comunidade internacional, especialmente no que diz respeito 

à formulação das regras internacionais para a área do turismo.  

 

4.3 Duplo papel do turismo emissor chinês na two track diplomacy 

A diplomacia aponta para as atividades exercidas por um país em termos das relações 

internacionais (Zheng, 2015), a diplomacia do turismo envolve interações internacionais, 

visando promover e expandir o mercado turístico pela diplomacia, ao ter mais interações e 

cooperação entre líderes e instituições turísticas dos países assim como organizações 

internacionais, as atividades turísticas serão promovidas com o aumento do fluxo turístico. 

O ex-diretor da CNTA, Li Jinzao destaca que, não se deve pensar que não há qualquer 

assunto diplomático no âmbito do turismo, e tratar de algo diplomático não é só 

responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiro, tendo também ligações com 

instituições do turismo. (CNTA, 2017). 
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Contudo, ela é algo diferente do que a diplomacia oficial e tradicional (a nível dos 

governos), pois tem a sua propriedade informal e abrange as comunicações a nível das 

populações. É considerado que, a diplomacia do turismo passa a ter o atributo duplo de 

diplomacia informal (a nível das populações) e diplomacia formal ou oficial (a nível dos 

governos), uma vez que por um lado, o próprio turismo é um tipo de diplomacia a nível das 

populações, que leva à troca das informações, valores e conhecimentos através dos 

intercâmbios e interações entre as pessoas (Zhang & Liu, 2018), por outro lado, além de 

ser beneficiado pelas cooperações governamentais, quando as relações entre países estão 

boas, o turismo pode atuar como um catalisador ou estímulo, caso contrário, ele pode atuar 

como tranquilizador (Wang & Wei, 2017).  

Li Bowen, professor da Faculdade de Gestão do Turismo da Beijing Union University, 

acrescenta que o duplo atributo da diplomacia do turismo é resultado da expansão do 

mercado do turismo recetor e emissor, que causam impactes destacados aos negócios, 

economia e política internacionais. Li Sanqi, secretário de Partido do Departamento da 

Cultura e Turismo (Província de Guizhou), refere que os intercâmbios culturais através do 

turismo podem estimular o gosto e respeito mútuos entre os povos, possibilitando a 

cooperação e boas relações internacionais; e o Presidente da China Railway Xi'an Group 

Co.,Ltd., Liu Shengrong, considera que as relações diplomáticas se tornam cada vez 

melhor com o aprofundamento dos intercâmbios no âmbito do turismo (CNTA, 2018). 

Ainda no parecer de Wu Wenke, da Academia Chinesa de Artes, o turismo não envolve 

apenas intercâmbios culturais, ele representa de certo modo a imagem nacional, o que pode 

produzir influência aprofundadas para a diplomacia do país (CNTA, 2018). 

Verificámos que, na realidade, no sentido de tornar o conteúdo da diplomacia do 

turismo mais abundante e também complementar as políticas formuladas, o governo chinês 

e as instituições públicas do turismo realizaram várias atividades a nível internacional, nas 

quais realçamos a organização do “Ano do Turismo”. Esta atividade é realizada entre a 

China e países desde os grandes poderes (os Estados Unidos, Rússia, União Europeia, 

Austrália, Canadá, etc.) até aos menos desenvolvidos (Índia, Turquia, Cazaquistão, etc.) do 

mundo, tendo o seu objetivo de promover o turismo chinês nos outros países, assim como 

deixar os destinos turísticos promoverem o seu mercado turístico na China, incentivando o 

crescimento do turismo emissor chinês.  
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De uma forma geral, a organização do “Ano do Turismo” é considerada atualmente 

um conteúdo extremamente crucial da prática da diplomacia do turismo, uma vez que 

beneficia os povos dos países envolvidos e aumenta os intercâmbios económicos e 

comerciais. O seu contributo é para além do próprio sector do turismo e para além do 

próprio país, dado que esta atividade pode injetar novas conotações e um novo impulso nas 

relações bilaterais, dando inspiração aos novos modelos de desenvolvimento das relações 

internacionais (CNTA, 2017). Wang Yuli, quem trabalha no Escritório de Representação 

de Pequim, Departamento de Promoção de Turismo dos EUA, comenta que o Ano do 

Turismo dos Estados Unidos envolve atividades tanto a nível dos governos, como a nível 

das populações, pode incentivar eventualmente o desenvolvimento do turismo de ambos 

países (CNTA, 2016).  

Notámos que, a realização do Ano do Turismo, através da organização das atividades 

diversificadas turísticas nos países participantes, aumenta os contactos dos povos, 

promovendo conhecimentos mútuos sobre os costumes, as tradições, a vida quotidiana, etc. 

pois, segundo Jenkins (1991), o turismo é de facto uma interação enorme de povos, sendo 

uma atividade mais do que apenas uma atividade económica. Na cultura chinesa, existe um 

ditado que é: uma boa relação entre nações é baseada na afeição entre os povos destas 

nações. Segundo o vice-primeiro-ministro Wang Yang, o Ano do Turismo fortalece os 

laços populares através do aumento da compreensão mútua. Gu Ning, da Academia 

Chinesa das Ciências Sociais, refere que os intercâmbios populares foram sempre uma 

base importante para as relações entre os países, pois a compreensão mútua promovida 

entre as duas populações pode aprofundar efetivamente a confiança e a compreensão 

mútua de dois países (CNTA, 2015).  

Durante o Ano do Turismo China-Rússia, tanto o responsável chinês do turismo como 

um político russo, sublinharam o resultado positivo de intercâmbios turísticos para a 

proximidade dos cidadãos, na base do melhor conhecimento dos povos e países, a parceria 

estratégica entre países ganha novas dinâmicas (NC, 2013). Temos também o exemplo do 

Ano do Turismo China-EUA, as organizações da vista de 5000 turistas aos Estados 

Unidos, o intercâmbio entre jovens – estudantes chineses e americanos também provam a 

valorização da promoção dos contactos populares através do turismo, e a sua ligação com a 

diplomacia nacional, pois a China dá sempre importância à diplomacia à nível das 
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populações (track-two diplomacy), na sua prática de diplomacia nacional, o governo chinês 

insiste a ideia de “Confiar nos povos e colocar esperança nos povos” (Zhang, 2011). 

De outra perspetiva, identificamos que as interações ativas entre os países também 

injetam dinâmica ao desenvolvimento do turismo emissor. Tal como o ex-diretor da 

Faculdade de Turismo e Gestão de Serviços (atual diretor da Escola de Negócios) da 

Universidade de Nankai, professor Bai Changhong acentua, o “Ano do Turismo” é uma 

decisão feita ambos por Presidente da China e Presidentes dos outros países na base de 

uma visão geral sobre as suas relações bilaterais (Xu, 2017), verificámos que a iniciativa 

da organização desta atividade nasce e fica definida muitas vezes durante os encontros dos 

lideres importantes da China e outros países.  

Em 2013, a visita do Presidente do Cazaquistão à China deu a origem do Ano do 

Turismo da China no Cazaquistão de 2017, segundo China Tourism News (Wang, 2017), 

isso foi uma decisão muito importante tomada em conjunto pelo Presidente Xi e Presidente 

do Cazaquistão; em setembro de 2014, durante a visita a Índia, o consenso que o presidente 

Xi e o primeiro-ministro indiano Modi alcançaram levou à realização de Ano do Turismo 

da índia na China e Ano do Turismo da China na Índia, respetivamente em 2015 e 2016; 

em setembro de 2015, o presidente Xi anunciou a organização do Ano do Turismo China-

EUA em 2016 durante a sua visita aos Estados Unidos.  

Segundo a CNTA (2017), para além dos exemplos mencionados acima, as 

organizações do Ano do Turismo entre a China e Coreia do Sul, a Rússia, Dinamarca 

foram todas uma decisão tomada pelos Presidente da China e Presidente de outro país, o 

que mostra que a diplomacia do turismo passa a ser um novo tópico nos encontros dos 

principais líderes da China e outros países e, está a tornar-se uma parte importante do 

desenvolvimento de parcerias estratégicas entre os países. O turismo, ao se envolver nos 

assuntos e estratégias diplomáticos, embarca numa nova plataforma a nível nacional em 

que a sua promoção também pode ser efetuada num âmbito mais abrangente.  

Com os exemplos demonstrados acima, consideramos, na verdade, o desenvolvimento 

da diplomacia do turismo chinês uma nova forma de desenvolvimento de two track 

diplomacy, a organização do Ano do Turismo sendo uma manifestação ideal deste. 

Segundo a CNTA (2016), a diplomacia do turismo chinês passa de ser apenas diplomacia à 

nível das populações a ser também uma forma de diplomacia à nível dos governos, sendo 

integrado na diplomacia nacional.  
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4.4 As estratégias da diplomacia chinesa e do turismo emissor 

De uma forma geral, a diplomacia chinesa tem os seus princípios básicos como: Os 

grandes países são o foco do desenvolvimento da diplomacia nacional, a periferia é a 

principal, os países em desenvolvimento são a base e a arena multilateral é um palco 

importante. Em 2015, tendo o objetivo de  englobar vários tipos de países no 

enquadramento do desenvolvimento da diplomacia do turismo, na base dos princípios da 

diplomacia nacional, foi proposta pela CNTA as estratégias: “Focando nas estratégias 

diplomáticas com os grandes poderes, usa a diplomacia do turismo para servir para o novo 

tipo de relações de grandes potencias entre a China e os Estado Unidos, a cooperação 

estratégica entre a China e a Rússia, a parceria estratégica entre a China e a EU; 

concentrando nas estratégias diplomáticas com países vizinhos, realiza cooperação turística 

de China-Coreia do Sul, China-Japão-Coreia do Sul, China-Índia e China-ASEAN; 

enfocando as estratégias diplomáticas com países tradicionais e amigáveis, fortalece a 

cooperação turística de China-Europa Central e Oriental, China-México e China-Cuba, etc. 

9  

Revendo a evolução da diplomacia do turismo, vários exemplos empíricos seguindo 

os princípios das estratégias acima mencionadas foram encontrados. Quanto aos grandes 

poderes, a China realizou o Ano do Turismo com os Estados Unidos, a Rússia e a União 

Europeia. Durante o Ano do Turismo China-EUA, foi assinado o Plano de Ação de 

Cooperação turística China – EUA, realizado o Diálogo do Turismo de Alto Nível; o Ano 

do Turismo com a União Europeia trouxeram várias vantagens para os turistas emissores 

chineses, no sentido de se tornar as viagens emissoras mais convenientes e fáceis para os 

chineses, países como Albânia, Bósnia-Herzegovina, Ucrânia, Montenegro e outros países 

lançaram políticas no que diz respeito ao visto para facilitar as viagens, os chineses 

desfrutam da isenção de visto para alguns desses países, para além disso, foram abertos 

mais voos diretos de cidades chinesas para cidades europeias, lançados mais produtos 

turísticos e serviços em Mandarim para os turistas chineses.  

Quanto à Rússia, em 2016, foi realizada a primeira Reunião de Ministros do Turismo 

China-Rússia-Mongólia em Hohhot, Região Autônoma da Mongólia Interior; foram 

 
9 Sob a nossa tradução, o conteúdo em língua original (em chinês) é《围绕大国外交战略，通过旅游外交

服务中美新型大国关系、中俄全面战略协作关系、中欧全面战略伙伴关系；围绕周边国家外交战

略，开展中韩、中日韩、中印、中国东盟旅游合作；围绕传统国家和友好国家外交战略，加强中国

—中东欧、中墨、中古等旅游合作》, consultado em 12.2016. 
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assinados Memorando de Entendimento sobre Cooperação Turística entre os Três Reinos, 

Declaração Conjunta da Primeira Reunião dos Ministros do Turismo China-Rússia-

Mongólia; com o estabelecimento do mecanismo da Reunião dos Ministros do Turismo 

China-Rússia-Mongólia, criou-se a "Aliança Internacional do Turismo da Rota de Chá", 

que permitiu a Mongólia Interior lançar vários novos percursos de turismo transfronteiriço. 

No que diz respeito à prática da diplomacia do turismo aos países vizinhos, 

consideramos o Japão e Coreia do Sul casos típicos para demonstrar a interação entre a 

diplomacia do turismo e a diplomacia nacional, com estes dois casos também veremos que 

por vezes a deterioração das relações bilaterais podem causar barreiras para o turismo, isto 

também faz parte de todo o enquadramento estratégico das relações diplomáticas. No caso 

do Japão, sob as iniciativas das elites políticas, em 2005, a delegação de mais de 230 

pessoas, liderada pelos líderes importantes chineses, participaram a Conferência de 

Promoção de Intercâmbio de Turismo China – Japão; em 2006, foi realizada a primeira 

reunião dos Ministros do Turismo China-Japão-Coreia, no sentido de promover o turismo 

entre esses países.  

Para além disso, nos momentos simbólicos para a China e o Japão, como 30º e 35º 

aniversário das relações diplomáticas, foi organizada a visita de delegação chinesa com 

mais de 5000 pessoas ao Japão, e vice-versa a delegação japonesa com mais de 3000 

pessoas a China. No sentido negativo, notámos que, tanto a disputa de território da Ilha de 

Diaoyu entre a China e o Japão (em 2012 e 2013), como a implantação de sistema defesa 

mísseis em Coreia do Sul (em 2016), ambos causaram efeitos negativos para as suas 

relações com a China, o turismo sofreu de uma forma significativa, registando com um 

declínio notável em relação às viagens da China para o Japão, e o cancelamento de vários 

produtos turísticos, voos e reservas de hotel em Coreia do Sul.  

Além disso, a China também dá a importância ao desenvolvimento das relações 

multilaterais com países da ASEAN, na CNTT de 2016, o ex-diretor da CNTA, Li Jinzao, 

enfatizou a tarefa de iniciar a negociação na cooperação turística China-ASEAN, criando 

condições para a realização do Encontro de Ministros de Turismo China-ASEAN, foi 

proposta também a cooperação com países da ASEAN como Indonésia, Vietnam e Malásia 

para implementar o projeto Re-take Zheng He Road, a fim de moldar o Projeto de Turismo 

Marítimo China-ASEAN. Em 2017, foi realizado o Ano de Cooperação Turística China-

ASEAN, pelo qual se envolve uma série de atividades turísticas. 



72 

 

No que concerne aos países em desenvolvimentos, tal como o que propôs no 13º 

Plano Quinquenal para o Desenvolvimento da Indústria Turística da China, no sentido de 

aumentar a influência internacional da indústria do turismo, pretende-se implementar 

projetos de assistências externas para ajudar países e regiões em desenvolvimento e países 

abrangidos por Uma Faixa, Uma Rota no âmbito do turismo. De outra perspetiva, 

consideramos também este tipo de assistências externas através do turismo pode 

demonstrar de certo modo o soft power da China. Embora Hong Kong e Macau sejam duas 

regiões autónomas que fazem parte do território chinês, não estão dentro da questão do 

planeamento das relações diplomáticas, geralmente, o turismo da China para Hong Kong e 

Macau são considerados o turismo emissor chinês, consideramos os dois casos também são 

exemplos evidentes para mostrar o turismo emissor chinês enquanto uma manifestação de 

soft power, incluímo-los na nossa análise.  

Tse (2013) revela que a China, ao demonstrar o seu soft power, usou o turismo 

emissor chinês para apoiar Hong Kong, Taiwan, Macau e alguns  países asiáticos do 

sudeste. Depois do Tsunami que aconteceu em 2004 no Oceano Índico e em 2011 em 

Japão, o turismo dos países como Tailândia, Indonésia, Malásia, Índia e Sri Lanka encarou 

um sofrimento, o governo da China junto com as agências da viagens e várias instituições 

turísticas, no sentido de apoiar a indústria do turismo destes países, tomaram medidas 

como lançar voos direitos para Tailândia, ajudar a criar mais produtos turísticos na Índia, 

incentivar as viagens emissoras para os países que foram afetados pelo desastre quando as 

situação se normalizaram, recomeçar as viagens de grupos no Japão, etc. (Tse, 2013; Xu et 

al., 2018). Tal como refere Nye, a credibilidade é crucial para o fortalecimento do soft 

power, a assistência humanitária que a China oferece aos outros países evidencia a 

autorização moral, sendo elemento importante para a construção de credibilidade e 

legitimidade de um país. 

Para além deste tipo de assistência humanitária, no caso de Hong Kong, envolve-se 

um tipo de assistência económica através do turismo emissor. Após a ocorrência duma 

sequência de incidentes: a epidemia em 1997, a crise financeira asiática em 1998 e SARS 

em 2003, a economia de Hong Kong teve um grande sofrimento na sua história de 

evolução. Contudo, em 2003, a China tomou a ação de assistência económica, com a 

introdução do Esquema de Visita Individual no âmbito do turismo emissor, o que levou a 

um aumento significativo em termos do número de turistas chineses para Hong Kong, 
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sendo que nos primeiro 3 anos da introdução do Esquema de Visita Individual, foram mais 

de 13 milhões indivíduos chineses a viajar para Hong Kong (Tse & Hobson, 2008). O 

mesmo aconteceu a Macau, no sentido de estimular o crescimento económico do mesmo, o 

governo chinês permite que os touristas chineses visitem os casinos em Macau, em 

resultado, os touristas chineses (do Continente) passaram a ser os maiores consumidores na 

indústria de casino de Macau.  

Além de Hong Kong e Macau, segundo Ding (2010), dentro da estratégia do soft 

power direcionada para África e América Latina, o governo chinês tem feito esforço para 

implementar programas de viagens de grupos de cidadãos chineses a algumas nações 

africanas e latino-americanas e conceder mais o ADS com países destas regiões. Conforme 

o documento oficial de Políticas da China para África (2006), o continente africano é um 

continente que tem muitos países em desenvolvimento, sendo uma força importante para a 

construção e desenvolvimento da paz do mundo. É necessário organizar bem as viagens 

emissoras chinesas para alguns países africanos, espera-se assinar o acordo ADS com mais 

países de África.  

O governo chinês utiliza o turismo emissor para aumentar a influência do soft power, 

o mesmo pretende estimular o crescimento económico dos países africanos através do 

incentivo do turismo emissor para estes países, sendo que este tipo de estimulação 

económica não é de forma coerciva, pode ser considerado como soft power. A China 

pretende criar uma relação amigável com os países africanos através da promoção do 

turismo emissor, estabelecendo uma imagem amigável de um país em crescimento notável, 

pela qual mostra a vontade de ajudar os países menos desenvolvidos, não tendo qualquer 

intenção de criar ameaças para os outros países com o ganho de seu poder (Chen & 

Duggan, 2016).  

Na verdade, segundo os mesmos autores, no âmbito do turismo, a China tem 

contribuído mais para o desenvolvimento económico da África do que a África para a 

China, com o aumento de interações entre os países africanos e a China, o número de 

turistas para África tem subido. Ajudar os países menos fortes faz parte da política externa 

da China, particularmente a iniciativa de “Crescimento Pacífico”, para que posteriormente 

esta mantenha uma boa relação com aqueles países, eis a mensagem de soft power que a 

China pretende transmitir face aos países africanos, e também à comunidade internacional 

geral.   
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Por fim, seguindo a estratégia diplomática de multilateralismo, o governo chinês 

considera a sua organização e participação nos eventos internacionais são vitais para a 

prática da diplomacia do turismo, sendo crucial para aumentar a voz internacional da 

China. Entre os eventos mais recentes, salientamos a organização da Primeira Conferência 

Mundial de Desenvolvimento do Turismo em 2016. A organização desta é uma decisão do 

governo chinês baseada no olhar da visão geral da diplomacia chinesa e desenvolvimento 

da indústria do turismo.  

De acordo com a opinião de Bai Changhong, a Conferência envolve as organizações 

internacionais importantes e uma ampla participação de muitos países, o que comprova a 

diplomacia do turismo, sendo já um elemento importante da diplomacia nacional, produz 

efeitos positivos e de longo alcance na comunidade internacional e, por vezes, ela até 

consegue efeitos que a diplomacia oficial dificilmente conseguia. O seu embarque neste 

palco ganha por si reconhecimento na área das relações diplomáticas.  

Acentuamos também as realizações da 7ª Reunião dos Ministros do Turismo G20 

(2016), 22ª Assembleia Geral da OMT (2017), a Cúpula Global do World Travel Tourism 

Council (WTTC), e a criação de Aliança Mundial do Turismo (AMT), sendo a última uma 

organização estabelecida pela iniciativa da China. A fundação de AMT tem os seus 

objetivos de promover a paz através do turismo, aumentar os intercâmbios internacionais e 

profundar as cooperações internacionais. Por outro lado, a sua criação mostra que a 

posição internacional da China tem aumentado. Siriphon e Zhu (2018) manifestam que a 

criação de AMT poderia ser uma parte de implementação de soft power da China, no 

sentido de aumentar a influência do país, uma vez que a criação da organização garante de 

certo modo o maior direito e influência da China no sector do turismo a nível mundial. 

A participação de todos eventos mencionados acima evidencia a integração mais 

profunda da China no palco global, levando ao aumento do peso da indústria do turismo 

nos intercâmbios internacionais, quanto a este aumento de importância, gostávamos de 

salientar um evento bilateral entre a China e o Reino de Tonga, uma vez que este é um 

marco simbólico tanto no desenvolvimento do turismo como da diplomacia do turismo. 

Pois a participação do diretor de CNTA na cerimónia da coroação do rei do reino, sendo a 

primeira vez que o mesmo visitou um país como representante especial do Presidente do 

país, carrega a expectativa do governo chinês de que a diplomacia do turismo consiga mais 

desempenhos nas cooperações internacionais, e que satisfaça melhor as necessidades das 
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relações internacionais, o que pode evidenciar a integração da própria indústria do turismo 

no enquadramento das interações políticas. 

Correspondendo às estratégias propostas pela CNTA, acima mencionadas, Zhizhong 

Ning, do Instituto de Ciências Geográficas e Pesquisa de Recursos Naturais, da Academia 

das Ciências da China, aponta para quatro aspetos de desenvolvimento futuro da 

diplomacia do turismo: em primeiro lugar, deve-se desenvolver o turismo com países de 

fronteiras e outros que fiquem aproximados, por exemplo, Coreia do Sul, o Japão, 

Tailândia e outros países do sudeste asiático, pois muito turistas chineses optam por viajar 

para estes países devido à similaridade das culturas e a distância geográfica; em segundo 

lugar, tendo em conta que diferentes países possuem diferentes recursos turísticos, pode-se 

desenvolver o turismo de benefícios mútuos para que os países aproveitem recursos 

favoráveis, estabelecem relações de parceria, criando novos produtos turísticos; em terceiro 

lugar, o governo chinês pode continuar a promover assistências externas através do turismo 

no sentido de estabelecer relações pacíficas com os outros; por fim, é extremamente crucial 

integrar os intercâmbios culturais no desenvolvimento do turismo, pois a cultura e o 

turismo são interligados, a integração das diferentes culturas faz parte das atividades 

turísticas e promove o desenvolvimento positivo do turismo (CNTA, 2017).  

 

4.5 Conclusão 

A diplomacia do turismo é um novo aspeto do desenvolvimento do turismo chinês, 

sendo uma nova energia no desenvolvimento das relações internacionais e diplomacia. 

Com esta função diplomática, o turismo embarca na plataforma da diplomacia nacional, 

passando a ter desempenho tanto na diplomacia a nível das populações como na 

diplomacia a nível dos governos. Desde 2015, vimos que a sua importância tem aumentado 

ao longo do tempo, ela está cada vez mais integrada nas estratégias importantes de 

desenvolvimento do país, nomeadamente a estratégia de Uma Faixa, Uma Rota. Esta, 

sendo uma estratégia de abertura global e desenvolvimento integral, carrega também as 

funções diplomáticas, é favorável para os turistas chineses chegarem a mais países e 

conhecerem povos diferentes e culturas diversificadas. Podemos concluir que a indústria 

do turismo é um elemento crucial na implementação da estratégia de Uma Faixa, Uma 

Rota, sendo um sector principal para promover cooperação do comércio, circulação de 

moeda. Simultaneamente, Uma Faixa, Uma Rota oferece uma plataforma para o 
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desenvolvimento da diplomacia do turismo, possibilitando mais cooperação da área do 

turismo.  

Para além disso, a prática da diplomacia do turismo, por exemplo, a organização do 

Ano do Turismo estimula as interações populares e políticas, o que pode levar 

respetivamente o estabelecimento das relações amigáveis entre povos e a implementação 

das políticas favoráveis. O papel do turismo emissor chinês desempenha no enquadramento 

na Two track diplomacy permite a integração das estratégias do desenvolvimento da 

diplomacia e do turismo. Os intercâmbios e a cooperação em turismo podem se tornar uma 

força importante para uma cooperação mais abrangente e multiárea entre os países. O 

crescimento do turismo emissor tem criado condições favoráveis para as cooperações 

internacionais, e a alta frequência de participação ou organização dos eventos 

internacionais dentro da área do turismo tem cultivado a influência internacional positiva 

do país.  
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Capítulo 5 – Metodologia  

5.1 Introdução  

Os capítulos anteriores são compostos pelo enquadramento teórico, contendo os 

principais conceitos do tema e as respetivas ligações entre si, assim como uma revisão 

histórica das políticas públicas do turismo chinês. O presente capítulo apresenta o processo 

metodológico da investigação, no qual consistem em os métodos e as estratégias para a 

investigação empírica desenvolvida. De uma forma geral, tendo em consideração o 

objetivo geral e os pressupostos, este trabalho opta-se por uma abordagem de investigação 

de natureza qualitativa, pois esta exige a interpretação profunda e a exploração de certos 

assuntos e fenómenos, permitindo uma compreensão mais completa de novas perspetivas 

diferentes. Adota-se ainda o método de estudo de caso, mais concretamente o estudo de 

caso sobre o Japão. Quanto à recolha de dados, envolve-se a recolha das políticas públicas 

para o turismo chinês, especificamente relacionadas com o turismo emissor, notícias 

publicadas no portal da CNTA e outras instituições ou jornais, documentos oficiais tais 

como relatório sobre o desenvolvimento do turismo e relações internacionais. 

Posteriormente, o material recolhido será submetido à análise documental, técnica que à 

partida se revela mais adequada.  

Sendo assim, em primeiro momento, começamos por discutir de uma forma geral os 

assuntos metodológicos nos estudos das ciências sociais e políticas (secção 5.2), num 

segundo momento, apresentamos os raciocínios do qual optamos principalmente por uma 

abordagem qualitativa e a vantagem do uso de dados quantitativos (secção 5.3). Por fim, a 

última secção (secção 5.4) é constituída pelo desenho de investigação em que relata as 

principais técnicas metodológicas tomadas, tais como revisão de literatura (5.4.1) e estudo 

de caso (5.4.3), assim como a estrutura teórica e desenvolvimento de objetivos (5.4.2) e os 

principais passos de recolha dos dados e respetivos tratamentos e análises (5.4.4). 

 

5.2 Investigação nas ciências sociais e políticas 

O desenho de investigação é um processo de tradução e interpretação, uma 

investigação começa pelo surgimento de uma ideia, os investigadores interpretam desta 

ideia de algo problemático para algo que contém as inferências convincentes, através de 

um conjunto de opções metodológicas (Schmitter, 2008). As ciências necessitam de um ou 

mais paradigmas para as orientarem, neste processo de interpretação, os investigadores, ao 
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aprenderem os paradigmas, escolhem o que estudam, formulam as hipóteses para explicar 

os fenómenos observados e definem as técnicas adequadas para provar as hipóteses. Tal 

como refere Kuhn (1962, p. 109), os cientistas adquirem teorias e métodos através dos 

paradigmas, pois estes fornecem não só o mapa aos cientistas, mas também indicações para 

construir um mapa.  

De um ponto de vista comum, existem geralmente dois paradigmas que orientam os 

estudos sociais, sendo positivismo e interpretativismo, dado que os positivistas usam 

principalmente as metodologias quantitativas e os interpretativistas usam as metodologias 

qualitativas. Ao longo do tempo, a diferença entre a abordagem quantitativa e qualitativa 

tem sido um assunto muito discutido pelos investigadores das ciências sociais. Corbetta 

(2003) revela que o positivismo e o interpretativismo fornecem duas visões fortemente 

contrárias sobre a realidade social, os métodos e as técnicas usadas dentro de cada 

paradigma também são diferentes.  

No entanto, quer seja a abordagem quantitativa ou qualitativa, existem três questões 

básicas para as investigações empíricas das ciências sociais serem elaboradas, sendo que a 

questão ontológica é sobre o que nós estudamos, associando com a natureza e a forma da 

realidade social, levantando a questão de “Se existe um mundo real e o objetivo no meio 

dos fenómenos sociais”; a segunda questão (questão epistemológica) é para responder se os 

conhecimentos sobre a realidade social podem ser adquiridos, assim como quais são as 

formas dos conhecimentos; por último, a questão metodológica é sobre como os 

fenómenos da realidade social podem ser adquiridos, envolvendo a escolha de técnicas e 

métodos para a tal aquisição (Corbetta, 2003). 

Schmitter (2008) resume que as investigações das ciências sociais e políticas 

envolvem uma série de estratégias que constitui um ciclo, no qual existem quatro lógicas 

de investigação. Num primeiro momento, os investigadores começam por escolher um 

tópico e conceitualizá-lo, formando as hipóteses, eis a lógica de descoberta; num segundo 

momento, os investigadores podem seguir a lógica de explicação, selecionando os casos de 

estudos caso necessitem e, explicar com mais detalhes sobre as relações entre os conceitos 

do tópico através da construção do projeto; seguidamente, sob a lógica de precisão e de 

prova, os investigadores recolhem os dados sobre os fenómenos sociais e políticos, tendo 

em conta a validade da medições dos variáveis e a precisão das observações feitas ao longo 

da investigação, fazendo as inferências da possível causalidade e preparam-se a encarar as 
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críticas e oposições sobre a própria investigação. No entanto, Schmitter (2008) salienta que 

nem todos os investigadores seguem todo o ciclo, podem escolher apenas algumas 

estratégias, sendo não existem um único conjunto de estratégicas para as investigações de 

todos os tópicos, a elaboração de investigação depende dos tópicos e opções dos 

investigadores. 

 

5.3 Raciocínios da abordagem qualitativa 

Nas ciências sociais, as pesquisas quantitativas lidam principalmente com os números, 

pois os investigadores analisam e apresentam os seus fenómenos estudados com escalas e 

medições, as pesquisas qualitativas estão ligadas  aos conceitos, as definições e descrições 

dos fenómenos, os investigadores analisam e apresentam os acontecimentos com a 

interpretação e histórias (Berg, 2001). A presente investigação visa analisar o turismo 

emissor chinês nas circunstâncias diferentes das relações internacionais e, o papel das 

políticas públicas implementadas nessas circunstâncias. Além disso, o propósito de obter 

uma compreensão "interna" do turismo emissor chinês no enquadramento da diplomacia 

nacional da China é fundamental para a nossa investigação.  

Tendo em conta a combinação de turismo emissor chinês com o desenvolvimento da 

diplomacia e relações internacionais ainda não sendo um fenómeno muito estudado tanto 

na área do turismo como na área da ciência política. A característica relativamente 

inovadora da questão da nossa investigação apela à exploração em profundidade e 

pormenorizada do fenómeno em estudo, neste contexto, consideramos a abordagem 

qualitativa nos servirá melhor os interesses da investigação.  

A abordagem qualitativa foca nos significados e conceitos (Berg, 2001), preocupando 

como o mundo social é entendido e interpretado (Mason, 2002). Quando o assunto 

estudado é pouco conhecido e analisado, uma interpretação é requerida como objetivo de 

demonstrar os novos pontos de vista na base dos dados disponíveis. A natureza da 

interpretação enfatiza o valor dos dados qualitativos em busca de conhecimento. De acordo 

com o ponto de vista de Mason (2002, p. 7), a investigação qualitativa deve ser elaborada 

sistematicamente e rigorosamente, não podendo apresentar apenas as descrições dos 

fenómenos, pois devem produzir argumentos, e de dar conta da sua qualidade e conclusões. 

Para além disso, o estudo qualitativo envolve uma participação ativa dos investigadores, 

sendo que ao longo do seu processo, os investigadores devem fazer opções e decisões 
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conforme as mudanças do contexto e a situações da investigação, devem também proceder 

a autocrítica sobre o próprio estudo (Mason, 2002), uma vez que, ao contrário da 

investigação quantitativa, a construção da investigação qualitativa não é estruturada e 

fechada, ela é flexível e contextual, sendo construída durante o processo de investigação 

(Corbetta, 2003). 

No entanto, queríamos salientar que, a nossa adoção da abordagem qualitativa não 

deixa os dados quantitativos insignificantes, na verdade, a integração de análise 

quantitativa e qualitativa permite a adquirição de ideias mais amplas, a utilização dos 

dados quantitativos podem tornar-se um suplemento para a análise qualitativa (Porta & 

Keating, 2008), uma vez que o cruzamento dos dados de ambas abordagens aumenta a 

confiabilidade dos dados e das conclusões (Goldenberg, 2004). As diferentes abordagens 

de pesquisa envolvem diferentes pontos de vista e maneiras de coletar e analisar os dados, 

o que lava a cabo de uma ideia mais ampla (Goldenberg, 2004). Stake (1995) enfatiza que 

de facto, a enumeração tem a sua atribuição nas pesquisas qualitativas, a descrição e 

interpretação também são elementos importantes nas pesquisas quantitativas. Deste modo, 

a nossa análise também inclui a análise de alguns dados quantitativos, nomeadamente os 

dados relacionados ao número de turistas chineses no japão. Acreditamos que esses dados 

nos permitirão perceber melhor a evolução do número de turistas chineses no Japão sob 

diferentes contextos.  

 

5.4 Estrutura e desenho da investigação  

5.4.1 Revisão de literatura 

A revisão de literatura é uma revisão generalizada dos estudos relativos ao tópico da 

investigação, ela deve incluir normalmente tanto os estudos clássicos como as pesquisas 

mais recentes, demonstrando como os outros investigadores tem estudado e abordado o 

tópico da nossa investigação, sendo uma orientação teórica da investigação (Berg, 2001). 

A realização de uma revisão de literatura é habitualmente um dos primeiros passos para 

efetuar uma investigação científica, ao fazê-la, os conceitos fundamentais para construir o 

quadro teórico da pesquisa podem ser definidos (Goldenberg, 2004). O enquadramento 

teórico indica onde se situa a pesquisa, apresentando os diferentes pressupostos dos autores 

sobre o tema de investigação. Este tipo de pesquisa bibliográfica fornece a base para 
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estabelecer a estrutura conceptual, na qual as hipóteses da investigação podem ser testadas, 

uma vez que ela esclarece os raciocínios dos problemas investigados.  

Há três âmbitos teóricos na nossa investigação que foram abordados nos capítulos 

anteriores, sendo o turismo com a política externa, o turismo com soft power e o turismo 

com as políticas públicas. No âmbito das políticas públicas, a revisão da evolução das 

políticas públicas do turismo chinês, nomeadamente do turismo emissor, é crucial para 

perceber o planeamento do governo chinês para o desenvolvimento do turismo emissor, 

assim como a sua posição nas estratégias nacionais.  De mesmo modo, no âmbito da 

política externa, a análise sobre o desenvolvimento de two track diplomacy e as suas 

interações com o turismo é significativo para perceber melhor o papel do turismo no 

enquadramento da diplomacia nacional. Para além disso, a revisão do desenvolvimento das 

relações sino-japonesas e o turismo bilateral entre os dois países é requerido e efetuado nos 

próximos capítulos, pois isso permite-nos perceber o contexto da investigação do nosso 

caso estudado Japão.  

  

5.4.2 Estrutura teórica e desenvolvimento de objetivos 

5.4.2.1 Objetivos 

A investigação visa analisar o turismo emissor chinês sob o ponto de vista das 

políticas públicas, identificando o seu potencial de servir para o desenvolvimento da 

diplomacia. Deste modo, a principal questão de investigação é: de que forma o turismo 

emissor chinês, sob a orientação das políticas publicas, funciona como instrumento de 

política externa? Adicionalmente existem algumas questões secundárias que suportam a 

questão principal e que são necessárias evidenciar. Primeiro, procura-se saber a ligação 

entre o turismo e as relações internacionais, assim como, como é que esta ligação pode ser 

refletida nas políticas públicas; segundo, pretende-se analisar de que modo o turismo 

emissor está a ser utilizado enquanto instrumento para o desenvolvimento da diplomacia 

política, assim como o seu papel nas interações entre as diplomacias a nível dos governos 

das populações; Por fim, tenta-se verificar se o turismo emissor chinês é uma manifestação 

de soft power enquanto um instrumento político em algumas situações.  

Com a interpretação das políticas lançadas pelos governos, pressupõe-se que o 

turismo emissor serve como um catalisador ou para enfraquecer o desenvolvimento 

estratégico das relações internacionais. Com base nos pressupostos e de forma a obter 
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respostas para as questões de investigação, pretende-se (i) analisar a evolução das políticas 

públicas para o turismo chinês, especificamente o turismo emissor, e identificar as 

mudanças das atitudes do governo chinês face ao desenvolvimento do turismo emissor; (ii) 

salientar a necessidade e a importância do envolvimento do governo e da implementação 

das políticas públicas para o sector do turismo; (iii) abordar o desenvolvimento da 

diplomacia do turismo e os seus potenciais nas expetativas da autoridade e académicos; 

(iv) perceber no que sentido o turismo emissor chinês é utilizado no desenvolvimento das 

relações internacionais através da implementação das políticas públicas no caso do Japão; 

(v) explorar qual é o desempenho do turismo emissor chinês para o Japão nas diplomacias 

a nível dos governos e das populações. 

 

5.4.3 Estudo de caso 

Vennesson (2008) revela que o contributo do estudo de caso para a ciência social e 

política é significante, pois uma parte considerável de conhecimentos destas áreas são 

resultados de estudo de caso. A elaboração de um estudo de caso é um processo de 

escolher um ou mais de um fenómenos ou eventos, depois conceptualiza-o(s) e analisa-o(s) 

através da recolha de vários dados e informações, cujo objetivo é compreender a totalidade 

deste(s) fenómeno(s) ou evento(s), iluminando as características dos fenómenos 

semelhantes de um âmbito mais amplo (Berg, 2001; Goldenberg, 2004; Vennesson, 2008).  

De acordo com Stake (1995; 1994), existem três tipos de estudos de caso, sendo 

estudo de caso intrínseco, instrumental e coletivo. No estudo de caso intrínseco, o interesse 

de investigação é aprender sobre um caso particular, este é escolhido e estudado não 

necessariamente porque ele representa os outros casos semelhantes ou traz alguns 

resultados generalizados, mas sim, porque existe um interesse inerente sobre o caso; o 

estudo de caso instrumental, tal como demonstrado que se percebe pelo seu nome, o caso 

tem o seu papel de suporte, o objetivo é compreender algo a mais para além do próprio 

caso, melhor dizer, a análise do caso pode levar a compreensão de algumas questões 

teóricas; por último, o estudo de caso coletivo, também é designado o estudo de 

multicascos é um tipo de estudo de caso que se envolvem vários casos para perceber um 

fenómeno.  

A nossa investigação analisa o caso do Japão, a fim de perceber, como é que as 

relações sino-japonesas influenciam o turismo emissor chinês para o Japão e, qual é o 
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papel das políticas públicas no desenvolvimento do mesmo, enquanto um instrumento que 

contribui para a diplomacia oficial. Conforme a nossa segunda questão secundária, o que 

nós pretendemos perceber não é apenas o caso do Japão, queríamos que os resultados 

adquiridos através deste caso podem ser aplicados a mais outros países, para que se possa 

entender, num âmbito mais amplo, a função das políticas publicas do turismo emissor 

chinês ou políticas publicas que tenham impactes ao mesmo no enquadramento do 

desenvolvimento das relações internacionais da China. Neste contexto, o estudo de caso 

que realizamos é instrumental, tendo o caso do Japão a desempenhar o seu papel de apoio, 

com motivo de fornecer explanações e entendimentos teóricos de uma abordagem mais 

vasta.  

No século XX, o estudo de caso era visto como um método apenas adequado para a 

fase exploratória duma investigação (Beeton, 2005), não tendo a utilidade para descrever 

ou testar as proposições (Yin, 2010). No entanto, Yin (2010) afirma que tal como outros 

métodos de pesquisa, o estudo de caso pode ser usado para as fases exploratórias, 

descritiva e explanatória, logo podem existir estudos de caso com essas três finalidades. O 

estudo de caso é um método comum para fazer pesquisas qualitativas, ele ganha a 

credibilidade através da descrição e interpretação ao longo de todo o percurso da 

investigação (Stake, 1994). Desta forma, a análise do caso do Japão envolve a análise das 

relações sino-japonesas e a revisão da evolução do turismo emissor chinês para o Japão 

(descrição), assim como a análise dos dados relativos aos fluxos de touristas chineses para 

o Japão, a sua possível ligação com os eventos internacionais e as certas políticas públicas 

(interpretação).  

Um estudo de caso é realizado com o objetivo de procurar respostas para a principal 

questão de investigação, portanto, ele é organizado no seguimento de levantamento de 

algumas questões (Stake, 1994). No nosso caso, ao estudar o turismo emissor chinês para o 

Japão, pretendemos em primeiro lugar entender, quando existe uma melhoria ou 

deterioração nas relações sino-japonesas, há alterações nos fluxos dos turistas emissores 

chineses? No caso de ter a resposta sim para a pergunta anterior, essas alterações são 

influenciadas pelas políticas públicas da China ou do Japão e de que forma? Seguidamente, 

as políticas públicas do turismo chinês, nomeadamente do turismo emissor, podem 

contribuir para melhorar ou piorar as relações sino-japonesas e de que forma? 
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Na verdade, existem algumas preocupações sobre a realização de estudo de caso 

tendo em consideração as suas limitações. Ao revelar essas limitações, gostávamos de 

justificar também a nossa seleção do Japão como o caso estudado. Um dos preconceitos 

sobre o estudo de caso único é a sua generalização, pois como é que podemos generalizar a 

partir de um único caso? A generalização de um estudo de caso refere que este pode 

fornecer informações que possam ser utilizadas além deste caso individual, quer dizer, os 

resultados do estudo de caso são generalizáveis para os outros casos semelhantes. Contudo, 

isto não quer dizer que todos os outros casos semelhantes se manifestem correspondente 

aos resultados da investigação, a investigação oferece na verdade uma explicação sobre a 

razão por que é provável alguns dos outros casos semelhantes estão envolvidos na mesma 

situação.  

Segundo Stake (1994; 1995), o critério primário da seleção é a oportunidade de 

aprendizagem, escolhemos os casos acessíveis e que nos permitam adquirir o máximo 

possível. O caso do Japão, ao contrário dos outros casos alternativos, em vez de apresentar 

apenas um ou dois eventos eventualmente úteis para o nosso argumento, mostra mais 

evidências para justificar a possível ligação entre as políticas públicas do turismo e 

relações internacionais ao longo da história do turismo emissor chinês no Japão. Neste 

sentido, o caso do Japão apresenta também a tipicidade e representatividade, dois 

elementos importantes considerados pelo Yin (2010) para justificar o estudo de caso único. 

No nosso enquadramento teórico, temos as teorias que especificam o uso do turismo na 

área das relações internacionais e diplomacia através das políticas públicas, o caso único 

do Japão irá conseguir preencher as condições para testar as proposições teóricas até 

ampliar a teoria.  

Outra limitação sobre o estudo de caso muito falada é a reflexão e a predisposição dos 

investigadores (Beeton, 2005; Vennesson, 2008). Os investigadores poderiam procurar as 

informações que possam confirmar os seus argumentos e ignorar evidências negativas. 

Para resolver esta questão, a medida mais sugerida é utilizar várias técnicas e apresentar 

várias fontes de informação para sustentar a credibilidade e validade dos argumentos. Isto é 

chamada a triangulação, sobre qual iremos explicar com mais detalhes na próxima secção. 

No processo de seleção do caso, confirmámos que o caso do Japão nos permite ter acesso a 

vários tipos de informações, incluindo relatórios das autoridades, políticas relacionadas, 
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dados turísticos, etc. a acessibilidade dos documentos e dados oficiais oferece efetivamente 

uma boa base para a nossa análise de conteúdo de documentos.  

 

5.4.4 Recolha e análise de dados 

5.4.4.1 Recolha de dados  

A recolha e a análise dos dados são um processo importante da elaboração duma 

investigação, uma vez que através deste processo, os dados podem guiar-nos a chegar aos 

resultados esperados. Devido à natureza do objetivo da nossa investigação, a maioria das 

informações vem de fontes qualitativas, numa escala relativamente mais pequena, os dados 

quantitativos também foram utilizados. A revisão da literatura e a análise dos documentos 

são as maiores fontes de dados durante o processo da investigação. Neste contexto, a 

recolha dos dados desta investigação é efetuada em duas partes principais, sendo que por 

um lado, recolhemos de uma forma geral os dados em relação ao turismo chinês 

particularmente ao turismo emissor, por outo lado, coletamos especificamente os dados do 

turismo emissor chinês para o Japão, com o objetivo de avançar a análise do nosso estudo 

de caso.  

Quanto a primeira parte da recolha dos dados, recorremos a vários tipos de 

informações pois acreditamos que isso permita a aquisição de um entendimento profundo e 

completo sobre o turismo emissor. Uma das críticas sobre a pesquisa qualitativa é, acusam-

se duma falta de regras rigorosas para guiar as atividades de coleta de dados, ou seja, pode 

existir uma modelação dos dados colhidos sob o bias do pesquisador (Goldenberg, 2004). 

Neste contexto, a triangulação dos dados é uma das estratégias para obter a credibilidade 

(Byrne, 2001), se os diferentes dados podem demonstrar o mesmo fenómeno, os dados são 

corroborados mutuamente e a qualidade dos dados será aumentada (Mason, 2002).  

Em primeiro lugar, os documentos políticos são muitas vezes os primeiros a ser 

usados nas pesquisas sociais, sendo uma fonte rica dos documentos (Corbetta, 2003). Neste 

caso, são recolhidas as políticas de turismo que foram lançadas ao longo do tempo, sendo 

maioritariamente a nível nacional ou internacional. Poderão ser exclusivas do sector do 

turismo ou políticas direcionadas para outros setores, mas que se aplicam ao turismo. No 

que concerne à seleção das políticas, esta é efetuada a três níveis: primeiro são incluídas 

políticas que assinalam marcos simbólicos do turismo, sendo posteriormente selecionadas 

as políticas direcionadas para o turismo emissor a fim de rever a evolução do mesmo, por 
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fim, coletamos as políticas que tenham indicações de desenvolver o desempenho 

diplomático do turismo e promover a cooperação internacional. Neste processo são 

utilizadas palavras-chave tais como “turismo”, “turismo emissor”, “relações 

internacionais”, “diplomacia” e “soft power”.  

Em segundo lugar, os meios de comunicação são um dos maiores produzidores dos 

documentos sobre a sociedade, damos à importância as reportagens e notícias pois elas 

revelam de algum modo alguns aspetos da realidade social. Esta parte da recolha dos dados 

consiste na recolha de notícias publicadas em órgão oficiais e noticiosos, nomeadamente 

no portal de (CNTA), China’s Tourism Voice, China Tourism News, Tourism Diplomacy 

Journal, que estejam relacionadas com o tema em estudo, utilizando as mesmas palavras-

chave. Por último, a recolha é direcionada aos discursos políticos. Neste caso limitamo-nos 

a recolher apenas discursos da Conferência Anual do Trabalho do Turismo (CNTT), estes 

permitem-nos a identificar os sucessos atingidos e os problemas existentes no passado, 

assim como a perceber a direção e os objetivos futuros quanto ao turismo, sendo fácil 

compreendermos os focos de desenvolvimento em relação do turismo. 

No que concerne a segunda parte da recolha dos dados, a organização dos dados sobre 

um ou mais de um caso exige um olhar separado para uma especifica série de informações 

num ou mais de um contextos (Mason, 2002). Focamos no caso do Japão e na recolha dos 

dados relativos ao turismo emissor chinês para o Japão. Na realidade, existem muitos tipos 

de dados, alguns vêm dos documentos já disponíveis por exemplo, relatórios, notícias, 

políticas e declarações do governo, matérias disponíveis na internet, etc., outros 

documentos são então dados gerados durante o processo de investigação, tais como listas, 

tabelas e figuras. No nosso estudo do caso de Japão, encontram-se então os ambos tipos de 

dados.  

Recolhemos especificamente as políticas públicas relacionadas com o turismo emissor 

chinês para o Japão, as notícias e os relatórios associados com as relações bilaterais e 

turismo, Inquéritos da Opinião Pública Japão-China, obtidos principalmente nos portais do 

Ministério das Relações Exteriores do Japão, Organização Nacional do Turismo do Japão, 

Embaixada do Japão na China, Governo da República Popular da China entre outros. 

Juntamos também os dados numéricos que indicam a chegada dos visitantes dos chineses 

deste 1999 até 2019. Estes dados são então considerados dados não processados, que 

precisam de ser organizados antes de ser analisados.  
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5.4.4.2 Análise de dados  

A nossa recolha de dados envolve muitos tipos de documentos, sendo assim, 

aplicamos a técnica de análise documental sobre as políticas, os relatórios e as notícias 

recolhidos. A análise das matérias documentais é um dos métodos mais usados nas 

pesquisas sociais, sendo uma técnica útil e adequada para retirar as informações valiosas 

para a elaboração da pesquisa (Mason, 2002). O nosso objetivo no processo do 

procedimento destes dados, é identificar conteúdo relacionado com os tópicos da nossa 

investigação e, relacionar os diferentes tipos de dados para suportar a nossa interpretação e 

entendimento dos mesmos. Segundo Berg (2001) a triangulação não é apenas um trabalho 

de usar vários dados ou várias fontes de dados, mas sim, relaciona-os, pois este tipo de 

cruzamento dos dados pode reduzir ou retirar mesmo o limite ou a ameaça existentes na 

cada série de dados para a validade.  

Os dados podem-se confirmar mutuamente para chegarmos aos resultados da pesquisa 

com mais validade, por esta razão, na análise dos dados do estudo de caso, utilizamos 

novamente a técnica de triangulação dos dados, mais especificamente, efetuamos uma 

integração dos dados qualitativos e quantitativos. A análise dos documentos qualitativos 

envolve a leitura literal e interpretativa, a última é um processo de ler as informações a 

pensar o que eles significam ou representam, ou o que nós podemos inferir através deles. 

Entretanto, fazemos os gráficos e figuras na base dos dados associados aos fluxos turísticos 

da China para o Japão, dado que aqueles podem fazer os dados mais fáceis para ver, 

tornando os conteúdos complexos ou numerosos menos difíceis para entender (Mason, 

2002). Neste sentido, juntamos vários tipos de matérias, tais como os relatórios do turismo 

do Japão e das relações sino-japonesas, os artigos publicados para identificar as razões do 

acréscimo e decréscimo do número da chegada dos visitantes chineses para o Japão, no 

sentido de abranger a amplitude na nossa descrição e explicação, assim como aumentar a 

confiança da interpretação feita para a pesquisa.  

Para além disso, quanto aos dados quantitativos que recolhemos, tendo em conta que 

a nossa análise inclui os dados dos últimos 20 anos associados aos fluxos turísticos da 

China para o Japão, para os dados serem mais organizados e clarificados, dividimos os 

dados dos tais 20 anos em diferentes fases, de acordo com as características dos mesmos e 

o contexto das relações sino-japonesas. Fazemos a comparação entre os dados globais do 

turismo japonês com os dados dos visitantes chineses, assim como a comparação dos dados 
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dos principais mercados turísticos do turismo recetor do Japão, no sentido de identificar e 

salientar as divergências reveladas pelos dados do turismo emissor chinês, para que 

possamos posteriormente analisar os fatores que levam a cabo destas diferenças.  

Na parte de ligar o turismo chinês com a diplomacia no caso do Japão, especialmente 

na análise do papel do turismo chinês para o Japão na interação das diplomacias a nível dos 

governos e das populações, efetuamos uma exploração das reportagens dos meios de 

comunicação e inquéritos da Opinião Pública Japão-China, dado que estes documentos 

podem ser incorporados no estudo de caso e oferecem-nos uma fonte rica de detalhes para 

a nossa investigação. É de acentuar, a integração de várias fontes para a análise é um 

resultado de considerações sobre a validade e confiabilidade necessitadas nos estudos de 

caso. Yin (2010) salienta três princípios da coleta de dados, sendo não usar apenas uma 

fonte de evidência, a necessidade de criar um bando de dados e por fim fazer a manutenção 

de um encadeamento de evidência.   

 

5.5 Conclusão 

Este capítulo começa por uma abordagem geral sobre a construção de investigação na 

ciência social e política. A opção da abordagem qualitativa da nossa investigação foi 

justificada, seguidos pelos esboços do desenho da pesquisa, enfocando as principais etapas 

relacionadas à coleta e análise dos dados. O processo da recolha dos dados foi apresentado 

com detalhes. A principal técnica da análise dos documentos recolhidos é a análise 

documental. A recolha das políticas publicas sobre o turismo chinês permite-nos a fazer 

uma revisão da evolução do turismo chinês de várias perspetivas, oferecendo um contexto 

global para a nossa investigação do turismo emissor chinês e os seus potenciais de ser um 

instrumento político. As notícias coletadas levam-nos a descobrir as visões dos oficiais e os 

académicos sobre os tópicos do nosso tema.  

No que concerne ao Japão, a combinação dos dados numéricos e os documentos 

fornecem-nos uma base sólida para identificar o Japão como o exemplo típico de 

demonstrar as interligações entre o turismo, relações diplomáticas e políticas públicas. A 

organização dos dados quantitativos foi explicada, e esta divisão e separação dos 

respetivos dados permite os leitores a ter uma visão mais direta e explícita sobre a 

evolução do turismo emissor chinês para o Japão, facilitando também a vinculação entre a 
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evolução destes dados com a implementação das políticas públicas nas diferentes 

circunstâncias internacionais.  
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Capítulo 6 – Evolução das relações sino-japonesas 

6.1 Introdução 

Neste capítulo, pretendemos fazer uma revisão generalizada da evolução das relações 

sino-japonesas, registando os eventos importantes, sejam favoráveis ou não, na história das 

relações políticas da China e Japão. Acreditamos que esta revisão seja extremamente 

importante para a nossa investigação, uma vez que, pretendemos encontrar os momentos 

bons e difíceis destas relações para que possamos posteriormente estabelecer uma ligação 

entre estes com o desenvolvimento do turismo emissor chinês para o Japão. Sendo assim, o 

capítulo é estruturado de uma sequência cronológica, a revisão remonta a 57 d.C., a nossa 

análise foca na evolução no século XXI, uma vez que o turismo emissor chinês para o 

Japão só começou a desenvolver a partir dessa altura. Contudo, é de enfatizar que a revisão 

das relações políticas do passado, nomeadamente do século XIX e XX é extremamente 

crucial para compreender melhor a origem dos problemas existentes nessas relações.  

 

6.2 Os primeiros contactos 

A história do estabelecimento de relações internacionais entre a China e o Japão 

remonta ao ano 57 d.C., melhor dizer, durante o reinado de Imperador Guangwu da 

Dinastia Han Oriental. O primeiro contacto entre a China e o Japão, foi numa visita de 

emissários japoneses ao imperador Guangwu, que estes receberam um selo de ouro 

concedido por Imperador chinês (Cheow, 2006; Dreyer, 2016; Wu, 2014). De acordo com 

Wu (2014), a evolução histórica das relações sino-japonesas passou por cinco fases desde 

57 d.C. até 2014. Sendo a primeira fase é da Dinastia Han Oriental até às Dinastias do 

Norte e do Sul (57 d.C. -589); a segunda fase é da Dinastia Sui ao início da Dinastia Ming 

(581-1401); a terceira é do início da Dinastia Ming até Restauração Meiji (1401-1870); a 

quarta abrange desde a assinatura de Sino-Japanese Friendship and Trade Treaty entre a 

Dinastia Ming e o Japão até ao fim da Segunda Guerra Mundial (1871-1945); a última 

então é a partir do fim da Segunda Guerra Mundial até 2014. 

Na nossa análise, seguimos a principal linha do tempo proposto pelo Wu (2014) para 

fazer a revisão, no entanto, tendo em consideração a evolução do turismo emissor chinês 

para o Japão tem desenvolvido nomeadamente a partir do século XXI, consideramos a 

revisão das relações sino-japonesas desde final do século XX deve ser discutida com mais 

detalhes e prolongadas, neste sentido, as duas últimas fases classificadas pelo Wu (2014) 
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serão divididas ainda com mais pormenores no nosso trabalho, com o objetivo de perceber 

os momentos altos e baixos destas relações bilaterais no tempo contemporâneo.  

Numa primeira fase das relações sino-japonesas, nomeadamente até aos finais do 

século VI, a principal maneira de intercâmbios entre os dois países era, os japoneses 

mandavam emissários à China e fazer os pedidos para obter títulos e território e, a China 

adotava a política de consagração. Na segunda fase, durante as dinastias Sui (581-618) e 

Tang (618-907), os japoneses continuavam a mandar enviados para a China, mas desta vez 

com o motivo principal de aprender a cultura chinesa, as tecnologias, a medicina e a 

religião, etc. Ao longo desse tempo, o Japão recebeu uma grande influência cultural, 

filosófica e política da China. Um bom exemplo para visualizar melhor esta aprendizagem 

é as Reformas Taika, o que levou a uma série de transformações abrangentes à sociedade 

japonesa, especialmente nos âmbitos económicos e políticos (Dreyer, 2016; Wu, 2014). As 

reformas foram efetuadas com base nos sistemas económicos e políticos da Dinastia Tang, 

o que levou a um desenvolvimento notável da sociedade e a economia japonesas nos 

séculos seguintes, diminuindo as diferenças de desenvolvimento entre a China e o Japão. 

Neste contexto, o Japão com o seu desenvolvimento e o ganho do poder, mudou a sua 

atitude em relação à China, o que era refletida pela sua ambição aumentada de conquistar a 

China. Em 1592, durante o período da dinastia Ming (1368-1644), o regente japonês 

Toyotomi Hideyoshi iniciou a Guerra Imjin, cujo objetivo era conquistar primeiro a 

Península Coreana, usando-a posteriormente como um espaço de ligação para entrar na 

China. Durante a guerra, houve várias batalhas ocorridas na Península Coreana. A China 

mandou reforços militares em apoio à Coreia, após as primeiras batalhas com a derrota da 

tropa japonesa, houve trégua e tentativa de negociações, no entanto, as negociações 

acabaram por ser interrompidas. Toyotomi Hideyoshi, insatisfeito com o resultado da 

primeira invasão, arrancou a segunda invasão à Coreia em 1597, a guerra durou até ao ano 

seguinte, em que Toyotomi Hideyoshi morreu de doença, e a tropa japonesa foi retirada. 

Apesar de ter repulsado a tropa japonesa, este combate de sete anos contra a invasão 

japonesa à Coreia causou uma carga financeira grande e um gasto da força militar, 

deixando a dinastia Ming exausta (Dreyer, 2016; Wu, 2014). 
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6.3 Declínio da China e ascensão do Japão 

Durante o período da ditadura militar feudal japonesa, designada Xogunato Edo 

(1603-1868), sendo conhecido por ser um período em que o Japão se mantinha 

relativamente fechado ao resto do mundo, a sociedade e a economia japonesas 

desenvolveram-se de uma forma significante, pois de facto, o Japão não cessou contactos 

por exemplo com alguns holandeses e portugueses, a quem os japoneses tinham interesse 

nas suas técnicas de construir barcos e nas armas que possuíam (Dreyer, 2016). Para além 

disso, os japoneses esforçaram-se para adquirirem conhecimentos avançados ocidentais 

durante esse período. 

 Numa primeira altura, a aprendizagem da língua holandesa e as ciências naturais da 

Europa era encorajada, conhecimentos sobre a medicina e a tecnologia foram adquiridos 

pelos japoneses através da tradução dos livros ocidentais, posteriormente, no final da era 

Xogunato Edo (1603-1868), essa aprendizagem estendeu-se até aos âmbitos tais como 

política, cultura e filosofia ocidentais. Na realidade, esta onda de aprendizagem dos 

conhecimentos ocidentais forneceu uma base para a evolução da sociedade japonesa, 

influenciando o pensamento e o comportamento da classe alta (Wu, 2014).  

Posteriormente, esta aprendizagem veio a ocorrer numa maior escala durante a era 

Meiji (1868-1912), através deste processo da procura dos conhecimentos no estrangeiro, os 

japoneses conseguiram obter conhecimentos úteis sobre os sistemas político, económico e 

educativo dos países ocidentais, inovações, tecnologias industriais e militares, assim como 

a arte e a cultura avançada, adaptando-os de acordo com a situação e a necessidade do 

Japão. Além do mais, na meada do século XIX, o interesse dos Estados Unidos de fazer 

comércios na Ásia levou a chegada de frota americana ao Japão, forçando então a abertura 

de dois portos japoneses aos americanos. Em 1858, foi assinado o «Acordo de Comércio e 

Amizade» entre o Japão e os Estados Unidos, seguidamente os países como a Grã-

Bretanha, a Rússia, Holanda e França assinaram acordos semelhantes com o Japão, 

marcando a abertura do mesmo para o comércio ocidental (Cheow, 2006). Tudo isso 

deixou o Japão a se encontrar numa era de prosperidade, caracterizada pela rápida 

industrialização e modernização. 

Enquanto o Japão estava a começar o caminho do desenvolvimento do capitalismo, a 

China, sofreu derrotas da invasão de vários países ocidentais, particularmente nas duas 

Guerras do Ópio, respetivamente acontecidas entre 1839 e 1842 e entre 1856 e 1860. Após 

a assinatura de um conjunto de tratados desiguais com países como a Grã-Bretanha, França 
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e a Rússia, a China perdeu uma parte do seu território assim como a sua independência 

soberana.  

O declínio do império chinês e a ascensão da sociedade japonesa estimularam a 

modificação ainda mais radical da atitude do Japão sobre a China, iniciando a quarta fase 

das relações sino-japonesas, marcada pelas palavras chaves de “invasão” e 

“enfraquecimento” (Wu, 2014). Desde os anos 70 do século XIX, as pretensões de se 

expandir e tomar uma política externa agressiva do Japão têm sido cada vez mais 

acentuadas, visto que uma das políticas diplomáticas que a Restauração Meiji apelava era 

“Expansão do Território”, cujos principais alvos são a Coreia e a China.  Em 1874, o Japão 

mandou expedição a Taiwan, contudo acabou por não a conseguir conquistar, no entanto, o 

acordo que chegaram no fim dessa expedição ofereceu oportunidades para a incorporação 

japonesa das ilhas de Ryukyu em 1879, tendo em conta que as ilhas de Ryukyu eram um 

estado vassalo chinês, a incorporação japonesa dessas ilhas por um lado, cortou então os 

seus laços com a China, por outro lado, tinha valores estratégicos para a expansão do 

Japão, particularmente até Taiwan e Ilhas Pescadores (Zachmann, 2010).  

Em 1876, as expedições japonesas obrigaram os coreanos a assinar o «Tratado 

Gangwa», sendo o primeiro tratado desigual entre o Japão e a Coreia, que levou mais tarde 

a última a ser anexada pelo Japão em 1910. Por último, o Japão arrancou finalmente em 

1894 a guerra contra a China, conhecida como Primeira Guerra Sino-Japonesa. A China 

sofreu uma grande derrota, em consequência, a China tinha de reconhecer a independência 

e a autonomia total da Coreia; Taiwan, Ilhas Pescadores e a Península de Liaodong foram 

cedidos ao Japão, posteriormente, com a intervenção dos países França, Alemanha e a 

Rússia, a Península de Liaodong foi devolvida à China; Cidades como Shashi, Chongqing, 

Hangzhou, Suzhou foram abertas ao comércio do Japão; juntando a indemnização da 

devolução da Península de Liaodong e a compensação de guerra, a China pagou uma 

grande fortuna ao Japão, que foi usada depois para o desenvolvimento industrial e militar 

do Japão.  

Após essa guerra, a China entrou numa época marcada pela intervenção estrangeira e 

agitação doméstica, o Japão, pelo contrário, desenvolveu-se de uma forma admirável nas 

áreas da economia, indústria, indústria militar, etc. (Wu, 2014), estando a passar a ser um 

poder potente no leste da Ásia, e esta posição foi assegurada ainda pela vitória da guerra 

contra a Rússia em 1905, na disputa dos territórios da Penínsulas da Coreia e de Liaodong. 
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A derrota da Rússia levou a reconhecimentos sobre o Japão como uma nova superpotência 

(Zachmann, 2010). Podemos dizer que, a primeira guerra sino-japonesa na realidade 

mudou fundamentalmente o status internacional da China e do Japão. 

  

6.4 Segunda guerra Sino-Japonesa 

Em 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, o Japão, em nome de Aliança 

Anglo-Japonesa, assinada com a Grã-Bretanha em 190210, aproveitou para se juntar ao lado 

dos Aliados, a fim de implementar melhor a sua agenda da expansão na China. Em pouco 

tempo, o Japão derrotou a Alemanha, conseguindo obter as concessões alemães no Pacífico 

e no Leste Asiático. No ano seguinte, o governo japonês apresentou ao governo chinês 

(governo de Yuan Shikai, conhecido como governo Beiyang ou primeira República da 

China) um documento, designado “Vinte e Uma Exigências”, o que permitia o maior 

controlo do Japão sobre a China, refletidos em por exemplo, privilégio dos Japoneses de 

residência, gestão ferroviária, exploração dos minerais, operação dos negócios nas certas 

regiões da China, assim como o compromisso de não ceder nenhuns portos e ilhas costeiras 

da China a outro país, etc. No ponto de vista de Cheow (2006), esse documento simbolizou 

de uma forma explicita o início da invasão japonesa na China.  

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), o Japão aproveitou a oportunidade 

para fortalecer a sua agressão contra a China, danificando seriamente a soberania da China. 

O ressentimento chinês em relação ao Japão tem sido crescido, chegando ao seu pico com 

o fracasso da diplomacia chinesa na Conferência de Paz de Paris de 1919, o qual 

desencadeou o grande Movimento de 4 de maio. A decisão na tal Conferência de atribuir 

ao Japão as antigas concessões alemãs na China, em vez de as ter devolvido à China de 

facto estimulou o deflagrar das manifestações. O Movimento foi iniciados pelos estudantes 

e expandido pelos trabalhadores, sendo uma nova revolução democrática liderada pelo 

proletariado, assim como um movimento patriótico que se opunha completamente ao 

imperialismo e ao feudalismo. Devido aos protestos, a China acabou por não assinar o 

«Tratado de Versalhes». A 4 de Fevereiro de 1922, a China retirou as antigas concessões 

alemãs e a linha ferroviária Jinan-Qingdao assim como as suas linhas adjacentes com a 

assinatura do Tratado de Shandong.  

 
10 O 3º artigo da Aliança garante a prestação de assistência militar se um dos aliados se envolver em guerra 

com mais de um Poder 
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Entre 1929 e 1933, uma crise económica sem precedentes estourou no mundo 

capitalista. O Japão era um país fortemente dependente dos mercados externos, ficou quase 

devastado sob a influência dessa crise económica. Em busca de novos recursos e mercados, 

o Japão olhou novamente para o território da China, e dessa vez adotou uma política mais 

agressiva. A 18 de setembro de 1931, os militares japoneses explodiram uma seção da 

Ferrovia do Sul da Manchúria administrada pelo Japão11, perto da cidade de Mukden, hoje 

Shenyang. O exército imperial japonês acusou os chineses pelo ato de sabotagem.  Pelo 

local onde ocorreu o incidente, o mesmo era historicamente conhecido como Incidente de 

Mukden.  

Neste contexto, o Japão iniciou a sua invasão e posteriormente a anexação da 

Manchúria. Em fevereiro de 1932, os japoneses conquistaram as três províncias da 

Manchúria (Nordeste da China), estabeleceram um Estado fantoche nessa região, chamado 

Manzhouguo (Manchukuo), o Estado era administrado de facto pelos japoneses, com o 

último Imperador da Dinastia Qing, Puyi, como o regente nominal e Imperador. A 

fundação de Manzhouguo (Manchukuo) marcou na verdade a escravidão e o domínio 

colonial do povo chinês do Nordeste por 14 anos. O Incidente de Mukden é então 

considerado como o início da Segunda Guerra Sino-Japonesa12.  

Nos anos seguintes, o Japão fez várias tentativas de invadir outras cidades chinesas, 

houve enfrentamentos entre os exércitos do Império do Japão e as tropas nacionalistas do 

Kuomintang (KMT), até finalmente em 1937, com o Incidente da Ponte Marco Polo, o 

conflito em escala integral entre o Japão e a China começou. Até outubro de 1938, os 

japoneses conseguiram conquistar sucessivamente Pequim, Tianjin, Xangai, Nanjin, 

Xuzhou, Cantão, etc. Foi também nesta altura que ocorreu o famoso incidente conhecido 

como Massacre de Nanquim, que hoje em dia ainda se mantém como uma questão 

controversa, tendo sido um dos elementos que impede a reconciliação entre o Japão e a 

China.  

 
11 De acordo com o Tratado de Portsmouth, assinado entre o Japão e a Rússia, em 1905, no fim da Guerra 

Russo-Japonesa, o sul do sistema de ferrovia russo (estrada ferroviárias entre Changchun e Lvshun e os filiais) 

foi entregue ao Japão, sendo renomeado como Ferrovia de Sul de Manchúria.  
12 Internacionalmente, as pessoas consideram que o início da Segunda Guerra Sino Japonesa começou em 

escala larga em 1937 e terminou em 1945, tendo duração de 8 anos. Em 2017, o Ministério da Educação da 

China declarou a implementação do conceito de 14 anos de Guerra Anti Japonenses nos manuais escolares, 

em vez de ser apenas 8 anos, com o motivo de refletir plenamente a história de invasão japonesa na China, 

enfatizando a integridade dessa história.  
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A partir do fim de 1938, a guerra entrou na sua segunda fase, A china mudou 

gradualmente de um impasse com o exército japonês para um contra-ataque. Influenciada 

pelos fatores externos, a situação da guerra entre os dois foi mudando, nomeadamente a 

partir do final de 1941, quando o Japão mandou um ataque a Pearl Harbor, os Estados 

Unidos declararam a guerra ao Japão, estourando a Guerra do Pacífico (7/12/1941- 

2/9/1945), logo o governo chinês publicou «Relatórios da República da China sobre a 

Declaração de Guerra ao Japão» e «Declaração de Guerra do governo da República da 

China à Alemanha e à Itália». Juntando aos países como os Estados Unidos, União 

Soviética, e Grã-Bretanha13 a China acabou por receber o grande reforço dos armamentos 

estrangeiros. Desde julho de 1942 até a setembro de 1945, a China entrou na sua fase 

estratégica de contra-ataque, em 1945, o Japão enfrentou um grande sofrimento, devido às 

duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, que 

levo a cabo da rendição imediata e incondicional do Império do Japão aos Aliados da 

Segunda Guerra Mundial, incluindo à China. 

   

6.5 Pós-guerra e a normalização das relações diplomáticas  

Após a segunda guerra sino-japonesa, as relações bilaterais entre os dois países 

encararam umas novas mudanças contendo tanto desafios como oportunidades. Logo a 

seguir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a comunidade internacional entrou na 

Guerra Fria (1947-1991), as relações sino-japonesas também foram influenciadas sob esse 

ambiente internacional. A China, após a guerra civil entre os comunistas e os nacionalistas 

e a fundação da República Popular da China (RPC) em 1949, aproximou-se à União 

Soviética, tornando-se um membro importante do bloco de socialismo liderado pela União 

Soviética; o Japão, sob a ocupação dos Estados Unidos, sendo membro do Bloco de 

capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, passou a ser a sua maior base na Ásia-Pacífico 

(Zhang S. , 2010). Nos anos de 50 e 60, houve tentativas entre a China e o Japão a procurar 

hipóteses de melhorar as relações bilaterais. Neste contexto, sob a estratégia de “Avançar 

primeiro as interações populares, usando-as para incentivar as dos governos” da China, 

 
13 A 1 de janeiro de 1942, a China, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética (considerados os 

“Quatro Grandes” Aliados) e entre outros, no total de 26 países, assinaram em Washington «Declaração de 

Nações Unidas», o termo “Nações Unidas” era sinônimo dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial. A 

declaração formalizou a aliança dos Aliados e, garantiu a cooperação entre os Aliados a fim de se opor às 

Potências do Eixo, controlando a agressão das mesmas. 
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foram estabelecidos contactos entre as organizações não governamentais chinesas e 

japonesas, assim como relações comerciais via assinatura de vários acordos não oficiais 

nos âmbitos do comércio, cultura e pesca (Martins, 1995).  

No entanto, sob a pressão dos Estados Unidos, a promoção das relações sino-

japonesas encontrava-se num estado difícil, particularmente a assinatura do «Tratado de 

Taipei» em 1952 entre o Japão e a República da China (Taiwan) causou de facto barreiras 

para a normalização das relações bilaterais entre a China (RPC) e o Japão (MRERPC, 

Normalização das relações diplomáticas entre a China e o Japão, 2000). Para além disso, 

durante a administração de Kishi Nobusuke como Primeiro-Ministro, o mesmo adotou a 

política pró-Estados Unidos, hostis à RPC, suportando o governo de Chiang Kai-shek em 

Taiwan, ameaçando então o desenvolvimento das relações amigáveis entre os governos 

japonês e chinês, até suspendeu os contactos comerciais populares, estabelecidos desde 

1952 (Zhang S. , 2010). 

A normalização das relações diplomáticas entre o Japão e a RPC veio a acontecer na 

realidade em 1972, por razões externas e internas. No que concerne às razões externas, por 

um lado, a 25 de outubro de 1971, a RPC obteve o reconhecimento das Nações Unidas 

como o único representante legítimo da China; por outro lado, a rutura sino-soviética nos 

anos 50 e 60 forneceu possibilidade da aproximação entre a RPC e os Estados Unidos, no 

início de 1972, a visita do Ex-Presidente norte-americano Nixon à China abriu a porta para 

a retomada das relações amigáveis entre os Estados Unidos e a RPC, após anos de 

isolamento diplomático. Quanto às razões internas, com as mudanças ocorridas na 

comunidade internacional, nomeadamente, a melhoria do status internacional da RPC 

levou à onda dos movimentos de vários partidos no Japão a apelar a normalização das 

relações sino-japonesas (MRERPC, 2000). 

Além do mais, a demissão do Ex-Presidente Eisaku Satō foi crucial para o 

procedimento da normalização das relações bilaterais, uma vez que Satō era de algum 

modo um dos entraves para o tal procedimento, pois não tinha uma atitude muito clara e 

positiva em relação à promoção da relação com a China (RPC) (Martins, 1995). A 25 de 

setembro de 1972, o Ex-Primeiro-Ministro Kakuei Tanaka, quem entrou em poder depois 

de Satō, visitou a China, desta visita de 5 dias resultou então a «Declaração Conjunta do 

Governo da RPC e o governo do Japão», simbolizando a terminação do estado anormal 

entre a China (RPC) e o Japão, dado que de acordo da «Declaração», os dois países 
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comprometem-se a estabelecer relações diplomáticas a partir de 29 de setembro de 1972 

(Embaixada do Japão na China, 1972). 

 

6.6 Época dourada das relações bilaterais após a normalização 

A partir de 1972 até 1995 (incluindo o ano de 1995), especialmente nos anos 70 e 80, 

é considerado que a China e o Japão passaram uma época dourada das suas relações 

bilaterais em que economicamente, foram assinados vários acordos a desenvolver 

comércios, navegação marítima e aérea, no seguimento da «Declaração Conjunta». 

Politicamente, foram abertas a Embaixada japonesa na China e a Embaixada chinesa no 

Japão em 1973, houve no total 27 visitas de alto nível14, nas quais 14 vezes líderes chineses 

ao Japão, e 13 vezes líderes à China, mais uma visita do Ex-Vice-Primeiro-Ministro Wu 

Xueqian ao Japão para assistir à Cerimónia de Ascensão do Ex-Imperador Akihito, como 

representante da RPC (Embaixada Japonesa na China, 2019), assim como uma visita de 

Imperador e Imperatriz do Japão à China em 1992, o qual era considerada um símbolo do 

auge da amizade entre a China e o Japão (Wu, 2014), sendo que essa foi a primeira vez que 

o Imperador japonês se dirigiu à China durante dois milénios da história.  

Foi também assinado um documento muito importante em 1978, designado «Tratado 

de Paz e Amizade entre a China e o Japão», assim como realizadas 5 vezes Reunião de 

Membros do Governo Japonês e Chinês e Comité de Amizade China-Japão do Século XXI 

(CCTV, 2002). É considerado que a assinatura do «Tratado» acima mencionado é um 

passo muito importante para fortalecer as relações pacíficas entre a China e o Japão 

(Ministério das Relações Exteriores do Japão, 1978). Na sequência, em outubro de 1978, o 

Vice-Primeiro-Ministro Deng Xiaoping realizou a sua visita ao Japão, sendo a primeira 

visita ao Japão por um líder de alto nível do governo chinês após a normalização das 

relações.  

Além disso, após o Incidente de Tiananmen em 1989, os países ocidentais lançaram 

as sanções coletivas à China, contudo, o Japão mostrou nessa altura uma atitude positiva 

quanto à China, o que se refletia através dos factos de que, o Ex-Primeiro Ministro Sosuke 

 
14 Os líderes de alto nível aqui mencionado incluem Presidentes e Vice Presidentes chineses, Primeiros-

Ministros chineses e japoneses, Vice Primeiro-Ministro chineses, Ministros das Relações Exteriores 

japoneses, Presidentes da Câmara dos Conselheiros e Presidentes da Câmara dos Representantes do Japão, 

Presidentes do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China; entre as 27 visitas, uma visita 

do Ex-Presidente chinês Zemin Jiang ao Japão foi da participação da Reunião Ministerial da Cooperação 

Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Osaka. 
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Uno tentou convencer os países ocidentais a não lançar as sanções e, em agosto de 1991, o 

Ex-Primeiro Ministro Toshiki Kaifu visitou a China e tornou-se o primeiro líder nacional a 

visitar a China desde as sanções ocidentais. A nível popular, em 1979, iniciou “Japan-

China Youth Goodwill Exchange”, com esta iniciativa, 30 jovens do Japão e 30 jovens da 

China trocaram visitas; em 1984, 3 mil jovens do Japão foram convidados a visitar várias 

cidades da China e, no ano seguinte, 100 membros da Delegação de Jovens Chineses 

visitaram o Japão (Embaixada Japonesa na China, 2019). 

 

6.7 Perturbações nas relações bilaterais  

No entanto, embora entre 1972 e 1995 seja uma fase em que os dois países se 

aproximavam tanto no âmbito político como económico, registaram-se também alguns 

conflitos e confusões. Em 1982, o assunto controverso relacionado com os manuais da 

História das escolas secundárias causou descontentamento dos chineses, quer seja a nível 

popular ou governamental. Segundo o livro «Viagem gloriosa: sessenta anos dos arquivos 

históricos secundários da China», editado por Bihong Cao (2011), o manual das escolas 

secundárias em que se encontrava distorção sobre a história da Segunda Guerra Sino-

Japonesa foi aprovado pelo Ministério da Educação, da Cultura, dos Desportos, da Ciência 

e da Tecnologia (MEXT), no qual se usava a expressão “entrar no Norte da China” em vez 

de “invadir o Norte da China”, para além disso, referia-se que a ocorrência de Massacre de 

Nanquim foi por causa da resistência obstinada do povo chinês. Este evento provocou o 

protesto do governo chinês via diplomática, que o governo chinês se queixou oficialmente 

em relação a distorção da história dos manuais, consequentemente, a prevista do Ex-

Ministro da Educação japonês Ogawa à China foi cancelada pelo governo chinês e, a 

prevista visita do Ex-Primeiro-Ministro Zenko Suzuki à China foi quase cancelada (Ijiri, 

1996). Essa visita acabou por ser realizada efetivamente, e o Suzuki manifestou a sua 

atitude positiva de resolver o assunto dos manuais. O assunto acabou por não ter causado 

seriamente as tensões dos dois países, pois o Japão chegou a emitir uma cláusula nas 

diretrizes dos manuais para chamar atenção aos autores dos manuais em relação à 

sensibilidade aos sentimentos de outras nações asiáticas (Nakano, 2016; Rose & Sýkora, 

2017). 

Outros episódios que vieram perturbar as relações sino-japonesas foram a visita do 

Ex-Primeiro-Ministro Yasuhiro Nakasone ao Santuário Yasukuni e o caso dos Jogos 
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Asiáticos em Hiroshima em 1994. Quanto ao primeiro, Nakasone foi o primeiro que 

visitou o Santuário enquanto Primeiro-Ministro após a Segunda Guerra sino-japonesa e, a 

visita foi realizada no dia 15 de agosto de 1985, data correspondia ao 40º aniversário do dia 

da rendição japonesa. Isto provocou protestos dos estudantes chineses de várias cidades, 

posteriormente, os estudantes faziam manifestações não só para contrariar a visita ao 

Santuário do Primeiro Ministro, mas também contra o crescente desequilíbrio comercial a 

favor do Japão (He, 2013; Ijiri, 1996; Martins, 1995). O Santuário tem a sua função de 

acolher espíritos dos soldados japoneses e coloniais (coreanos e taiwaneses) mortos em 

guerras, incluindo soldados na Primeira Guerra Sino-Japonesa, Primeira Guerra Mundial 

(invasão da China e da Mongólia), Incidente de Mukden, Incidente da Ponte Marco Polo, 

Segunda Guerra Mundial, etc., entre quais se encontram (desde 1978) também 14 

criminosos da Segunda Guerra Mundial, sendo condenados a Crime Classe A ('crime 

contra a paz'), julgados no Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente do Pós-

Guerra (julgamento de Tóquio), de acordo com o Artigo 6 da Proclamação de Potsdam.  

No mesmo ano, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China apontou 

na conferência de imprensa de Pequim que esse comportamento feriu gravemente os 

sentimentos do povo chinês (People's Daily Online, 2002). Mais tarde, o Secretário Geral 

do Partido Comunista, Hu Yaobang, fez uma declaração sobre quatro pontos para 

desenvolver as relações amigáveis entre a China e o Japão, o mesmo enfatizou, por um 

lado, os sofrimentos originados pela invasão japonesa à China foi causado por uma parte 

de militaristas japoneses, não sendo responsabilidade do povo japonês em geral, por outro 

lado, tendo em consideração das diferenças dos dois países, quando existissem problemas, 

os dois lados deviam olhar para a situação geral e evitar fazer coisas que causassem 

sofrimentos ao outro povo (Bu, 2015).    

No que concerne ao segundo episódio mencionado acima, em 1994, o convite que o 

Ex-Presidente de Taiwan, Tenghui Lee, recebeu para participar nos Jogos Asiáticos em 

Hiroshima causou as reclamações do governo chinês, este considerou o tal convite como 

uma violação da política de “Uma China”. Em alterativa, o Japão acabou por convidar o 

Ex-Vice-Primeiro-Ministro de Taiwan a participar nos Jogos (Shambaugh, 1996). 
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6.8 Período de “política fria”  

Concluindo, apesar das fricções existentes entre 1972 e 1995, as relações bilaterais 

entre a China e o Japão mantinham-se de uma forma geral boas. Contudo, os anos de 1995 

e 1996 marcaram um período de “política fria” após a normalização das relações 

diplomáticas dos dois países (Tian, 2010). Aliás, podemos considerar o ano de 1995 como 

um ponto de viragem, visto que nesse ano aconteceram tantos eventos favoráveis como 

prejudicais no que respeito às relações sino-japonesas, as mesmas vieram a piorar em 

1996. A 2 de maio de 1995, o Ex-Primeiro-Ministro Tomiichi Murayanma foi à China e 

visitou a Ponte Marco Polo e o Museu de Guerra de Resistência do povo chinês à Agressão 

Japonesa. A 15 de agosto de 1995, corresponde ao 50º aniversário do fim da Segunda 

Guerra Mundial, o mesmo fez um discurso em que apelou a paz para o futuro, lamentou o 

sofrimento causado pela colonização japonesas aos povos dos vários países, especialmente 

aos povos asiáticos, expressando os seus remorsos e desculpa (Embaixada Japonesa na 

China, 2019).  

Contudo, uma série de eventos que aconteceram nesse ano e no ano seguinte 

realmente vieram a trazer alguma incerteza para as relações sino-japonesas. Em agosto, o 

Japão congelou a ajuda financeira não reembolsável à China pela realização dos testes 

nucleares da China. No mesmo ano a Comissão de Investigação da História do Partido 

Liberal Democrata publicou o livro «Summary of the Great East Asian War (Pacific 

War)», no qual consiste uma reversão abrangente e sistemática sobre a história de invasão 

do Japão na China durante a Segunda Guerra Mundial (Zheng & Lin, 2009).  

Em 1996, o Ex-Primeiro-Ministro Ryutaro Hashimoto optou por fazer uma visita ao 

Santuário Yasukuni no seu dia do aniversário, tornando-se o primeiro Primeiro-Ministro 

em exercício a fazê-la desde a visita de Nakasone em 1985 (Dreyer, 2016; Tian, 2010).  

Além disso, o Japão protestou perante dois testes nucleares que foram realizados na China, 

entretanto, a China manifestou preocupação com a «Declaração Conjunta Japão-EUA 

sobre a Segurança»; os direitistas japoneses foram várias vezes à ilha Diaoyu/Senkaku e 

construíram farol, desencadeando disputas territoriais sino-japonesas. Tudo isto veio a 

trazer efetivamente umas dificuldades para as relações sino-japonesas, assim como a 

desconfiança política entre os dois países. 
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6.9 Melhoria das relações bilaterais  

Nos próximos 4 anos (1997-2000), os dois países fizeram os esforços no sentido da 

melhoria das suas relações. Uma série de visitas recíprocas de alto nível foram realizadas, 

totalizando 10 visitas, entre quais salientamos a visita do Ex-Primeiro-Ministro Li Peng ao 

Japão no final de 1997, em que propôs 5 princípios para o desenvolvimento das relações 

sino-japonesas, sendo “respeito mútuo e não-interferência nos assuntos internos de cada 

um; no sentido de buscar um terreno comum, reservar as diferenças e tratam-nas 

adequadamente; fortalecer o diálogo bilateral e melhorar o entendimento; benefícios 

mútuos e aprofundamento da cooperação económica; enfrentar o futuro e realizar amizade 

de gerações.”15 A assistência financeira do Japão foi também retomada depois da visita do 

ministro das Relações Exteriores Yukihiko Ikeda à China em março de 1997. A 25 de 

novembro de 1998, o Ex-Presidente chinês Jiang Zemin realizou a sua visita oficial ao 

Japão, sendo a primeira vez que um Presidente chinês visitou o Japão. Essa visita levou à 

publicação da «Declaração Conjunta Sino-Japonesa sobre o Estabelecimento de Uma 

Parceria Cooperativa Amigável pela Paz e pelo Desenvolvimento», que vem reforçar as 

cooperações dos dois países nas áreas da política, economia, tecnologia avançada, proteção 

ambiental, segurança regional, etc., assim como a promoção dos intercâmbios bilaterais a 

vários níveis. 

  

6.10 Escalada da questão da visita ao Santuário Yasukuni 

Ao entrar no novo século, entre 2001 e 2006, o ponto de situação das relações sino-

japonesas demonstraram que as mudanças ocorridas quanto à liderança do país podia trazer 

impactes positivos ou negativos para estas relações, tal como o que aconteceu em 1972, 

que a substituição de Primeiro Ministro Tanaka Kakuei do Primeiro Ministro Sato Eisaku 

trouxe de facto novas esperanças para a melhoria das relações sino-japonesas (Rose & 

Sýkora, 2017). Conforme Cui (2012), nos primeiros anos do século XXI, nomeadamente 

durante o mandato do Ex-Primeiro-Ministro Junichirō Koizumi, as relações entre a China e 

o Japão era caracterizada como uma relação economicamente quente e politicamente fria.  

 
15 O conteúdo é traduzido de chinês para português, o texto original é “相互尊重，互不干涉内政；求同存

异，妥善处理分歧；加强对话，增进了解；互惠互利，深化经济合作；面向未来，实现世代友好 .” 

Sendo citado da reportagem da CCTV (Televisão Central da China) sobre o tema de 30º aniversário da 

normalização das relações diplomáticas entre China e Japão, revendo a evolução das relações políticas entre a 

China e o Japão a informação foi retirada em http://www.cctv.com/lm/754/-1/49457.html.  

http://www.cctv.com/lm/754/-1/49457.html
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Em 2001, o Ex-Primeiro-Ministro Junichirō Koizumi assumiu o cargo do Primeiro-

Ministro, tal como o que prometeu na campanha de eleição, desde então, Koizumi 

começou a visitar o Santuário Yasukuni todos os anos até 2006, o ano em que deixou de 

ser Primeiro-Ministro. Tal como o que aconteceu em 1985 e em 1996, a China apresentou 

protestos severos perante a persistência do Koizumi quanto as suas visitas, uma vez que a 

visita oficial ao Santuário é visto como um sinal de não mostrar os verdadeiros remorsos 

pelos japoneses (Guan, 2018), as mesmas tornaram-se num problema principal das 

relações sino-japonesas durante o mandato do Koizumi (Drifte, 2014; Rose & Sýkora, 

2017). Conforme Guan (2018), de acordo da sua análise das notícias de People’s Daily, a 

controvérsia especificamente ligadas à questão Yasukuni era o tópico de destaque entre 

2001 e 2006, correspondendo em média o número de 50 notícias por ano sobre o assunto.  

Na verdade, a visita ao Santuário Yasukuni é uma questão derivada das questões 

históricas dos dois países, tendo sido uma questão sensível relacionadas com a história da 

Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi sempre uma das questões que causa facilmente a 

instabilidade das relações sino-japonesas desde 1985. Os impactes negativos da mesma 

realmente aumentaram-se de uma forma considerável durante o mandato de Junichiro 

Koizumi. De acordo com a «Declaração do Ministério das Relações Exteriores da China 

sobre a visita do primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi ao Santuário Yasukuni» 

(Consulado Geral da RPC em Nagasaki, 2005), a visita de Koizumi ao Santuário Yasukuni, 

onde comemora os criminosos japoneses de classe A da Segunda Guerra Mundial é uma 

ação que fere os sentimentos do povo chinês, uma vez que a China foi uma das vítimas que 

sofreu muito sob a invasão japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Na perspetiva da 

China, o respeito aos sofrimentos e dores dos povos dos países vítimas é uma base política 

para o desenvolvimento das relações internacionais, esse tipo de visita pode efetivamente 

prejudicar as relações sino-japonesas.  

Resultados negativos que as visitas de Koizumi ao Santuário foram por exemplo, em 

2002, o adiamento da visita do diretor-geral da Agência de Defesa Japonesa Gen Nakatani 

à China e a da frota naval chinesa para o Japão (China Daily, Memorabilia das relações 

políticas sino-japonesas (1951-2009), 2009); o cancelamento do encontro com Koizumi 

pela iniciativa do Ex-Primeiro-Ministro chinês Yi Wu em maio de 200516 e protestos do 

 
16 Segundo Dreyer (2016) e Zhen e Lin (2009), foi quando Koizumi defendeu o seu direito de visita ao 

Santuário e expressou o desejo de continuar realizar a visita, é que o Vice-Primeiro-Ministro cancelou o 

encontro, embora a explicação oficial seja pelas necessidades da prestação do serviço urgente.  
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povo chinês em várias cidades  (Dreyer, 2016), assim como o adiamento da visita do Ex-

Ministro das Relações Exteriores Nobutaka Machimura à China (Cui, 2012). Além do 

mais, outros assuntos que aconteceram também têm piorado as relações sino-japonesas 

(falaremos no próximo subcapítulo), marcando o período em que Koizumi estava em 

exercício como época de “política fria” entre a China e o Japão. Aliás, também temos de 

ter a noção de que, de uma forma geral, as mudanças do equilíbrio do poder também é um 

elemento importante para as relações China-Japão, uma vez que tanto a preocupação do 

Japão em relação à rápida ascensão da China como a preocupação da China quanto aos 

laços crescentes do Japão com os Estados Unidos, contribuíram de algum modo para a 

deterioração dessas relações (Cui, 2012).  

 

6.11 Contradições constantes nas relações bilaterais 

Em abril de 2001, o grupo Japanese Society for History Textbook Reform escreveu 

um livro que distorcia a história e embelezava a invasão japonesa da China e o livro 

começou a ser usado em algumas escolas. Tal como referimos, a questão acerca dos livros 

manuais, igual à questão da visita de Santuário Yasukuni, são assuntos originados pelas 

questões históricas entre os dois países que perturbam as relações dos mesmos. Pois o facto 

de que as autoridades japonesas aprovam os livros didáticos que evitem a palavra 

“invasão” e não refiram questões como mulheres de conforto, o massacre de Nanjing, 

demonstram de algum modo um tipo de ocultação das suas responsabilidades durante a 

Segunda Guerra Mundial, ferindo os sentimentos dos povos que sofreram nessa Guerra 

como por exemplo os chineses e coreanos (Moore, 2010). O governo chinês fez protestos e 

pediu alterações em relação aos oitos pontos específicos dos livros, contudo, o Japão 

acabou por rejeitar a efetuar tais alterações (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 

2002). A controvérsia dos livros didáticos voltou a surgir em 2005, que causou 

manifestações em várias cidades chinesas (mencionadas no parágrafo anterior), sendo 

considerado que o livro aprovado nesse ano ocultava alguns factos da Segunda Guerra 

Mundial. Tirando isso, outros assuntos que aconteceram na mesma altura também são 

considerados elementos que levou aos mesmos protestos, como o exemplo de que o Japão 

impedia a venda de armas da EU à China agravaram as relações sino-japonesas (Zheng & 

Lin, 2009) e os esforços do Japão para se tornarem membros permanentes do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (Dreyer, 2016). 
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No final de 2001, houve troca de fogo entre um navio-patrulha japonês e um barco de 

nacionalidade não identificada na zona económica exclusiva chinesa, no mar da China 

Oriental, provocando o desgosto da China (China Daily, 2009). Em maio de 2002, a polícia 

chinesa entrou no Consulado Japonês em Shenyang para prender uma família de 

requerentes de asilo da Coreia do Norte. O Japão, de acordo com a «Convenção de Viena 

sobre Relações Consulares», acusou a China pela violação de Soberania do Consulado 

Japonês por a polícia ter entrado sem consentimento do Japão. A explicação dada pelo 

porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Kong Quan, deu então entender 

que a entrada da polícia era autorizada, tendo em consideração o desconhecimento da 

identidade da família da Coreia do Norte e a entrada da mesma no consulado sem 

autorização, as medidas tomadas pela polícia armada chinesa era para garantir a segurança 

do consulado e estão de acordo com a «Convenção» acima mencionada (People's Daily, 

2002). A desconcordância entre os dois lados levou a cabo a um grande incidente 

diplomático (Dreyer, 2016).  

Em junho de 2003, 13 membros do Comitê de Ação para a Defesa as ilhas 

Diaoyu/Senkaku partiram de um porto na província de Zhejiang para as ilhas 

Diaoyu/Senkaku, sendo cercados por navios da guarda costeira japonesa e, acabaram por 

não desembarcar nas ilhas. No entanto, essas pessoas queimaram uma bandeira japonesa 

antes de ir embora (Gries, 2005). No mês seguinte, uns jovens nacionalistas elaboraram 

uma petição na internet pedindo ao governo a não conceder um contrato de 12 bilhões 

dólares ao Japão para a construção de uma ligação ferroviária de alta velocidade entre 

Pequim e Xangai, os nacionalistas conseguiram reunir 90.000 assinaturas numa semana, as 

quais foram submetidas ao Ministério das Ferrovias em Pequim posteriormente. Esta 

petição tem o motivo de recusar usar as tecnologias e produtos japoneses.  

Em agosto do mesmo ano, um incidente de envenenamento químico abandonado por 

invasores japoneses na cidade de Qiqihar, província de Heilongjiang, causou 44 

ferimentos, incluindo um morto (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2004). Uma 

petição foi lançada online a exigir que o Japão peça desculpas e compense os ferimentos 

chineses, houve mais de um milhão de chineses responderam à petição para reforçar essa 

exigência (He, 2007). No fim, o governo japonês pediu desculpa pelo acontecimento do 

incidente e pagou a compensação (Dreyer, 2016). Em 2001 e 2004, o Japão permitiu a 

visita de Li Denghui (Ex-presidente de Taiwan) ao Japão, que causou a contrariedade da 
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China, dado que segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Liu Jianchao, 

Li Denghui era um representante geral da ideia de “Independência de Taiwan”, a sua visita 

ao Japão implica a possível intenção de procurar o suporte para promover atividades 

separatistas da "independência de Taiwan", a permissão do Japão da sua visita pode ser um 

sinal do seu apoio da “independência de Taiwan”, podendo prejudicar a reunificação da 

China (Continente) e Taiwan (Comissariado do MRE da RPC de Hong Kong, 2004). Deste 

modo, a visita de Li ao Japão em 2001, embora em nome de tratamentos médicos, teve 

consequências como o cancelamento ou adiamento de algumas visitas dos oficiais 

chineses, incluindo a visita do Presidente do Comitê Permanente da Congresso Nacional 

do Povo Li Peng (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2002). 

Em março de 2004, sete ativistas chineses desembarcaram na ilhota de Uotsuri, parte 

das ilhas Diaoyu/Senkaku, sem avisar as autoridades chinesas e foram posteriormente 

presos pelas autoridades japonesas (Guan, 2018). Os ativistas foram libertados mais tarde, 

o incidente foi resolvido calmamente. Em agosto do mesmo ano, no jogo final de futebol 

da Copa da Ásia entre a China e o Japão na China, os fãs chineses reagiram mal perante o 

resultado do jogo, houve comportamentos violentos, incluindo danos a um veículo da 

embaixada japonesa. O governo do Japão apresentou imediatamente um protesto severo, e 

o governo chinês lamentou o incidente. Em novembro, a intrusão de um submarino chinês 

nas águas japonesas levou aos protestos do Japão, considerado por este uma ação de 

provocação, as autoridades chinesas esclareceram que a intrusão tinham sido um acidente, 

manifestando o lamento pelo incidente. Essa resposta dada pela China felizmente não 

aumentou as tensões entre os dois países (Yu & Kim, 2019).  

Apesar das tensões existentes nas relações políticas, os encontros a alto nível e 

algumas visitas recíprocas foram realizados. No entanto, diferente dos outros períodos, 

uma grande parte dos encontros dos líderes dos dois países ocorreram durante reuniões 

internacionais tais como, Reunião de Líderes da ASEAN e China, Japão e Coréia (10 + 3) 

em 2001, 2002 e 2003, Reunião Informal de Líderes da Asia-Pacific Economic 

Cooperation (APEC) em 2001, Fórum de Boao para a Ásia em 2002, Reunião Informal 

dos Ministros das Relações Exteriores da ACD (Asia Cooperation Dialogue) em 2002, 

“Future Leaders Forum 2004:Korea-China-Japan” em 2004, Cimeira Asiático-Africana 

em 2005, etc. entre quais salientamos o encontro entre o Ex-Presidente chinês Hu Jintao 

com o Ex-Primeiro Ministro Junichirō Koizumi na Cimeira Asiático-Africana. O 
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Presidente chinês apontou que os dois países encaravam algumas dificuldades no 

desenvolvimento das relações bilaterais, nomeadamente no que concerne às questões 

históricas e de Taiwan, sendo que as práticas do lado japonês se afastaram dos 

fundamentos políticos das relações sino-japonesas, na perspetiva de Presidente Hu. Perante 

as circunstâncias, Hu apresentou cinco pontos sobre o desenvolvimento das relações sino-

japonesas, apelando formas adequadas a resolver problemas das relações bilaterais, por 

exemplo, que o Japão lide com as questões históricas com seriedade e prudência, assim 

como respeitar efetivamente a política de Uma China, simultaneamente, Hu deu 

importância para fortalecimento da cooperação em várias áreas e aprofundamento do 

entendimento mútuo (MRERPC, 2005). 

 

6.12 Tentativa de recuperação das relações diplomáticas 

Em setembro de 2006, Koizumi deixou de ser o Primeiro-Ministro, o seu sucessor 

Shinzō Abe, pouco tempo depois de assumir o seu cargo, fez a visita à China, conforme 

Dreyer (2016), esta visita foi a primeira vez que o novo Primeiro Ministro japonês optou 

por fazer primeiro a visita à China, em vez de aos Estados Unidos (especialmente a 

Washington). Daqui resultou o «Comunicado de Imprensa Conjunta Japão-China», em que 

foi proposto o estabelecimento das relações de mútuos benefícios com interesses 

estratégicos comuns (Embaixada Japaonesa na China, 2006). Tendo em conta as aflições 

causadas pelas visitas do Koizumi, o Abe também prometeu não visitar oficialmente o 

Santuário de Yasukuni. Esta visita foi interpretada como uma intenção de reconciliação 

com a China, depois dos conflitos do governo de Junichiro Koizumi (Tian, 2010).  

Na sequência da visita de Abe à China, o Ex-Primeiro Ministro Wen Jiabao visitou o 

Japão em abril de 2007, sendo lançado de mesma forma o «Comunicado de Imprensa 

Conjunta Japão-China». Na base da iniciativa do estabelecimento das relações de mútuos 

benefícios com interesses estratégicos comuns, os dois lados chegaram a acordo sobre o 

conteúdo fundamental dessa iniciativa e as medidas para concretizar a mesma, nas quais 

realçamos o esforço dos diálogos políticos e promoção da cooperação em vários âmbitos 

(Embaixada Japonesa na China, 2007). Um ano depois de tomar a posse, Abe anunciou a 

sua renúncia ao cargo. No final deste ano, o primeiro-ministro seguinte Yasuo Fukuda 

visitou a China, essa visita foi considerada uma viagem que marcava o novo início das 

relações sino-japonesas.  
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No seu discurso na Universidade de Pequim durante a visita, Fukuda apresentou os 

seus pontos de vista sobre o desenvolvimento das relações bilaterais entre a China e o 

Japão. Por um lado, admitiu que existiam problemas nessas relações, por outro lado, 

salientou a importância de conseguir olhar para os interesses comuns e oportunidades de 

parcerias dos dois países. Fukuda acentuou a ideia de desenvolver uma relação estratégica 

de benefícios mútuos para os dois países, para que isto se realize, o mesmo achava 

significante reforçar a cooperação nos âmbitos da proteção de ambiente, poupança de 

energia, investimentos, etc., assim como profundar as confianças e entendimentos mútuos, 

pois a falta desses foi considerado pelo Primeiro Ministro uma das causas dos problemas 

existentes entre os dois países (Fukuda, 2007).  

No que concerne a promoção dos entendimentos e confianças mútuos, uma das 

medidas que Fukuda achava crucial era aumentar os intercâmbios dos jovens chineses e 

japoneses, uma vez que estes são as futuras gerações que vão construir as relações sino-

japonesas futuras. Neste contexto, em 2006, foi iniciado o “Projeto de Intercâmbio China-

Japão no Século XXI”, no ano seguinte, começou Japan-East Asia Network of Exchange 

for Students and Youths (JENESYS) Programme, sendo um programa de intercâmbios 

como que, pela iniciativa do governo japonês, cerca de 6 mil jovens dos Estados membros 

do EAS (East Asia Summit), incluindo membros da ASEAN, Austrália, a China, Índia, 

Nova Zelândia e a República da Coreia, foram convidados a visitar o Japão com o objetivo 

de estabelecer uma base solidariedade para os países asiáticos através do intercâmbio de 

jovens. Na sequência, o ano de 2008 foi definido como o Ano do Intercâmbio Amigável 

dos Jovens China-Japão, tendo as suas inaugurações realizadas respetivamente em março 

em Pequim e em maio em Tóquio.  

Em maio de 2008, o Ex Presidente Hu Jintao visitou o Japão, sendo a primeira visita 

do líder chinês ao Japão desde 1998, foi lançada a «Declaração Conjunta Japão-China 

sobre a Promoção Integral de Relações Estratégicas e Recíprocas», os dois lados 

alcançaram consenso sobre a promoção da confiança política mútua, dos intercâmbios 

populares e culturais, assim como o aprofundamento da cooperação mutuamente benéfica e 

enfrentamento em conjunto dos desafios globais. O ano de 2008 foi também o 30º 

aniversário da assinatura do «Tratado de Paz e Amizade China-Japão», portanto, em 

outubro, o Ex-Presidente Hu Jintao e o Ex-Primeiro Ministro Aso compareceram à receção 

da comemoração do 30º aniversário da assinatura do Tratado mencionado acima. No 
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discurso do Aso, o primeiro-ministro salientou as relações sino-japonesas é uma parceria 

indispensável, apelando a melhor compreensão mútua da sociedade e aprofundamento dos 

intercâmbios a todos níveis, tendo em conta da preocupação da pouca percentagem de, 

povos dos dois países, terem uma atitude positiva sobre as relações bilaterais ( Embaixada 

Japonesa na China, 2008). 

 

6.13 Intensificação da questão das Ilhas Diaoyu/Senkaku 

Durante o mandato do Primeiro Ministro seguinte Hatoyama Yukio (16/09/2009-

02/06/2010), o mesmo tentou promover as relações entre a China e o Japão, contudo se 

demitiu devido da questão da realocação da base aérea do Marine Futenma dos Estados 

Unidos, o mandato de menos de 10 meses não lhe permitiu suficientemente à obter 

resultados significados para a promoção das relações com a China (Dreyer, 2016). 

Entretanto, nos anos seguintes, as relações bilaterais entre a China e o Japão encaravam 

mais uma vez tensões sérias, devido à intensificação da disputa territorial, especificamente 

da disputa pelas Ilhas Diaoyu/Senkaku. Embora as disputas territoriais tenham existido já 

há anos, mas a escalada das mesmas em 2010 foi pela primeira vez de uma forma de 

confronto direto e oficial (Nakano, 2016). Em setembro de 2010, o capitão de um barco de 

pesca chinês foi preso por causa da colisão com um barco de patrulha da Guarda Costeira 

do Japão nas Ilhas Diaoyu/Senkaku. O governo japonês anunciou que o capitão seria 

julgado e insistiu em não libertar o capitão chinês.  

Perante a situação, o governo chinês fez protestos e várias medidas foram tomadas 

pelo mesmo para pressionar o Japão e exigir a libertação do capitão chinês e a sua 

tripulação. O governo chinês suspendeu interações bilaterais a nível provincial ou 

superiores (Baidu Baike, 2010); convocou o embaixador japonês várias vezes; impôs 

sanções económicas que incluíam cessação das exportações de metais de terras raras 

(Drifte, 2014; Nakano, 2016); e quatro cidadãos japoneses foram presos e acusados entrar 

em uma zona militar sem autorização (Drifte, 2014; Nakano, 2016). As cooperações 

económicas e intercâmbios culturais também foram afetadas na altura (Yu & Kim, 2019). 

Por fim, o Japão capitulou e libertou o capitão chinês após 16 dias de preso.  

Podemos dizer que, o incidente de colisão que ocorreu nas zonas aquáticas das Ilhas 

Diaoyu/Senkaku, é antes de tudo a questão da soberania territorial das mesmas. As 

contradições em torno deste problema ficaram mais intensificadas em 2012. No início 
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desse ano, foi reportado que o Japão pretendia nomear as ilhas desabitadas, incluindo as 

ilhas anexadas às Ilhas Diaoyu/Senkaku, em março, o Japão publicou os nomes de 39 ilhas 

desabitadas, incluindo quatro ilhas afiliadas das Ilhas Diaoyu/Senkaku. Enfrentando isso, 

os porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores chinês declaram que a China se 

oponha a nomeação das ilhas anexada às Ilhas Diaoyu/Senkaku pela parte do Japão, 

considerando as medidas unilaterais tomadas pelo lado japonês quanto às Ilhas 

Diaoyu/Senkaku e as suas ilhas afiliadas ilegais e ineficazes (MRERPC, 2012). 

Em abril, Shintaro Ishihara, governador de Tóquio, expressou a ideia de comprar, em 

nome do Governo Metropolitano de Tóquio, algumas ilhas das Ilhas Diaoyu/Senkaku de 

proprietários japoneses particulares, a família Kurihara, no seu discurso durante a visita aos 

Estados Unidos. O mesmo conseguiu depois milhões de ienes doados pelo povo japonês 

sendo fundo de compras. Em resposta à declaração de Ishihara sobre a compra, o governo 

japonês propôs um plano de nacionalização das ilhas em julho e decidiu comprar as três 

ilhas das Ilhas Diaoyu/Senkaku em setembro para as “nacionalizar”. Isso na realidade 

levou a cabo de um debate oficial em larga escala entre a China e o Japão, em que os dois 

lados ambos declararam várias vezes a sua soberania sobre as Ilhas Diaoyu/Senkaku. Por 

um lado, o Ex-Primeiro Ministro japonês Noda Yoshihiko exprimiu em uma entrevista 

coletiva que não havia dúvida sobre a soberania das Ilhas Diaoyu/Senkaku, uma vez que o 

Japão realmente controlava essas ilhas. A “nacionalização” das mesmas tinha o objetivo de 

manter e gerenciar as Ilhas Diaoyu/Senkaku de forma constante e estável (Prime Minister 

of Japan and His Cabinet, 2012); por outro lado, os porta-vozes do Ministério das Relações 

Exteriores da RPC manifestaram várias vezes em entrevista coletiva contra a compra do 

Japão das Ilhas Diaoyu/Senkaku (MRERPC, 2012).  

Para além disso, o Ministério das Relações Exteriores da RPC publicou uma 

declaração a acusar a violação do Japão da soberania territorial da China (MRERPC, 

2012), o governo chinês publicou também a «Declaração do Governo da República 

Popular da China sobre as linhas de base marítimas das Ilhas Diaoyu e as suas ilhas 

afiliadas». De acordo com Jiang (2013), a publicação das linhas de base marítimas é um 

passo importante para determinar as águas sob jurisdição nacional. A People's Daily 

publicou 126 artigos a expressar a condenação da China pela ação do Japão e reivindicar a 

soberania da China sobre as Ilhas Diaoyu/Senkaku, nos quais incluem declarações do 

Presidente Hu Jintao, MRERPC, Congresso Nacional do Povo, Exército de Libertação 
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Popular (PLA), etc (Guan, 2018). A nível popular, em mais de 100 cidades chinesas, 

ocorreram manifestações anti japonesas, envolvendo danos materiais e ferimentos 

pessoais, em algumas cidades as mesmas evoluíram mais tarde para boicote sobre os 

produtos japoneses (Dreyer, 2016; Nakano, 2016), especialmente nas áreas dos automóveis 

e turismo (Drifte, 2014). 

Na sequência da “nacionalização” japonesa das Ilhas Diaoyu/Senkaku, os navios-

patrulha chineses, navios de guerra naval e aviões da força aérea se aproximaram 

repetidamente das águas próximas às ilhas disputadas, cujo objetivo principal é desafiar o 

controlo do Japão sobre as ilhas e pressioná-lo a admitir a existência de uma disputa 

territorial. No final de 2012, tanto a China como o Japão tiveram a mudança da liderança 

do país. A China sob a liderança do novo presidente Jinping Xi, ampliou a disputa por 

meios políticos e militares (Drifte, 2014), no Japão, Shinzo Abe, voltou a ser Primeiro 

Ministro, pareceu determinante no sentido de fortalecer as capacidades do Japão de 

patrulha e defesa no mar da China Oriental, o que era refletido pelo aumento do orçamento 

militar pela primeira vez em 11 anos, para atualizar equipamentos militares (Nakano, 

2016).  

Neste contexto, o contrapeso militar e político entre os dois tem sido intensificado 

ainda ao longo de 2013. Segundo o Diplomatic Bluebook 2014 (period covered 2013 

calendar year) (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2014), de janeiro a dezembro 

de 2013, os navios da China entraram nas águas territoriais japonesas 52 vezes 

(envolvendo um total de 180 embarcações), e em uma ocasião em agosto permaneceu em 

águas territoriais japonesas por mais de 28 horas, registando a intrusão chinesa com o 

tempo mais longo até o momento. Para além do crescente envolvimento das forças 

armadas de ambos os lados, os dois países demonstraram a sua atitude em relação a 

questão de soberania das Ilhas Diaoyu/Senkaku (Smith, 2018), a China reforça o seu poder 

militar e demonstra uma atitude resoluta para defender a integridade do seu território, o 

Japão fortalece as suas capacidades de vigilância e os seus laços com os Estados Unidos.  

No final de 2013, a China declarou a sua zona de identificação de defesa aérea 

(ADIZ) no mar China Oriental, que implicava as novas restrições de tráfego aéreo, o Japão 
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não a aceitou e  rejeitou cumprir as regras definidas pela parte da China17 (Zhu, 2014), 

dado que a ADIZ chinesa sobrepôs o espaço aéreo controlado pelo Japão (Nakano, 2016; 

Smith, 2018; Yu & Kim, 2019). O mesmo considerava que as medidas chinesas interferiam 

a liberdade de voos, fez protestos fortes, exigindo que a China revogue as medidas. Do 

outro lado, a surpreendida visita do Abe ao Santuário em dezembro forneceu, como sempre 

aconteceu, mais possibilidade de conflitos. 

Zhang (2015) revela que desde a mudança da liderança chinesa e japonesa no final de 

2012, as relações bilaterais tem sido de algo modo deteriorado durante 2013 e 2014, sinal 

do qual mostra essas relações difíceis tem por exemplo, o Presidente Xi não se encontrou 

com o Primeiro-Ministro Abe durante quase dois anos até APEC em novembro de 2014. 

Esta dificuldade das relações tem a ver, no ponto de vista do mesmo autor, as políticas 

externas tomadas pelos dois líderes, de que a postura nacionalista de Abe e as suas 

afirmações e ações no que diz respeito às questões históricas dos dois países têm 

provocado uma perceção negativa dos chineses. A atitude dura e assertiva do governo 

chinês perante isso então estimulou de certo modo o possível confronto e tensões.  

  

6.14 Nova fase das relações sino-japonesas 

Nos últimos anos, as questões associadas com as Ilhas Diaoyu/Senkaku, os livros 

didáticos e visitas ao Santuário Yasukuni continuam a ser questões sensíveis para as 

relações sino-japonesas. No entanto, é de notar que existe uma tendência de melhoramento 

nas relações entre a China e o Japão desde o final de 2014, facto confirmado mesmo pelo 

Presidente Xi (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2016), sendo que em 

novembro de 2014, foi publicado conjuntamente pela China e Japão “Regarding 

Discussions toward Improving Japan-China Relations.”("four-point consensus"), apesar 

de existir o uso de diferentes palavras nas versões traduzidas em inglês pelos dois lados, 

 
17 A ADIZ chinesa cobre a maior parte do Mar da China Oriental, a área inclui o espaço aéreo sobre as ilhas 

Diaoyu/Senkaku. Segundo o Ministério da Defesa Nacional da PRC, as aeronaves que voam na ADIZ do 

Mar da China Oriental devem: A ADIZ chinesa cobre a maior parte do Mar da China Oriental, a área inclui o 

espaço aéreo sobre as ilhas Diaoyu/Senkaku. Segundo o Ministério da Defesa Nacional da RPC, as aeronaves 

que voam na ADIZ do Mar da China Oriental devem: notificar o MRERPC ou a Administração da Aviação 

Civil o plano de voo; manter rádios de comunicação aberto e responder com rapidez e precisão à Agência de 

Gerenciamento da ADIZ do Mar da China Oriental ou outras unidades autorizadas quanto à sua identificação; 

manter o sistema de radar de controlo totalmente operacional caso aplica; marcar claramente a nacionalidade 

e registo de identificação, de acordo com as convenções internacionais relevantes. No caso de não 

cooperarem ou se recusarem a obedecer às instruções, as forças armadas chinesas tomarão medidas 

defensivas de emergência (Hall C. M., Tourism and politics : policy, power and place, 1998). 
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que dá conta da possível interpretação diferenciada quanto a questão das Ilhas 

Diaoyu/Senkaku (Eto, 2018), as mensagens transmitidas deram entender que os dois lados 

tinham a intenção de promover os laços enquanto ultrapassavam as dificuldades políticas, a 

fim de reduzir as tensões entre os dois lados (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 

2014). Isso foi considerado um grande progresso para as relações bilaterais entre os dois 

países ( Smith, 2018).  

Aliás em 2014, algumas figuras importantes japonesas realizaram as suas visitas à 

China, por exemplo, o Ministro da Economia, Negócios e Indústria em maio e o Ministro 

da Terra, Infraestrutura e Transportes em junho. Além disso, muitos dos importantes 

diálogos e negociações de segurança, que foram suspensos desde 2012, foram retomado 

em 2014 ( Yu & Kim, 2019), por exemplo, a 8 de novembro, os Ministros das Relações 

Exteriores do Japão e China realizaram pela primeira vez em dois anos e dois meses uma 

reunião, à margem do Encontro Ministerial de APEC em Pequim. No dia 10, a reunião de 

cúpula Japão-China foi realizada pela primeira vez depois de dois anos e seis meses na 

ocasião da Reunião de Líderes Económicos da APEC, tudo isto pode ser visto como sinais 

de reaproximação (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2015). 

De acordo com Eto (2018), outro ponto de viragem foi a manifestação do Primeiro 

Ministro Abe ao governo chinês quanto a intenção do Japão de participar nas iniciativas de 

Uma Faixa, Uma Rota, o mesmo manifestou essa intenção publicamente pela primeira vez 

na conferência "Asia's Future" a 5 de junho de 2017 (Mei, 2019). Já antes em abril, a 

delegação japonesa liderada pelo Secretário-Geral do Partido Democrata Liberal, Toshihiro 

Nikai, participou no Fórum de Uma Faixa, Uma Rota para Cooperação Internacional.  

Em maio, o conselheiro de Estado Yang Jiechi foi ao Japão e realizou o Quarto 

Diálogo Político de Alto Nível Sino-Japonês com o diretor de Segurança Nacional, 

Masahiro Tanichi. Yang expressou que a China estava aberta para negociações de 

cooperação com o Japão no enquadramento da “Uma Faixa, Uma Rota” (Governo da RPC, 

2017). Posteriormente, quando o mesmo se encontrou o Primeiro-Ministro japonês Abe, 

enfatizou a o atributo de grande importância às relações sino-japonesas pelo lado da China, 

considerando que os dois países deviam aproveitar a oportunidade do 45º aniversário da 

normalização das relações diplomáticas China-Japão e o 40º aniversário da conclusão do 

«Tratado de Paz e Amizade China-Japão» em 2018, para aumentar os fatores positivos e 
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reduzir os fatores negativos das relações bilaterais e manter o impulso para a melhoria e o 

desenvolvimento das mesmas (Governo da RPC, 2017).  

Podemos dizer que, apesar do alvoroço causado por um vídeo sobre um livro escrito 

pelo diretor executivo do Grupo APA (Japão)18 publicado em Weibo a 15 de janeiro19, o 

ano de 2017 é marcado pelo início de reconciliação das relações sino-japonesas com 

significantes alcances diplomáticos após a crise política de 2012. Esse ano tratou-se do ano 

de comemoração do 45º aniversário da normalização das relações diplomáticas sino-

japonesas, por volta de 1000 estudantes chineses e japoneses fizerem intercâmbios em 

Pequim por esta ocasião. A nível dos governos, foram realizados frequentemente diálogos 

de alto nível, incluindo três reuniões de cúpula e quatro encontros dos ministros das 

relações exteriores. Em novembro, o Presidente Xi encontrou-se com o primeiro-ministro 

Shinzo Abe durante a Reunião dos Líderes Económicos da APEC em 2017 (Eto, 2018). Na 

entrevista coletiva do primeiro-ministro Shinzo Abe depois da sua presença nessa reunião, 

Abe realçou a necessidade de profundar cooperações e intercâmbios entre os dois países, 

segundo o mesmo, os dois líderes consideravam o encontro deles como um novo começo 

das relações sino-japonesas (Prime Minister of Japan and His Cabinet, 2017).  

Para além disso, a Embaixada da China em Tóquio realizou a receção do Dia 

Nacional, assim como atividades para comemorar o 45º aniversário da normalização das 

relações diplomáticas China-Japão, o primeiro-ministro Abe e o ministro das relações 

exteriores Kōno participaram no evento. Conforme China News (Li J. , 2019), na entrevista 

ao ex-embaixador chinês no Japão, Cheng Yonghua 20 , a participação do ministro das 

relações exteriores já era uma exceção, quanto à presença do primeiro-ministro num evento 

desse, isso é uma exceção não apenas no Japão, mas também nos países ocidentais em 

geral, sendo considerada uma manifestação de bons sinais para a promoção das relações 

bilaterais.  

 
18 O Grupo APA (Japão) é um grupo de hospitalidade japonês que opera hotéis da Apa. 
19 Dois estudantes chineses que ficaram num dos hotéis deste grupo em Tóquio leram o livro designado 

Theoretical Modern History II - The Real History of Japan, em que nega o Massacre de Nanquim, 

declarando que foram os chineses que inventaram o tal incidente, e que de facto o mesmo não aconteceu, 

provocando as críticas intensas dos chineses na altura. 
20 Cheng Yonghua, 65 anos, ex-embaixador chinês no Japão, deixou o cargo em 19 de maio de 2019, com um 

mandato de nove anos e três meses, sendo o mandato com tempo mais longo até hoje. Cheng é uma das 

testemunhas mais diretas das relações sino-japonesas após a normalização das relações China-Japão. Após a 

normalização das relações diplomáticas entre a China e o Japão em 1972, ele foi um dos primeiros estudantes 

estrangeiros selecionados a estudar no Japão. Trabalhou como Primeiro e Segundo secretário (1989-1992), 

Conselheiro e Ministro-Conselheiro (1996-2000), Ministro plenipotenciário (2003-2006) da Embaixada da 

China no Japão.  
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Ao entrar o ano de 2018, sinais contínuos da melhoria das relações sino-japonesas 

foram demonstrados, é de salientar em primeiro lugar, que o ano de 2018 é o ano do 40º 

aniversário da assinatura do «Tratado de Paz e Amizade», sendo uma oportunidade para a 

recuperação das relações bilaterais. O primeiro-ministro Abe gravou um vídeo a desejar 

bom Ano Novo Chinês, sendo a primeira vez um primeiro-ministro japonês faz isso (Ni, 

2019). Em abril, o diálogo económico de alto nível entre a China e o Japão foi retomado, o 

mesmo sendo o mecanismo de intercâmbio mais alto entre os dois governos no campo 

econômico foi lançado em abril de 2007 e interrompido por questões como as Ilhas 

Diaoyu/Senkaku.  

Na verdade, o ano de 2018 é marcado pela palavras-chaves como “recomeço”, 

“descongelamento”, “voltar ao normal” no que diz respeito as relações políticas dos dois 

países. Este melhoramento das relações é principalmente refletido pela realização de várias 

visitas e diálogos recíprocos de alto nível, assim como pela organização dos eventos tais 

como a receção para 40º aniversário do «Tratado de Paz e Amizade entre o Japão e a 

China», o Fórum Japão-China, Cooperação comercial em países terceiros e o intercâmbio 

entre a Prime Ministro Abe e estudantes da Universidade de Pequim. De todas as visitas de 

alto nível, salientamos as do primeiro-ministro Li Keqiang ao Japão e do primeiro-ministro 

Abe à China.  

Em maio, o primeiro-ministro Li Keqiang visitou o Japão e participou na sétima 

Reunião de Líderes China-Japão-Coreia do Sul. Esta é a primeira visita oficial de Li 

Keqiang ao Japão como primeiro-ministro chinês em oito anos desde 2010. Em outubro, o 

Primeiro-Ministro Abe fez a sua visita oficial à China, sendo a primeira vez que o 

primeiro-ministro japonês efetua a visita à China em cerca de sete ano, com exceção da 

presença em conferências multilaterais (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 

2019). Os dois países confirmaram formalmente que as relações sino-japonesas voltaram 

ao normal, o primeiro-ministro Abe enfatizou que as relações Japão-China passaram da 

competição para a coordenação. Além do mais, as visitas recíprocas dos ministros das 

Relações Exteriores do Japão e China também foram realizadas pela primeira vez em nove 

anos neste ano. Tudo isso faz o ano de 2018 se tornou num ponto de viragem para essas 

relações (Instituto de Estudos Internacionais da Fudan, 2019). 

As relações entre a China e o Japão, em 2019, continuaram o bom impulso de 

melhoria no ano anterior, manifestado pelo contínuo aumento das interações e trocas 
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bilaterais. Em maio, realizou-se em Pequim o 5º Diálogo Económico de Alto Nível China-

Japão; em agosto, o Diálogo Estratégico China-Japão foi reiniciado sete anos depois, 

realizou-se também em Pequim a 9ª Reunião de Ministros das Relações Exteriores China-

Japão-Coreia do Sul; em novembro, o Conselheiro de Estado, Ministro das Relações 

Exteriores Wang Yi visitou o Japão  e realizando a primeira reunião da Dicussão do 

Mecanismo de Intercâmbios Culturais de Alto Nível entre a China e o Japão com o 

Ministro das Relações Exteriores japonês, Mao Mumin-chong, e, em dezembro, o 

Presidente chinês Xi Jinping e o Primeiro-Ministro Li Keqiang reuniram-se com o 

primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, na 8.ª Reunião de Líderes China-Japão-Coreia do 

Sul. A China e o Japão concordaram em continuar a impulsionar as relações bilaterais para 

um novo nível. 

  

6.15 Conclusão 

As relações sino-japonesas sofreram “altos e baixos” ao longo da sua história. Ao 

longo do tempo, os dois países têm dado importância para o desenvolvimento das suas 

relações bilaterais, sendo que, o facto de essas relações ser pacíficas não é só pelo interesse 

da própria china e Japão, mas também pela estabilidade, paz, desenvolvimento económico 

da comunidade internacional e regional, nomeadamente na Ásia-Pacífico. Embora as 

questões associadas à história, livros didáticos, visitas ao Santuário Yasukuni, questões de 

Taiwan e das Ilhas Diaoyu/Senkaku, continuam a ser sensíveis para estas relações e, 

podem causar problemas às mesmas no futuro. No entanto, nos últimos três anos, os dois 

países tomaram a iniciativa de recuperar as suas relações após a crise política em 2010 e 

em 2012.  

Na direção futura das relações sino-japonesas, aumentar a confiança política seria 

uma das prioridades da promoção das relações bilaterais, enquanto às questões sensíveis, 

tendo em noção do prejuízo destas podem causar, é preciso lidá-las adequadamente e 

controlar os conflitos adequadamente. De uma forma geral, por um lado, devemos ver o 

lado positivo de melhorar as relações entre a China e o Japão, por outro lado, é de notar 

que a melhoria das relações sino-japonesas não é feita da noite para o dia. As relações 

sino-japonesas sempre foram influenciadas por muitos fatores, como diplomacia de 

grandes países, diplomacia vizinha e diplomacia global, assim como nomeadamente as 

políticas públicas dos Estados Unidos e Rússia. Esta revisão da evolução das relações sino-
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japonesas poderá, na nossa investigação, ajudar-nos perceber melhor os bons e maus 

momentos, ou seja, os “altos e baixos” das relações China-Japão, possibilitando a sua 

ligação com o desenvolvimento do turismo emissor chinês para o Japão, oferecendo 

evidencias sólidas para a discussão da causalidade entre o turismo e as relações 

internacionais.  
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Capítulo 7 – Japão: um espelho da ligação entre políticas públicas e 

relações internacionais 

7.1 Introdução 

Neste capítulo, planeamos analisar o turismo emissor chinês para o Japão de uma 

forma sistemática. Revemos em primeiro lugar a evolução geral do turismo emissor chinês 

para o Japão (secção 7.2), no qual incluem a atual situação do desenvolvimento do turismo 

emissor chinês no Japão (secção 7.2.1), o enquadramento geral do Japão para promover o 

turismo recetor do país, especialmente a evolução das políticas do visto para os turistas 

chineses e a cooperação bilateral na área do turismo entre a China e o Japão (secção 7.2.2). 

Seguidamente, efetuamos uma análise detalhada dos dados turísticos, especialmente o 

número de chagadas de visitantes estrangeiros e chineses (secção 7.2.3). A nossa análise é 

dividida principalmente em duas partes: sendo na primeira, comparamos os dados do 

número de visitantes estrangeiros e chineses no Japão entre 1999 e 2019, identificamos os 

anos em que se encontram as divergências na evolução dos dois grupos de dados, tentamos 

explorar as possíveis razões para as mesmas; na segunda parte, focamos nos dados dos 

visitantes chineses no Japão, dividimos o período de 1999 até a 2019 em diferentes fases 

de acordo com a evolução desses dados, constatando as fases de desenvolvimento estável 

(DE) (1999-2002, 2016-2019), de desenvolvimento com grandes flutuações (DGF) (2003-

2008, 2009-2013) e desenvolvimento com crescimento explosivo (DCE) (2014-2015). 

Apresentamos a evolução geral de cada fase e as suas respetivas características do 

desenvolvimento. Por fim, acrescentamos umas políticas gerais, que são consideradas 

importantes para o desenvolvimento do turismo emissor. Pretendemos, através destas 

análises, explorar a vinculação das relações bilaterais entre a China e o Japão com o 

turismo bilateral, abordar qual é o papel das políticas públicas para o desenvolvimento do 

turismo emissor chinês quando se encontram os valores discrepantes do número dos 

turistas chineses, quer seja pela influência da evolução das relações bilaterais ou não. 

 

7.2 Turismo emissor chinês para o Japão 

7.2.1 Uma perspetiva geral da sua evolução 

Como foi mencionado no capítulo 3, o turismo emissor chinês começou a 

desenvolver-se relativamente tarde nos anos 80 e 90 do século XX. Quanto ao turismo 

emissor chinês para o Japão, este começou a emitir oficialmente vistos para turistas de 
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grupo chineses em setembro de 2000. De acordo com os dados divulgados pela Japan 

National Tourism Organization (JNTO), entre 1990 e 1999, as percentagens do número 

dos visitantes por motivo de turismo em relação ao número total das chegadas de visitantes 

chineses são relativamente baixas, registando o valor mais alto de 21,9% e o mais baixo de 

11,5% (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Número de chegadas de visitantes da China para o Japão (1990-1999) 

Ano Total Nº de visitantes por motivo do turismo  Percentagem 

1990 105.993 23.238 21,9% 

1991 130.487 24.864 19,1% 

1992 183.220 29.147 15,9% 

1993 206.743 26.454 12,8% 

1994 193.486 24.550 12,7% 

1995 220.715 25.489 11,5% 

1996 241.525 29.291 12,1% 

1997 260.627 33.431 12,8% 

1998 267.180 35.616 13,3% 

1999 294.937 37.153 12,6% 

Fonte: JNTO 

 

A média de taxa de crescimento anual do número total de chegadas de visitantes 

chineses (1991-1999) também não é elevada, sendo 12,7%. No entanto, a partir de 2000, é 

de notar um aumento gradual ao longo do tempo tanto da percentagem do número de 

visitantes chineses por motivo de turismo em relação ao número total das chegadas de 

visitantes chineses como da taxa de crescimento anual do número total de chegadas, sendo 

que a primeira cresceu de 12,9% em 2000 até a 88,6% em 2018 (Tabela 2) e a média do 

último entre 2000 e 2018 é 22,4%. Embora verifiquemos crescimentos graduais do número 

total de chegadas de visitantes desde 1990, houve também flutuações dos valores em 

alguns anos, especialmente entre 2009 e 2013, estas flutuações são resultado de vários 

fatores que iremos abordar mais tarde neste capítulo. 
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Tabela 2. Número de chegadas de visitantes da China para o Japão (2000-2018) 

Ano Total Nº de chegadas de visitantes Percentagem 

2000 351.788 45.270 12,9% 

2001 391.384 72.118 18,4% 

2002 452.420 101.299 22,4% 

2003 448.782 95.991 21,4% 

2004 616.009 189.692 30,8% 

2005 652.820 201.940 30,9% 

2006 811.675 323.018 39,8% 

2007 942.439 407.286 43,2% 

2008 1.000.416 455.728 45,6% 

2009 1.006.085 481.696 47,9% 

2010 1.412.875 831.652 58,9% 

2011 1,043,246 453.182 43,4% 

2012 1.425.100 829.206 58,2% 

2013 1.314.437 704.737 53,6% 

2014 2.409.158 1.753.572 72,8% 

2015 4.993.689 4.237.920 84,9% 

2016 6.373.564 5.535.125 86,8% 

2017 7.355.818 6.447.740 87,7% 

2018 8.380.034 7.426.173 88,6% 

Fonte: JNTO 

 

Na verdade, a China tem sido um dos principais mercados turísticos para o turismo 

recetor do Japão nos últimos anos, quanto à sua evolução em termos de número total de 

visitantes e a quota de mercado comparado com os outros países (Figuras 1 e 2), em 2007, 

a China ultrapassou os Estados Unidos, tornando-se o terceiro maior mercado do turismo 

recetor do Japão. Em 2010, com 1,41 milhões de visitantes, a China superou Taiwan e 

passou para o segundo lugar, sendo o maior mercado a Coreia do Sul. Esta tem sido o 

maior mercado durante muitos anos até 2015, sendo substituída pela China. É de notar que 
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em 2000, a quota de mercado da China era apenas 7,4%, contudo, este valor subiu para 

30% em 2019. Esta evolução realmente demonstrou um rápido desenvolvimento do 

turismo emissor chinês para o Japão.  

 

 

Figura 1. Número de visitantes no Japão dos cinco principais mercados emissores 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

 

Figura 2. Quota de mercado dos cinco principais mercados emissores para o Japão 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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De acordo com os resultados de pesquisa do «Relatório do turismo emissor chinês em 

2016» publicado por China Tourism Academy, o Japão foi o terceiro destino mais popular 

para os turistas emissores chineses em 2015 (China Tourism Academy, 2016), passou a ser 

o segundo mais popular em 2017, dado que, conforme o «Relatório de big data do turismo 

emissor de 2017», publicado em conjunto por China Tourism Academy e agência de 

viagem Ctrip, de acordo com as pesquisas no site de Ctrip e os dados das reservas feitas, 

14% de turistas chineses escolheram o Japão como o seu destino turístico (China Tourism 

Academy e Ctrip, 2018). O mesmo relatório, mas de 2018 revela que o Japão é o país com 

mais cidades consideradas como os dez principais destinos de compras, sendo Tóquio, 

Osaka e Nagoya (Travel Weekly China, 2019), fator contribuído para que este se mantenha 

como o segundo destino emissor mais popular dos turistas chineses.  

O Japão, sendo um dos destinos mais populares para os turistas chineses, tem as suas 

características valorizadas e desvalorizadas, segundo China Tourism Academy e a agência 

de viagem Ctrip (2018), os turistas chineses dão cada vez mais peso à questão de 

segurança dos destinos turísticos, ao tomar decisões de viagens e fazer reservas on-line, 

consideram sempre a segurança de destino uma prioridade. Com base nas estatísticas de 

milhares de amostras recolhidas pela Ctrip, o Japão foi classificado como o segundo 

destino mais seguro no olhar dos turistas chineses. De facto, Kim, Guo e Agrusa (2005) 

revelam que o Japão é considerado como um destino com facilidade de planear as viagens, 

devido à distância curta de viagen e o custo razoável, para além disso, o bom tempo, a 

segurança, as instalações equipadas e a facilidade para fazer compras são factores que os 

chineses valorizam o Japão como um destino preferível, contudo, ele apresenta também a 

fraqueza pelo que não possui uma cultura e recursos históricos tão diferentes dos da China 

como os outros destinos turísticos por exemplo os países europeus, o que pode ser visto um 

elemento que diminui a atração dele para os turistas chineses.  

 

7.2.2 As políticas públicas do turismo emissor chinês para o Japão 

Como referimos no enquadramento teórico, as políticas públicas são um dos fatores 

mais importantes que contribuem para o desenvolvimento do turismo. É de notar que, o 

rápido desenvolvimento do turismo emissor chinês para o Japão não é apenas influenciado 

pelas políticas públicas do governo chinês, mas também pelas do governo japonês, 

especialmente as associadas com requisitos do visto. Deste modo, neste subcapítulo, 



123 

 

iremos abordar estas políticas públicas de uma forma geral, a fim de perceber melhor como 

o turismo emissor chinês tem desenvolvido ao longo do tempo sob a influência das 

mesmas. 

 

7.2.2.1 Requerimento de visto para o Japão 

De uma perspetiva macro, o governo japonês tem lançado políticas e estratégias para 

atrair turistas estrangeiros, sendo uma maneria de incentivar o crescimento económico e 

aumentar entendimento internacional (MLIT, 2007). Em 2003, o governo japonês lançou a 

Visit Japan Campaign com a logomarca de “YOKOSO Japan (significa Bem-vindo ao 

Japão), tratando-se duma iniciativa de turismo recetor com o objetivo de atrair 10 milhões 

de visitantes internacionais para o Japão até 2010. 12 países e regiões (Coreia do Sul, 

Taiwan, a China, Hong Kong, Tailândia, Singapura, os Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido, Alemanha, França e Austrália) foram identificados e definidos como mercados 

importantes para implementar a campanha, por causa dos seus significativos números de 

turistas a visitar o Japão.  

Em 2007, foi formulado Tourism Nation Promotion Basic Plan com base na Tourism 

Nation Promotion Basic Law, que foi implementada em janeiro de 2007, para forçar 

continuamente a estratégia de promover o turismo internacional e alcançar a meta de 

atingir 10 milhões de turistas estrangeiros até o final de 2010 (MLIT, 2007). Em 2010, o 

“Programa de 30 milhões de turistas estrangeiros” foi definido com os objetivos de 

alcançar 15 milhões turistas estrangeiros em 2013, 20 milhões de 2020 e 30 milhões no 

futuro, designando os países do leste asiático como os mercados prioritários. 

Simultaneamente, uma nova logomarca de “Japan. Endless Discovery” foi introduzida em 

2010, significando que se podem encontraram animações sem fim no Japão. (MLIT, 2009). 

Neste enquadramento, a implementação das políticas associadas com o visto é um 

passo importante para atrair os turistas estrangeiros, uma vez que o visto é um documento 

indispensável para as viagens internacionais, os requisitos definidos pelo país de destino 

para os turistas obterem o visto decide de certo modo o grau de desenvolvimento do 

turismo (Tabela 3). Na verdade, o desenvolvimento do turismo emissor chinês para o Japão 

tem sido acompanhado intimamente pelo processo do relaxamento das condições 

requeridas do visto.  
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Tabela 3. Processo de relaxamento de requisitos de visto 

Data Resumo das condições relaxadas 

9/2000 Abertura de viagens aos turistas chineses (limitadas aos residentes de Pequim, 

Xangai e Guangdong 

9/2004 Visto de turistas de grupo aberto para residentes de mais cinco províncias 

(Tianjin, Liaoning, Shandong, Jiangsu e Zhejiang 

7/2005 Visto de turistas de grupo aberto para todos os chineses 

3/2008 Lançamento do programa de visto de turismo familiar 

7/2009 Começo da emissão de visto para turistas individuais (em Pequim, Xangai e 

Guangzhou) 

7/2010 Emissão de visto para turistas individuais em toda a China 

Condições financeiras para solicitação de visto foram relaxadas; expansão de 

entidades que tratam dos pedidos de visto (3-7); o número das agências de 

viagem que tratam de vistos aumentou (48 – 290)  

7/2011 Emissão de visto de entradas múltiplas para Okinawa para indivíduos chineses 

com capacidade financeira suficiente e as suas famílias 

9/2011  Requisitos de solicitação de visto foram adicionalmente relaxados 

7/2012 Emissão de visto de entradas múltiplas para Iwate, Miyagi e Fukushima 

1/2015 Relaxamento de requisitos de visto de entradas múltiplas para Okinawa e 

Iwate, Miyagi e Fukushima (indivíduos e familiares com uma certa capacidade 

económica e que viajaram ao Japão pela curta duração nos últimos 3 anos 

também podem solicitar) 

10/2016 Facilitação de visto para estudantes 

2017 Emissão de visto de múltiplas entradas ao Japão para indivíduos com 

capacidade económica suficiente; emissão de visto de múltiplas entradas para 

seis prefeituras (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata e Fukushima) para 

indivíduos com certa capacidade económica. 

Fonte: Construção própria 

 

Como mencionámos anteriormente, as viagens da China ao Japão foram oficialmente 

abertas em setembro de 2000, no entanto, a solicitação dos vistos de grupo só era 

limitadamente aberta para os residentes de Pequim, Xangai e da província de Guangdong. 

Em setembro de 2004, residentes de mais cinco províncias, sendo Tianjin, Liaoning, 

Shandong, Jiangsu e Zhejiang, passaram a poder pedir o visto de turistas de grupo. 

Finalmente em julho de 2005, o governo japonês decidiu expandir a área para a emissão 

dos vistos de grupo para toda a China Continental. Para além do visto geral de turistas de 

grupo, em março de 2008, foi lançado o programa de visto de turismo familiar, o visto é 

direcionado para famílias chinesas com dois até quatro membros que planeiam visitar o 

Japão por motivo de turismo (MLIT, 2009). 

Quanto a visto para turistas individuais, este passou por um processo de abertura 

progressiva à medida que o número de turistas chineses aumenta gradualmente. Em 2009, 
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o governo japonês começou a emitir vistos de turistas individuais para os cidadãos 

chineses, os pedidos podem ser feitos inicialmente na Embaixada do Japão na China em 

Pequim, no Consulados Gerais do Japão em Xangai e em Guangzhou. Seguidamente, em 

julho de 2010, as regiões para a emissão do visto de turismo individual foram expandidas 

para todo o país, além disso, os requisitos foram parcialmente relaxados, tendo em conta 

aos requisitos anteriores quanto às condições financeiras dos requerentes passou de 

“pessoas com capacidade económica suficiente” para “pessoas com certo status 

ocupacional e certa capacidade económica”. Com o objetivo de facilitar a aquisição dos 

vistos, o número de entidades na China que tratam dos pedidos dos vistos expandiu de três 

para sete, sendo adicionado os Consulados Gerais do Japão em Dalian, Qingdao, 

Chongqing, Shenyang; o número das agências de viagem que são autorizadas para tratar 

dos vistos também aumentou de 48 para 290 nesse ano.  

O relaxamento adicional das condições de solicitação do visto foi implementado a 

partir de setembro de 2011, sendo refletido principalmente nos dois aspetos: primeiro, em 

resposta à restrição anterior de "ter um certo status ocupacional e uma certa capacidade 

económica", mantendo apenas "ter uma certa capacidade económica"; o segundo é estender 

o "período de permanência de 15 dias" para "período de permanência de 30 dias". Além do 

mais, em julho do mesmo ano, o governo japonês iniciou a emissão do visto de entradas 

múltiplas para indivíduos chineses com capacidade financeira suficiente e as suas famílias 

e que viajam para Okinawa. A validade de visto é de 3 anos, durante os quais os turistas 

chineses podem ir ao Japão várias vezes e podem ficar até 90 dias para cada visita. O 

mesmo género de visto para Iwate, Miyagi e Fukushima foi lançado em julho de 2012 com 

as mesmas condições de solicitação.  

Estes dois vistos foram relaxados em janeiro de 2015, sendo que para além de pessoas 

com capacidade financeira suficiente e as suas famílias, são emitidos vistos também para 

pessoas com uma certa capacidade económica e os seus familiares e que viajaram ao Japão 

pela curta duração nos últimos 3 anos. Os familiares que antes não tinham permissão para 

ir ao Japão sozinhos passaram a ser permitidos. No entanto, o período de permanência de 

cada visita mudou de 90 dias para 30 dias. Junto das alterações dos vistos para Okinawa, 

Iwate, Miyagi e Fukushima, foi lançado o visto para indivíduos de alto rendimento, 

diferente dos vistos daqueles, a validade do novo tipo de visto é de 5 anos, o período de 
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permanência de cada visita é de 90 dias, e não há restrição em termos de local de visita 

para a primeira visita.  

A partir de 17 de outubro de 2016, a Embaixada japonesa na China começou a 

facilitar o pedido dos estudantes de licenciatura, mestrado e graduados há menos de 3 anos 

das universidades diretamente sob a direção do Ministério da Educação da China. Entre os 

materiais da solicitação, o "certificado de capacidade financeira" pode ser substituído por 

"declaração de inscrição" ou "certificado de habilitação" emitido pela universidade 

diretamente direcionada sob o Ministério da Educação da China.  

Em 2017, para os indivíduos com capacidade económica suficiente e as suas famílias, 

podem pedir o visto de entradas múltiplas sem exigência de local de acomodação no Japão, 

com a validade de 3 anos e a estadia de 30 dias, tendo a limitação de que a primeira viagem 

ao Japão tem de ser pelo motivo de turismo. O processo da solicitação do visto individual 

de uma entrada foi facilitado com a simplificação dos materiais da aplicação para os 

portadores do cartão de crédito (cartão ouro). Expandiram também o visto de entradas 

múltiplas das três prefeituras do Nordeste (Iwate, Miyagi e Fukushima) para seis 

prefeituras (Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata e Fukushima), os indivíduos com 

certa capacidade económica já não precisam de ter experiência de viajar ao Japão pela 

curta duração nos últimos 3 anos. (Embaixada Japonesa na China, s.d.). 

 

7.2.2.2 Cooperação turística entre o Japão e a China  

O fortalecimento das cooperações bilaterais favorece o desenvolvimento do turismo 

bilateral. Tanto a China como o Japão têm esforçado então a aumentar as visitas mútuas e 

organizar os eventos turísticos, nos momentos simbólicos e ocasiões importantes das 

relações bilaterais, a fim de incentivar o crescimento do turismo bilateral.  Em 2000, 5.000 

membros de Japan-China Cultural Tourism Exchange visitaram a China e foram recebidos 

pelo Ex-Presidente Jiang Zemin, este salientou então a importância de desenvolver a 

amizade entre os povos chineses e japoneses (China Daily, 2009). Em 2002, pela ocasião 

do 30º aniversário da normalização das relações sino-japonesa, um conjunto de 

intercâmbios na área do turismo e cultura foi promovidos, por exemplo, foram organizados 

os eventos com o tema de “Ano do Japão” e “Ano da China”; sob a organização da CNTA 

e o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) do Japão, um 

conjunto de eventos de intercâmbio do turismo, designado “Gerações Amigáveis, Conheça 
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a China” e “Gerações Amigáveis, Conheça o Japão”, foram realizados em Pequim, em 

resultado, a delegação japonesa de 13.000 pessoas visitaram a China e a delegação chinesa 

de 5.000 pessoas ao Japão (People's Daily, 2002); foi também realizada no Museu 

Nacional de Tóquio a Exposição “Rota de Seda, Rota de Seda e Ouro” para a 

comemoração. 

No início de 2005, um grupo de mais de 300 japoneses foram à província chinesa 

Guangzhou para fazer promoções dos produtos turísticos japoneses, organizando o 

“Festival do Japão em Guangzhou” (Mei, 2006). Mais tarde, Shao Qiwei, diretor da CNTA 

na altura, liderou uma delegação de mais de 230 pessoas para visitar o Japão e realizou a 

"Conferência de Promoção de Intercâmbio de Turismo China-Japão". No mesmo ano, uma 

delegação de 3.000 pessoas de Japan-China Cultural Tourism Exchange visitaram várias 

cidades da China, sendo que a delegação era liderada por Toshihiro Nikai, atual Secretário-

Geral do Partido Democrata Liberal, a visita era organizada pela Agência de Turismo do 

Japão, Associação de Indústria do Turismo do Japão, Associação de Promoção de Turismo 

do Japão e Agência Internacional de Promoção do Japão, os turistas japoneses desta 

delegação vieram de 47 prefeituras japonesas (People's Daily, 2015).  

Em março de 2006, realizou-se a abertura do Ano do Intercâmbio Turístico Japão-

China. Em maio do mesmo ano, sob o “Projeto de Intercâmbio China-Japão no Século 

XXI”, o primeiro grupo de estudantes chineses do secundário (200 pessoas) visitaram o 

Japão. A partir desse ano até 2011, foram realizadas todos os anos Reuniões Ministeriais 

de Turismo China-Japão-Coreia do Sul, a Reunião foi novamente realizada em 2015, 2018 

e 2019. O objetivo deste tipo de Reuniões é promover o desenvolvimento do turismo entre 

os três países, fortalecendo os laços dos povos, várias atividades e projetos para este fim 

foram desenvolvendo ao longo do tempo. Por exemplo, na segunda Reunião em 2006, foi 

enfatizada a organização de atividades de intercâmbio de turismo entre a China e o Japão 

pela ocasião do 35º aniversário das relações diplomáticas (Governo da RPC, 2007), que 

visava ter a participação de 30.000 pessoas nos intercâmbios bilaterais, de facto, até ao 

encerramento das mesmas, conforme os dados registados, o número de visitantes japoneses 

à China que participaram nas atividades de intercâmbio atingiu a 24.000 e o número de 

visitantes chineses ao Japão atingiu quase a 13.000 (Governo da RPC, 2007). Até 2018, a 

escala de intercâmbio de pessoas entre os três países aumentou de 13,84 milhões em 2006, 

ano em que se realizou a primeira Reunião, para mais de 30 milhões.  
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Em 2008, na «Declaração Conjunta Japão-China sobre a Promoção Integral de 

Relações Estratégicas e Recíprocas», ao reconhecer a importância da China e o Japão para 

o desenvolvimento económico mundial, é acentuada a estratégia de aumentar as 

cooperações dos dois países na área do turismo para que os interesses mútuos sejam 

maiores (Embaixada Japonesa na China, 2008). Mais recentemente, a 24 de novembro de 

2016, foi assinado o «Memorando de entendimento entre a Administração Nacional de 

Turismo da República Popular da China e o Ministério da Terra, Infraestrutura e 

Transporte do Japão sobre o fortalecimento do intercâmbio e cooperação no turismo», a 

fim de promover as cooperações turísticas bilaterais e aumentar a escalar de intercâmbios 

bilaterais. No final de 2019, foi realizado com sucesso no Japão pela primeira vez o Fórum 

de Turismo China-Japão.  

 

7.2.3 Análise e discussão dos dados  

Após a revisão tanto das relações sino-japonesas como a evolução geral do turismo 

emissor chinês para o japão, verificámos que a China e o Japão passaram por momentos 

altos e baixos nas suas relações e turismo bilaterais. A fim de responder se se encontra a 

evolução do turismo emissor chinês para o Japão de uma forma convergente quando há 

mudanças positivas ou negativas nas relações bilaterais e, quais são os fatores que causam 

estes fenómenos, vamos então nesta secção analisar principalmente os dados dos fluxos 

turísticos da China para o Japão, tentando estabelecer as ligações entre os mesmos com as 

políticas públicas implementadas no contexto das relações sino-japonesas ao longo do 

tempo. Para além disso, ao reconhecer as políticas publicas não são os únicos fatores que 

favorizam ou prejudicam o turismo, os outros fatores também serão revelados e abordados.  

De uma perspetiva macro, olhamos em primeiro lugar para o número total de 

chegadas de visitantes estrangeiros e chineses para o Japão desde 1999 (Figura 3), quanto à 

taxa de crescimento dos dois elementos, a dos visitantes chineses apresenta-se 

maioritariamente mais alta do que a do número total de turistas estrangeiros, tirando os 

anos de 2003, 2005, 2013 e 2017. Entretanto, notámos também existe uma diferença 

significativa entre os dois grupos de dados nos anos 2004, 2014 e 2015, tendo sempre a 

diferença de mais 20% devido ao crescimento notável do turismo emissor chinês. Desta 

forma, um dos objetivos da análise desta secção é identificar o que é que levou a estas 
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divergências, assim como qual é o papel das políticas públicas para o surgimento destas 

divergências.  

 

 

Figura 3. Taxa de crescimento do número de chegadas de visitantes estrangeiros e chineses 

para o Japão 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

Verificámos que nos anos de 2003, 2005, 2013, 2017 apresenta-se o decréscimo do 

número de visitantes chineses para o Japão, entre quais em 2003 e 2013, a taxa de 

crescimento manifesta-se negativa, para além disso, em 2011, embora a taxa de 

crescimento do número de visitantes chineses seja levemente mais alta do que a do número 

total de visitantes estrangeiros, o número de visitantes chineses diminuiu de uma forma 

significativa comparado com o de 2010, sendo a diminuição de 26,2%. No que diz respeito 

à diminuição do número de chegadas de visitantes, o turismo é afetado geralmente pela 

política, economia, sociedade, natureza, etc. desta forma, fizemos uma pequena análise 

sobre os eventos ocorridos nesses anos que causaram impactes ao turismo emissor chinês 

para o Japão.  

Em 2003, o número de turistas emissores chineses obteve um crescimento negativo. A 

situação é resultada por uma série de eventos que perturbam as relações políticas: a 

tentativa de embarque dos chineses nas Ilhas Diaoyu/Senkaku em junho causou o conflito 

entre a China e o Japão; após a submissão de assinaturas reunidas pelos nacionalistas a 

pedir não conceder o contrato ao Japão para a construção da linha ferroviária no final de 
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julho, o ministro dos Transportes do Japão, Chikage Ogi, que visitou a China no inicio de 

agosto, não se encontrou o Primeiro-Ministro Wen Jiabao ou qualquer funcionário do 

Ministério das Ferrovias (Kahn, 2003), a decisão sobre o contrato da construção ferroviária 

também foi adiada (Gries, 2005); o incidente de envenenamento químico em agosto e a 

contínua visita Koizumi ao Santuário de Yasukuni também provocaram as emoções anti 

japonesas do povo chinês. Confirmámos correspondentemente um decréscimo da taxa de 

crescimento (mês-a-mês) do número de chegadas de visitantes chineses para o Japão de 

julho (122,7%) a setembro (1,2%). Neste contexto, os dados demonstram de algum modo, 

a relação stressada entre os dois países nessa altura pode ser considerada um fator 

desfavorável para o turismo emissor chinês para o Japão. 

Além do mais, em 2003, a taxa de crescimento anual do número de chegadas de 

visitantes chineses para o Japão dos meses de abril, maio, junho e julho apresenta-se 

sempre negativa, pois o período de abril até junho é considerado período critico da 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). A SARS foi reconhecida pela primeira vez 

como uma nova doença na Ásia em meados fevereiro de 2003. Embora a doença já tenha 

começado a proliferar desde novembro de 2002 na província de Guangdong na China, 

onde o primeiro caso foi reportado, a expansão da mesma para várias cidades chinesas 

agravou a partir do final de março. De uma forma geral, Dombey (2004) revela que o 

negócio de turismo emissor do país registou uma queda de 80% durante o período da 

SARS, conforme as estatísticas das principais agências do turismo, visto que vários países 

aplicaram restrições às chegadas dos visitantes das áreas afetadas por SARS (Breda, 

2004b).  

A epidemia de doenças como a SARS é um elemento que constitui o risco para as 

viagens internacionais, assim como os desastres naturais que também podem prejudicar o 

turismo internacional, sendo que, o turismo internacional é realmente vulnerável aos 

eventos de crise ( Jin et al., 2019). Tal como o que aconteceu em 2011, o turismo japonês 

teve um grande sofrimento devido ao sismo e tsunami de Tohoku a 11 de março e em 

sequência ao incidente da energia nuclear causada pela explosão na Central Nuclear de 

Fukushima I. As principais agências de turismo, como China Travel Service, China 

International Travel Service (CITS), CYTS Tours, Ctrip Travel tomaram ações para retirar 

os grupos turísticos do Japão e prometeram que iriam reembolsar o dinheiro cobrado para a 

viagem (China Daily, 2011).  
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Neste contexto, as viagens individuais e de grupo foram canceladas e as novas 

reservações de viagens também se encontravam em suspenso, os voos de e para os 

aeroportos de Beijing, Changchun, Dalian, Shanghai (Pudong) e as viagens de cruzeiros 

foram suspensos por causa do tsunami no aeroporto Sendai. Posteriormente, foi reportado 

que as crianças poderiam ser mais afetadas pela radiação nuclear, as viagens educacionais 

foram evitadas, a elevada preocupação sobre a segurança de viajar dentro do Japão levou 

no fim à significativa diminuição dos turistas chineses. Em consequência, o mês de março 

de 2011 teve um abaixamento de 40,7% dos turistas chineses comparado com o mês 

anterior, a partir desse mês, as taxas de crescimento (ano-a-ano) dos mesmos encontravam-

se sempre negativas até novembro. 

Em 2005, o número de chegadas de visitantes chineses teve um declínio súbito quanto 

à sua taxa de crescimento de abril (11.2%) a maio (-9.9%), essa taxa de crescimento 

negativa mantinha-se em junho com o valor de -13,1%. De facto, esta situação de turismo 

emissor chinês corresponde a alguns acontecimentos entre a China e o Japão nessa altura. 

Devido à aprovação de um livro didático de história do Japão e a proposta de conceder ao 

Japão um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a partir do 

final de março até abril, as manifestações do povo chinês contra o Japão que ocorreram em 

várias cidades chinesas levaram a cabo do boicote a produtos japoneses e até algumas 

ações violentas incluindo partir vidros das lojas japonesas e estragar as placas dos 

anúncios.  

Para além disso, durante a visita do vice-primeiro-ministro Wu Yi ao Japão, os líderes 

japoneses fizeram observações contínuas sobre a visita ao Santuário Yasukuni, que não 

eram favoráveis para a melhoria das relações sino-japonesas (MRERPC, 2005). 

Posteriormente, o cancelamento do encontro entre o vice-primeiro-ministro chinês Wu Yi e 

primeiro-ministro japonês Junichiro Koizumi causou a insatisfação da parte do Japão. Em 

conclusão, no contexto das relações perturbadas, o turismo emissor chinês para o Japão na 

verdade encontra-se numa situação de desenvolvimento até com crescimento negativo.  

A mesma situação aconteceu também a 2013 e 2017, o conflito no que diz respeito às 

questões territoriais das Ilhas Diaoyu/Senkaku tem intensificado durante os anos de 2012 e 

2013. Sob a influência, mas não só desta crise das relações bilaterais, existe uma diferença 

relativamente grande entre a taxa de crescimento do número total de chegadas de visitantes 

estrangeiros para o Japão (24%) e a de visitantes chineses (-7.8%). Com mais pormenores, 
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os dados dos chineses para o Japão manifestam-se com a taxa de crescimento (ano-a-ano) 

negativa durante 11 meses consecutivos desde outubro de 2012 até agosto de 2013. Em 

setembro de 2012, foi anunciada a decisão de compra das três das Ilhas Diaoyu/Senkaku, 

logo nesse mês o número de visitantes chineses decresceu 36% e 42,7% no mês seguinte.  

Conforme Siriphon e Zhu (2018), o governo chinês interveio o turismo emissor chinês 

antes das férias do Dia Nacional em outubro de 2012 de forma de dar a ordem às empresas 

estatais de se abster as promoções das viagens para o Japão; CITS também parou de fazer 

publicidades sobre as viagens para o Japão; a China desistiu de mandar 50.000 chineses 

para o Japão a fim de comemorar o 40º aniversário da normalização das relações sino-

japonesas. Tirando isso, a Reunião Ministerial de Turismo China-Japão-Coreia do Sul 

prevista para ser realizada em novembro também foi adiada (Huanqiu, 2012). Nesta 

circunstância, houve cancelamentos das reservações de viagens da China para o Japão, 

vimos que as políticas públicas chinesas nessa altura tinham sentido de desincentivar as 

viagens emissoras para o Japão, o que corresponde com os dados revelados anteriormente. 

Conforme Cheng e Wong (2014), as informações recolhidas através das entrevistas aos 

chineses indicam que, durante o período da disputa territoriais das Ilhas Diaoyu/Senkaku, 

algumas empresas estatais tentaram a evitar os seus empregados a viajar ao Japão.   

O próprio Japão também confirmou, através de White Paper on Tourism, que no ano 

de 2012 o Japão não conseguiu atingir ao objetivo de receber 9 milhões de turistas 

estrangeiros devido parcialmente ao alvoroço levantado na sequência de nacionalização 

das Ilhas Diaoyu/Senkaku (MLIT, 2012). Especificamente, após a tomada da posse das 

Ilhas em setembro, houve um declínio notável do número dos turistas chineses, 

particularmente dos turistas de grupo (MLIT, 2012). De acordo com os relatórios mensais 

sobre turistas estrangeiros de JNTO, a partir de setembro de 2012, houve poucas novas 

reservações e cancelamento das reservações feitas dos turistas chineses, apesar de que haja 

retomada de promoções das viagens para o Japão em grandes cidades chinesas no final de 

2012 e início de 2013, mesmo na altura do Ano Novo Chinês, época dourada para fazer 

viagens emissoras, o número de turistas chineses para o Japão encontrava-se com um 

decrescimento de 1,3% em fevereiro de 2013. Posteriormente, com a continuação de 

arrefecimento das relações sino-japonesas, houve também a redução das rotas áreas e o 

suspenso de alguns voos entre os dois países (JNTO, s.d.).  
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Quanto a 2017, encarando a confusão causada pelo livro da cadeia de hotéis APA do 

Japão, cujo conteúdo negava o Massacre de Nanquim, a APA manifestou que não iria 

retirar os livros disponibilizados nos quartos dos seus hotéis. A porta-voz do Ministério das 

Relações Exteriores da China, Hua Chunying, comentou em entrevista coletiva a atitude do 

Grupo APA, considerando a mesma como um sinal de relutância de alguns japoneses em 

aceitar a história de agressão do país contra os vizinhos asiáticos e tentar distorcer a 

história (OTAKE, 2017). O porta-voz da CNTA, Zhang Lizhong, pediu às operadoras do 

turismo que parassem de cooperar com o Grupo APA a fim de resistir à divulgação da 

informação errada do mesmo (MURAI, 2017), igualmente aos turistas chineses no Japão 

ou iam ao Japão que boicotassem essa cadeia de hotéis (Griffiths & Ogura, 2017). Segundo 

a reportagem da CCTV 4, na conferência coletiva da CNTA, a mesma exigiu a suspensão 

da cooperação de todos os cooperadores com a APA e das promoções sobre a mesma, 

assim como a remoção dos produtos deste grupo (CCTV 4, 2017). Em consequência, a 

própria APA confirmou realmente o cancelamento de reservações dos turistas chineses 

(Griffiths & Ogura, 2017).  

No que concerne aos anos de 2004, 2014 e 2015, em que as chegadas dos visitantes 

chineses aumentaram eventualmente de uma forma mais significativa do que as de todos os 

visitantes estrangeiros. Em 2004, embora tenha havido umas pequenas fricções provocadas 

pelas questões das Ilhas Senkaku/Diaoyu. De uma forma global, apresenta-se um 

crescimento de 37,3% no número de chegadas totais dos visitantes chineses, na sequência 

da diminuição súbita dos turistas chineses emissores devido à SARS de 2003, alguns meses 

de 2004, especialmente maio e junho, encontravam-se um aumento explosivo dos 

visitantes chineses. Além do mais, o relaxamento das políticas associadas com o visto em 

setembro ajudou também o contínuo acréscimo dos turistas chineses.  

Quanto a 2014, de facto esse ano foi um ponto de viragem para as relações sino-

japonesas, os sinais da promoção dessas relações têm sido demonstrados e acompanhados 

pelo aumento de diálogos e interações a alto nível. Essas relações mantinham-se estáveis 

em 2015. Notámos que, além dos turistas chineses, o número total dos visitantes 

estrangeiros ao Japão também teve um acréscimo grande nesses dois anos. Conforme com 

White Paper on Tourism do Japão, existem algumas possíveis razões para explicar esse 

crescimento rápido. Em primeiro lugar, o ambiente económico oferece um contexto 

favorável para o desenvolvimento do turismo recetor do Japão, por um lado, o crescimento 
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económico de alguns países asiáticos incentivou a demanda dos cidadãos desses países a 

viajar no estrangeiro, por outro lado, a depreciação de iene levou ao abaixamento do custo 

de viagens ao Japão, estimulando o desejo de viajar, incluindo visitantes individuais com 

motivos de fazer às compras no Japão; seguidamente, devido aos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos previstos a realizar futuramente no Japão, o mesmo alcançou mais atenção na 

comunidade global.  

Adicionalmente, o Japão tem desenvolvido atividades promocionais para atrair 

visitantes estrangeiros, incluindo promoção turística para enfatizar temporadas douradas de 

turismo, como as temporadas para apreciar a folhagem de outono e a neve do inverno, e 

também para apreciar as flores de cerejeira, assim como os anúncios do turismo colocados 

nas principais estações e outras instalações nos países estrangeiros; por último, as políticas 

são sempre um bom instrumento para aumentar o fluxo turístico, por exemplo, políticas 

tomadas pelo governo japonês: a expansão das capacidades dos aeroportos metropolitanos, 

o relaxamento das políticas do visto, a revisão do sistema do isento de impostos para 

visitantes estrangeiros, entre outros (MLIT, 2014). 

No caso da China, segundo os relatórios mensais sobre turistas estrangeiros de JNTO 

(JNTO, s.d.), o turismo emissor chinês para o Japão aproveitou realmente da 

desvalorização de iene para o seu desenvolvimento, pelo que o custo das viagens se tornou 

mais baixo e houve grandes descontos para fazer as compras. Tirando isso, a aumentada 

demanda dos cruzeiros, especialmente partidos de Xangai e o aumento dos voos desde 

março de 2014 suportaram na verdade a forte demanda dos turistas chineses ao Japão. 

Neste sentido, vimos na Figura 4, houve um crescimento de 33,2% em março de 2014 e 

posteriormente 62,6% em julho do mesmo ano devido às férias do verão e a promoção para 

os cruzeiros e voos charter de verão para Hokkaido, Okinawa, Shina.  
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Figura 4. Número de chegadas de visitantes para o Japão (2014-2015) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

Em outubro, as novas regras do sistema de isenção de imposto entraram em vigor21, o 

que realmente incentivou a demanda do turismo emissor chinês, particularmente atraem 

mais turistas chineses com motivo de fazer compras nas suas viagens no Japão. De acordo 

com White Paper on Tourism in Japan 2014 (MLIT, 2014), A taxa de uso deste sistema de 

isenção de impostos dos viajantes da China foi 60 % em 2014, o que indica de algum 

modo, as novas regras introduzidas poderão tornar um fator que contribua para a promoção 

do turismo emissor chinês no Japão.  

O esforço para promover o turismo do Japão continuou ao longo desses dois anos, em 

novembro de 2014, houve o aumento na oferta de assentos, principalmente devido a novos 

lançamentos de voos em Hokkaido; em janeiro de 2015, o visto do turismo para Japão foi 

novamente relaxado, em abril, Southern airline Guangzhou-Isaka passou a ter dois voos 

por dia, voos de Guangzhou-Fukuoka foram retomados; em junho foram lançados os novos 

voos de Zhengzhou-Kansai, Izu Shizuoka e Hefei-Nagoya. Para além disso, o Japão 

reforçou as promoções turísticas em 2015, tais como a realização das mesmas nas cidades 

de Shenyang, Qingdao, Chengdu e Kunming em julho, posteriormente em agosto nas 12 

cidades chinesas, especialmente no interior da China. As promoções foram efetuadas 

 
21  As novas regras entraram em vigor após a revisão do sistema, o mesmo foi revisado para incluir 

consumíveis (alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos e outros consumíveis) que anteriormente não 

estavam isentos de impostos. Além disso, a reforma do sistema tributário do EF2014 tornou os 

procedimentos mais flexíveis e simplificados. 
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também através de Tourism Expo (feira do turismo), as conversas de negócios e a 

divulgação das informações turísticas em Weibo22.  

De outra perspetiva, olhando somente para os dados dos turistas chineses, 

identificámos períodos em que o turismo emissor chinês se desenvolve de uma forma 

relativamente estável e, outros com  mais flutuações, neste sentido, dividimos o período de 

1999 até a 2019 em diferentes fases de acordo com a evolução dos dados do número de 

chegadas dos visitantes chineses, constatando as fases de desenvolvimento estável (DE) 

(1999-2002, 2016-2019), de desenvolvimento com grandes flutuações (DGF) (2003-2008, 

2009-2013) e desenvolvimento com crescimento explosivo (DCE) (2014-2015) (Figura 5). 

É de enfatizar que dividimos o período de 2003 até 2013 em duas fases de DGF, dado que 

se identificam flutuações em diferentes elementos, consideramos que essa divisão 

adicional nos permita obter uma análise mais detalhada. De uma forma geral, acreditamos 

que a divisão de um período longo em diferentes fases deverá trazer umas análises com 

mais pormenores e claridade para a nossa investigação. Tendo em conta a revisão das 

relações sino-japoneses do capítulo anterior, pretendemos também perceber como a 

estabilidade e as flutuações da evolução do turismo emissor chinês para o Japão estão 

relacionados com o contexto das relações bilaterais.  

 

 
22 Weibo refere-se a uma rede social e plataforma na Internet que os utilizadores partilham informações 

curtas em tempo real através de um mecanismo de seguimento. Em 16 de maio de 2017, os resultados do 

primeiro trimestre de 2017 da Weibo mostraram que os utilizadores ativos mensais da Weibo cresceram para 

340 milhões. 
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Figura 5. Número de turistas emissores chineses para Japão (1999-2019) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento estável do turismo emissor chinês para o 

Japão, na verdade, verificámos que entre 1999 e 2002, a China e o Japão encaravam uma 

transição das suas relações bilaterais, sendo que estas relações manifestavam uma 

tendência de piorar com a assunção do cargo de Junichirō Koizumi como o Primeiro-

Ministro. Em termos do turismo emissor chinês para o Japão, este estava numa altura do 

seu desenvolvimento iniciado, apresentava-se com algum crescimento comparado com os 

anos anteriores, contudo, estava ainda a desenvolver-se a uma velocidade relativamente 

lenta, dado que, o número de visitantes chineses tem aumentado gradualmente e, a taxa de 

crescimento anual registava-se sempre entre 10% e 20%. 

Em termos do impacte das políticas públicas ao turismo emissor chinês, verificámos 

que, em setembro de 2000, a abertura do Japão para os turistas chineses contribuiu para o 

crescimento anual de 29,8% do número de chegadas de visitantes chineses, sendo o 

segundo valor mais alto entre 1999 e 2002 (Figura 7). Em 2002, pela ocasião do 30º 

aniversário da normalização das relações sino-japonesas, vários eventos de intercâmbios 

foram organizados pelos dois governos e respetivas autoridades, o que incentivou na 

verdade o fluxo do turismo bilateral entre a China e o Japão. Por exemplo, no mês de abril 

o número de visitantes chineses atingiu ao valor mais alto durante 1999 e 2002, visto que 

nesse mês ocorreu a visita de 5.000 pessoas do Grupo de Intercâmbio de Amizade da 

DGF II 
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China ao Japão, o que é considerado um contributo para o crescimento do turismo emissor 

chinês para o Japão.  
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Figura 6. Número de chegadas de visitantes para o Japão (1999-2002) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

Figura 7. Taxa de crescimento anual do número de chegadas de visitantes para o Japão 

(1999-2002) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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O período de 2003 até 2008, classificado como a primeira fase de desenvolvimento 

com grandes flutuações, esta fase é característica pelas flutuações da taxa de crescimento 

tanto dos dados anuais como mensais. Quanto ao número total de visitantes chineses desses 

anos, este tem sempre aumentado, no entanto, a taxa de crescimento do mesmo teve 

grandes oscilações, por exemplo, de -0,8% de 2003 para 37,3% de 2004, o valor baixou 

para 6% em 2005 e voltou a subir para 24,3% em 2006. No que diz respeito a taxa de 

crescimento (ano-a-ano) do número de visitantes de cada mês, registam-se o valor mais 

baixo de -69,9% em maio de 2003 e o mais alto de 321,6% em maio de 2004. No entanto, 

em 2005, mesmo que a abertura do visto de grupo comece a ser efetuada em toda a China e 

os dois países realizaram as visitas recíprocas de povos no início do ano, a manifestação de 

grande escala em várias cidades chinesas contra os japoneses nos meses de março e abril 

do mesmo ano afetou eventualmente os turistas emissores chineses, sendo que estes dois 

meses tiveram as taxas de crescimento anual negativas.  

Ao entrar em 2006, as situações mostraram uma tendência de melhoria. Entre 2006 e 

2008, os dois países estavam numa altura de tentativa da recuperação das relações após o 

mandato de Junichirō Koizumi, houve as visitas recíprocas a alto nível, e em sequência as 

trocas de opiniões e emissão de respetiva declaração, cujo motivo é para aumentar a 

confiança política dos dois países. A organização dos intercâmbios turísticos em 2006 

levou a cabo de uma grande escala de fluxos bilaterais de pessoas entre os dois países. Em 

temos da taxa de crescimento anual da chegada dos chineses (Figura 9), o ano todo de 

2006 teve sempre as taxas positivas e, houve 7 meses que tiveram crescimento de mais de 

20%. Contudo, quanto à taxa de crescimento mensal (Figura 8), não se apresenta o 

crescimento muito significativa, o que nos aconselha um desenvolvimento moderado.  
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Figura 8. Número de chegadas de visitantes para o Japão (2003-2008) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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Figura 9. Taxa de crescimento anual do número de chegadas de visitantes para o Japão 

(2003-2008) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

Nos anos seguintes, o turismo emissor chinês no Japão travou relativamente, 

demonstrado pela diminuição gradual da taxa de crescimento do número total dos viajantes 

chineses. A 20 de novembro de 2007, no sentido de aumentar a segurança nacional, a nova 

lei sobre os procedimentos da imigração do Japão requere todos os cidadãos estrangeiros a 
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ser fotografado e recolhido a impressão digital ao entrar no Japão (Uzama, 2009). É 

considerado a lei como esta poderá ter impactes negativos para atrair os turistas 

estrangeiros, pelo que a complicação dos procedimentos para entrar no país pode 

desmotivar o desejo de viajar para o mesmo país. Em 2008, o lançamento do programa de 

visto de turismo familiar pode ser um dos elementos que contribua para o crescimento 

mensal de 64,9% em julho, mês em que se refere uma boa altura para as pessoas viajarem 

em famílias. O governo japonês também se esforçou para simplificar os procedimentos de 

emissão de vistos, as informações de White Paper on Tourism in Japan (2008) revelam 

que foram emitidos cerca de 351.000 vistos para os turistas chineses do grupo em 2008, 

apresentando um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Contudo, a partir do outono, 

sob a influência da crise económica global, a indústria do turismo foi afetada 

negativamente, o turismo emissor chinês no Japão também não se encontra numa boa 

situação, sendo com sempre pouco crescimento e até crescimento negativo. 

A seguir, tal como verificado na figura 5, o período de 2009 até 2013 é designado 

como a segunda fase do desenvolvimento com grandes flutuações (DGF II). Identificámos 

que tanto o número total dos viajantes chineses como as taxas de crescimento (ano-a-ano e 

mês-a-mês) de cada mês manifestam-se oscilados, sendo que diferente da fase DCF I, neste 

período, o número total de chegadas dos visitantes chineses de todos os anos não tem 

crescido gradualmente, pelo contrário, houve sempre anos em que este número diminuiu 

(Figura 5), sendo que em 2011 e 2013 o turismo emissor chinês sofreu de uma escala 

grande devido respetivamente e principalmente ao desastres naturais e perturbação das 

relações políticas. Duma análise com mais pormenor, vimos que a taxa de crescimento 

(mês-a-mês) mais alta foi em janeiro de 2009, sendo 105,7%, a mais baixa foi 43,3%, em 

maio de 2009 (Figura 10). Adicionalmente, a diferença entre a taxa de crescimento (ano-a-

ano) mais alta e mais baixa ainda foi maior, sendo 232,9% (183,4% em junho de 2010 e -

49,5% em abril de 2011) (Figura 11).  
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Figura 10. Número de chegadas de visitantes para o Japão (2009-2013) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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Figura 11. Taxa de crescimento anual do número de chegadas de visitantes para o Japão 

(2009-2013) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 

 

De uma perspetiva geral, este período começa com o crescimento insignificativo em 

2009. Em julho desse ano, o começo da emissão dos vistos individuais contribuiu para o 

aumento mensal de 41,3% dos turistas chineses. Contudo, a crise económica global desde 

outono de 2008, a valorização de iene e a epidemia do vírus da influenza desde maio de 

2009 levou a um significativo decréscimo dos turistas estrangeiros para o Japão (MLIT, 



143 

 

2010). Na China, desde março, o governo chinês começou a fortalecer as políticas para 

restringir as visitas inadequadas dos oficiais públicos para estrangeiro, a procura de 

viagens dos oficiais públicos diminuiu (JNTO, s.d.). Neste contexto, o número total dos 

visitantes chineses desse ano apenas se apresentou com uma subida de 0,6%.  

Em 2010, uma série de políticas publicas foram tomadas tanto pela China como 

Japão, que impeliram a demanda das viagens para o Japão. Em resultado, o número dos 

visitantes chineses ao Japão cresceu 40,4% em 2010. De acordo com os relatórios mensais 

sobre turistas estrangeiros de JNTO (JNTO, s.d.), durante julho até dezembro de 2009, 

foram emitidos 7688 vistos individuais para chineses, entre janeiro e junho de 2010, esse 

número subiu para 16172, obtendo mais do que o dobro do crescimento. Em julho, a 

solicitação de visto individual passou a ser acessível para os residentes de toda a China, 

nesse mês, o número de turistas chineses cresceu 59% comparado com o último mês e 

142,8% comparado com o mesmo período do ano passado. Adicionalmente, durante todo o 

ano, os esforços foram feitos para promover o turismo do Japão através da televisão, 

jornais, revistas, internet, etc. no enquadramento de Visit Japan Campaign. No lado da 

China, após o sofrimento da crise económica durante 2008 e 2009, o governo chinês tomou 

medidas para revitalizar a economia doméstica, em 2010, a taxa de crescimento do PIB 

atingiu a um novo pico, sendo 10,6%, mais 1,2% do que a de 2009 (World Bank, 2020). 

Deste modo, a economia do país tem tido recuperação e, a vontade e o poder de compra 

dos chineses foram retomados, o qual também se torna num fator para ajudar recuperar a 

indústria do turismo.  

No entanto, é de enfatizar a deterioração das relações sino-japonesas provocada pelo 

incidente de colisão dos barcos em setembro causou o cancelamento de algumas viagens 

de turistas chineses, especialmente as viagens de incentivos e oficiais (JNTO, s.d.).  

Embora o impacte deste incidente no turismo emissor chinês tivesse sido limitado, dado 

que muitas viagens dos turistas chineses já tinham sido reservadas e pagas, os dados de 

setembro, outubro, novembro e dezembro revelam realmente taxas de crescimento (mês-a-

mês) negativas.  

Nos anos seguintes, o turismo emissor chinês para o Japão experimentou os grandes 

altos e baixos, em consequência do sismo e tsunami de Tohoku, regista-se apenas por volta 

de 1 milhões turistas chineses em 2011, 369 mil pessoas menos do que em 2010. De facto, 

verificámos que, a partir do final de abril, algumas viagens de grupo foram retomadas para 
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os sítios como Hokkaido, Kanto, Chubu, Kansai, Kyushu e Okinawa, ao mesmo tempo, o 

preço de viagens da China para o Japão baixou metade. Em julho, as principais rotas aéreas 

de Pequim e Xangai para o Japão foram também retomadas (JNTO, s.d.). Entretanto, a taxa 

de crescimento (ano-a-ano) dos turistas chineses entre março e agosto mantinha-se sempre 

menos do que -40%, apenas em setembro, a percentagem aumentou para -18,1%. Nesse 

mês, as condições para pedir o visto individual foram relaxadas, não exigindo mais que o 

requerente tenha o certo status ocupacional. Foi afirmado um aumento de pedidos dos 

vistos individuais com essa mudança da política de visto em Guangdong, pois é onde há 

bastantes empresários de empresas pequenas e médias, quem tem poder económico, mas 

não certo status ocupacional (JNTO, s.d.). 

Em 2012, o turismo emissor chinês para o Japão obteve a recuperação gradual como 

resultado das políticas públicas implementadas pelos governos japonês e chinês. De facto, 

desde a ocorrência os dois governos têm esforçado para recuperar a indústria turística.  Por 

um lado, o Japão tem fornecido informações sobre o ponto da situação dos transportes 

domésticos, a infraestrutura, o nível da radiação, o estado de operação dos aeroportos e 

ferrovias etc. em várias línguas; implementa várias medidas a fim de promover o turismo 

do Japão incluindo convidar os meios de comunicação estrangeiros para o Japão para estes 

apelarem os consumidores gerais do turismo, publicar anúncios em revistas de viagem no 

exterior, participar nas exposições de viagens no exterior para aumentar o interesse no 

Japão como destino turístico; cooperar com as agências de viagens estrangeiras para a 

criação e a venda dos produtos atraentes sobre as viagens no Japão. Por outro lado, a China 

tem cooperado com o governo japonês a fazer revisão dos alertas de viajar para o Japão de 

acordo com a situação dos locais afetados pelo terramoto e incidente nuclear, dado que, 

desde o final de abril, as recomendações de viagens para o Japão emitidas pela autoridade 

chinesa foram relaxadas, exceto as para as áreas severamente afetadas, resultando em uma 

retomada do grupo de turistas em junho (JNTO, s.d.).  

Mais especificamente, a 30 de maio de 2011, Shao Qiwei, diretor da CNTA, liderou 

uma delegação de intercâmbio do turismo chinês para realizar uma visita de seis dias em 

Tóquio, cujo objetivo é interagir com os jornalistas, pessoas das áreas da financeira e 

turismo. A delegação é composta por mais de 100 representantes, vindos de CNTA, 

departamentos de turismo de 20 províncias, regiões e municípios e de 38 empresas de 

grande escala de turismo. Foram realizadas então as trocas aprofundadas para promover a 
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reconstrução e recuperação da indústria de turismo pós-desastre do Japão. As sugestões 

como a divulgação ativa das informações da recuperação e reconstrução pós-desastre, 

especialmente sobre o ponto de situação da segurança da água, comida e ar, assim como o 

fortalecimento da promoção do turismo no mercado chinês, foram dadas pelo diretor da 

CNTA, a fim de promover o intercâmbio e a cooperação turística entre os dois países 

(Governo da RPC, 2011). No mesmo mês, na Reunião Ministerial de Turismo China-

Japão-Coreia do Sul, os três países chegaram a acordo de organizar a próxima reunião no 

noroeste do Japão, especificamente em Fakushima, assim como desenvolver mais 

atividades dos intercâmbios turísticos com o propósito de suportar a reconstrução do Japão. 

No dia 16 de junho, a fim de fortalecer as interações entre as empresas turísticas 

chinesas e as regiões autónomas locais do Japão no que diz respeito à situação atual e ao 

desenvolvimento futuro do turismo japonês, foi realizada em Pequim a Conferência de 

Promoção do Turismo China-Japão. Para além disso, foram divulgadas as informações 

sobre a segurança de visitar o Japão através dos centros turísticos chineses. Entre junho e 

julho, as agências de viagens chinesas cooperavam com o Japão para publicar anúncios nos 

principais jornais de cada cidade com o objetivo de promover visitas. As preocupações 

sobre a segurança de viajar no Japão então foram sendo aliviadas e os interesses de viajar 

incentivadas.  

Em 2012, a fim de exprimir o agradecimento do Japão ao todo o mundo, fortalecendo 

os laços para aumentar a demanda do turismo japonês após a tragédia do ano anterior, a 

campanha “Japan, Thank you” foi lançada em fevereiro. Além de aumentar a escala da 

promoção turística no estrangeiro sobre o turismo japonês, o governo japonês também fez 

um esforço para incentivar a organização das conferências internacionais no Japão, como o 

exemplo da realização da Cúpula Global do WTTC, que reúne os líderes do setor de 

turismo do mundo, sendo realizada em Tóquio e Sendai de 16 a 19 de abril, assim como de 

lançar os novos voos junto com a autoridade chinesa, tais como os voos de Okinawa-

beijing, Saga-Shanghai. Tirando isso, várias campanhas tais como Destination TOHOKU 

Campaign, The Tohoku and North Kanto Visitation Movement, Share your WOW! – Japan 

Photo Contest foram realizadas para promover as visitas ao Japão. 

Jin et al. (2019) revelam que as políticas e a intervenção dos governos podem ser um 

elemento positivo para a recuperação do mercado turístico depois do acontecimento dos 

eventos de crise. Em resumo, no contexto do grande decréscimo dos turistas chineses em 
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2011 e a tomada de várias medidas para a recuperação da indústria turística, o ano de 2012 

apresenta um aumento de 36,6% no número total dos turistas chineses para o Japão. No 

entanto, é de notar na verdade comparando os dados de 2010 e 2012, ou seja, não 

considerando a evolução irregular causada pelo desastre natural em 2011, o número total 

de visitantes chineses de 2012 teve apenas 0,9% de crescimento comparado com o de 

2010. É considerado que isso tem a ver com as fricções políticas entre a China e o Japão 

provocadas pela disputa territorial das Ilhas Diaoyu/Senkaku desde setembro. Os relatórios 

mensais sobre turistas estrangeiros de JNTO revelam que, desde setembro de 2012 até 

setembro do ano seguinte a aquisição do governo japonês das três das Ilhas 

Diaoyu/Senkaku e os incidentes sequentes que dificultavam as relações políticas 

prejudicaram realmente o desenvolvimento do turismo bilateral (JNTO, s.d.).  

Como resultado, o número total dos turistas chineses para o Japão de 2013 voltou a 

diminuir, constatando uma desaceleração do turismo emissor chinês para o Japão, sendo 

que a quota de mercado da China baixou de 17,1% em 2012 para 12,7% em 2013. As 

visitas de grupo foram afetadas de uma forma gigantesca nos primeiros 8 meses, pelo que a 

média da taxa de crescimento anual dos turistas chineses desses meses foi -24,6%, 

comparado a média do mesmo período de 2012, a diferença é de 104%. No que diz 

respeito ao número total dos turistas chineses dos primeiros 8 meses de 2012 e 2013, 

percebe-se em 2013 houve menos 291 mil pessoas. No entanto, a partir de setembro de 

2013, nota-se uma recuperação com o crescimento de 28,4% do número de turistas 

chineses comparado com o de 2012, por causa da depreciação de iene (MLIT, 2013) e do 

esforço aumentado da parte do Japão para fazer promoções e disseminar informações sobre 

viagens para o Japão na China. 

Passando este período difícil, ao entrar em 2014, o turismo emissor chinês para o 

Japão passou para uma nova fase de desenvolvimento, caracterizada pelo crescimento 

explosivo. O desenvolvimento do turismo necessita de um bom contexto, quer seja 

económico ou político. Consideramos que a melhoria das relações políticas nesta altura 

oferece realmente um ambiente estável para o desenvolvimento do turismo bilateral entre a 

China e o Japão. Em 2014, o número de turistas chineses ultrapassou pela primeira vez os 

2 milhões, esse número cresceu mais do que o dobro em 2015, atingindo quase aos 5 

milhões turistas chineses, chegando ao valor mais alto de todos os tempos. Como 

observamos na figura 13, entre 2014 e 2015, as taxas de crescimento anual dos visitantes 
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chineses mantinham sempre positivas, dos 24 meses registam-se sempre mais do que 45%, 

entre quais houve 9 meses tiveram crescimento de mais de 100%. De outra perspetiva, 

calculámos que a média das taxas de crescimento anual dos 12 meses de 2014 e 2015 é 

respetivamente 86,1% e 108,1%, sendo a primeira e a segunda mais alta entre 1999 e 2019, 

a terceira média mais alta é 52,3% de 2010.  
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Figura 12. Número de chegadas de visitantes para o Japão (2014-2015) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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Figura 13. Taxa de crescimento do número de chegadas de visitantes para o Japão (2014-

2015) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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Por fim, o período de 2016 e 2019, designado como período com desenvolvimento estável 

(DE), pelo que o turismo emissor chinês para o Japão continua a crescer gradualmente, 

contudo a velocidade de crescimento desacelerou. São considerados o lançamento dos 

novos voos (linha Shenzhen-Narita, linha Chengdu-Narita, linha Nantong-Nagoya, 

Nanjing-Kansai, etc.), a crescente demanda das visitas individuais e as viagens de cruzeiro, 

o relaxamento do visto fatores favoráveis para o desenvolvimento do turismo emissor 

chinês. Além disso, a relação bilateral estável também fornece um ambiente seguro e 

saudável para o turismo internacional. No entanto, existiam também fatores que 

provocaram a instabilidade, por exemplo, o incidente do Hotel APA afetou negativamente 

o aumento dos turistas chineses no Japão em fevereiro de 2017, mesmo que as férias do 

Ano Novo Chinês tivessem abrangido o final de janeiro e o início de fevereiro, o mês de 

fevereiro teve 19,3% de decréscimo mensal no número dos visitantes chineses; o tufão nº 

21 e o terremoto de Hokkaido Iburi Eastern em agosto e setembro de 2018 também levou a 

uma série de consequências negativas para o turismo tais como o cancelamento de várias 

viagens de cruzeiros, o encerramento do aeroporto de Kansai e o cancelamento de voos, 

deste modo, as viagens de grupo foram canceladas ou adiadas. De acordo com os dados, 

nesses dois meses, os turistas chineses baixaram respetivamente 2,2% e 

24,1%.
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                  Figura 14. Número de chegadas de visitantes para o Japão (2016-2019) 

Fonte: JNTO e JTB Tourism Research & Consulting Co. 
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Do outro ponto de vista, o surgimento dos outros destinos alterativos pode travar o 

turismo emissor chinês para o Japão, por exemplo, conforme o «Relatório do turismo 

emissor chinês em 2016» publicado por China Tourism Academy (China Tourism 

Academy, 2016), «Relatório de big data do turismo emissor », publicado em conjunto por 

China Tourism Academy e agência de viagem Ctrip em 2018 (China Tourism Academy e 

Ctrip, 2018) e em 2019 (Travel Weekly China, 2019), Tailândia tem sido o destino mais 

popular para os turistas emissores chineses nos últimos anos, os países da América do Sul, 

Ásia Central, Europa Oriental começaram a ser os novos destinos para os turistas chineses, 

o que significa o surgimento de mais escolhas para os mesmos.  

Na verdade, isso tem a ver com que por um lado, várias cidades chinesas de segundo e 

terceiro escalões passaram a operar um grande número de rotas internacionais e, o facto de 

haver mais centros de serviços de vistos disponibilizados nessas cidades faz o processo do 

pedido de visto mais simples e conveniente; por outro lado, o desenvolvimento contínuo da 

iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" tem fortalecido a ligação entre a China e o resto do 

mundo, o que permite os cidadãos chineses a poder viajar para mais países. Para além 

disso, os preços de algumas passagens aéreas da China para a Europa, os Estados Unidos, 

Austrália etc. caíram significativamente, e a diferença de preço entre as viagens pela 

Europa e pelo Japão diminuiu em particular, o que pode travar o turismo chinês para o 

Japão (JNTO, s.d.). 

Falando dos destinos alterativos, temos então salientar o outro destino, sendo Taiwan. 

Desde 2008, as viagens em Taiwan foram abertas para os turistas chineses de grupo do 

continente e em 2011 para os turistas individuais, Taiwan tem-se tornado um destino 

popular para os chineses do continente, o que fez aumentar a demanda turística do mercado 

de Taiwan, em resultado, possivelmente alguma demanda de viagens ao exterior fluiu do 

Japão para Taiwan (JNTO, s.d.). De acordo com os dados revelados nos Boletins 

Estatísticos do Turismo da China de 2008 até 2012. Calculámos a percentagem dos turistas 

chineses (do continente) para Taiwan e o Japão quanto ao número total dos turistas 

emissores chineses, sendo que, entre 2008 e 2012, a percentagem de Taiwan tem crescido 

gradualmente, entretanto a do Japão enfrentou uma diminuição de 1,1% em 2011 e não 

voltou a crescer de uma forma significante em 2012 (com aumento de apenas 0,1%). 

Vimos que de 2008 até 2009, o número de turistas emissores chineses para Taiwan 

adquiriu um aumento notável de 253,4%, em 2011, o mesmo ultrapassou o número de 
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turistas para o Japão pela primeira vez e mantinha essa velocidade de desenvolvimento em 

2012. Para além disso, a diferença entre o número dos turistas chineses para Taiwan e o 

Japão foi bem maior em 2012 do que a de 2011. Deste modo, consideramos que Taiwan 

como um novo destino popular para os turistas chineses, de certo modo fez desviar uma 

parte da procura turística do Japão. Tirando Taiwan, outros países como Tailândia, países 

europeus também passaram a ser boas opções das viagens emissoras dos chineses.  

 

 

7.2.4 Outras políticas que influenciam o turismo emissor chinês para o Japão 

Temos a noção de que, o impacte das políticas públicas para o setor do turismo não só 

limita nas políticas pública para este setor, visto que além das atividades turísticas, 

intercâmbios e cooperação do turismo bilateral, algumas políticas gerais ou de outras áreas 

também podem produzir efeitos para ele. Em 2013, a campanha de anticorrução sob a 

liderança do Presidente Xi que levou à tomada de um conjunto de medidas para restringir 

as viagens de negócios e visitas do governo afetou de algum modo o turismo emissor. De 

acordo com as informações recolhidas através das entrevistas por Jørgensen, King, & Law 

(2018), as regras duras para combater a corrução deram eventualmente um golpe pesado 

para as empresas turísticas, nomeadamente as que focavam na operação do turismo de 

negócio, dado que, os empresários e os governadores deixaram de poder usar o dinheiro da 

empresa ou do governo para fazer visitas no estrangeiro.  

De facto, a campanha anticorrução iniciou após a conclusão do 18º Congresso 

Nacional do Partido Comunista da China em novembro de 2012 e tem reforçado desde 

então, o seu impacte negativo na indústria do turismo foi principalmente a partir de 2013. 

Afirmámos através dos dados divulgados em White Paper on tourism in Japan de 2013 até 

2016 quanto à percentagem de viajantes estrangeiros que visitam o Japão por finalidade, 

em 2013 a proporção de viagens de negócio é 41,9% para todos os visitantes chineses ao 

Japão, no entanto, este valor baixou para 29% em 2014, 18,1% em 2015 e 15,5% em 2016.  

Outra política geral que influencia o turismo emissor, mas de forma positiva, é a das 

regulações sobre os feriados dos trabalhadores. Após a fundação da República Popular da 

China em 1949, o feriado anual legal é de 7 dias. Em 1999, foi divulgada a Decision of the 

State Council on Amending the Regulation on Public Holidays for National, as férias 

anuais legais aumentaram para 10 dias, formando assim duas “semanas douradas” no Dia 
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Nacional e Dia do Trabalho. Em 2007, Qingming, Festival do Barco do Dragão, Festival 

da Lua e Véspera de Ano Novo foram definidos como feriados nacionais, ao mesmo 

tempo, o feriado do Dia do trabalho diminuiu para apenas 1 dia. O atual sistema anual de 

férias da China é de 11 dias, sendo distribuídos: 1 dia para o Ano Novo (1 de janeiro); 3 

dias para o Ano Novo Chines; 1 dia para Festival QingMing; 1 dia para o Dia do Trabalho; 

1 dia para o Festival do Barco do Dragão; 1 dia para o Festival da Lua e 3 dias para o Dia 

Nacional.  

Ao emprestar os sábados e domingos e ajustar os dias do trabalho, o feriado de sete 

dias para o Ano Novo Chinês e o Dia Nacional, assim como o feriado de três dias para os 

outros cinco festivais são formados. É considerado o suficiente tempo de lazer é um dos 

fatores que favoriza o crescimento do turismo (Guo et al., 2007), no caso da China, o 

feriado de sete dias no Ano Novo Chinês e Dia Nacional fornece as oportunidades para o 

desenvolvimento do turismo doméstico e emissor. Isso é afirmado mesmo pelos relatórios 

mensais sobre turistas estrangeiros de JNTO, particularmente durante as férias do Ano 

Novo, há habitualmente mais procura nas viagens para o Japão (JNTO, s.d.). Os dados da 

chegada dos visitantes chineses para o Japão também confirmaram que, tirando os anos de 

2002, em todos os anos o mês em que calha o feriado do Ano Novo Chinês apresenta 

sempre um crescimento desde 2001 até 2019.23  

7.3 Conclusão 

Neste capítulo, analisámos os dados da chegada de visitantes chineses para o Japão 

entre 1999 e 2019. O turismo emissor chinês passou pelas diferentes fases de 

desenvolvimento durante esses 20 anos. Concluímos que o contexto das relações políticas 

entre a China e o Japão é um fator básico para o desenvolvimento do turismo bilateral. 

Particularmente, vimos quando se existem as relações favoráveis, o turismo desfruta de um 

ambiente saudável para se evoluir. Contudo, é de notar que o impacte dumas relações 

tensas tem habitualmente um maior impacte na evolução do número de chegadas. Demais 

as políticas públicas implementadas pelo governo, quer no contexto das relações bilaterais 

favoráveis ou difíceis, muitas vezes ainda aumentam esse impacte.  

 
23 O Ano Novo Chinês é definido pelo calendário lunar chinês, não sendo fixado numa mesma data. Contudo, 

ele calha normalmente em janeiro ou fevereiro. A nossa análise dos dados daqui é a partir de 2001, não 

incluindo o ano de 2000, pois as viagens dos turistas chineses para o Japão só foram abertas a partir de 

setembro de 2000. 
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Por um lado, é de vez em quando necessária a intervenção do governo para retirar as 

barreiras a fim de aumentar o número dos visitantes (Uzama, 2009), por exemplo, a 

recuperação do turismo emissor chinês para o Japão após o desastre de 2011 é certamente 

o resultado dos esforços pelos governos japonês e chinês. Além disso, de uma forma geral, 

o desenvolvimento sustentável do turismo bilateral também necessita da contínua 

cooperação bilateral e na sequência das iniciativas e intercâmbios desenvolvidos tal como a 

formulação das políticas do visto, as promoções em conjunto sobre o mercado turístico. 

Essas ações tomadas pelos dois governos realmente estimulam o desenvolvimento do 

turismo.  

Por outro lado, as políticas públicas implementadas pela autoridade chinesa também 

travam por vezes o turismo. Temos exemplos de que, em 2011, no mês da ocorrência do 

sismo e tsunami, a autoridade chinesa emitiu logo o aviso de viagem, sugerindo que os 

turistas chineses para o Japão seja prudentes a ponderar as suas viagens para o Japão, 

evitando a se dirigir às zonas devastadas seriamente como Fukushima and Sendai (China 

Daily, 2011). Jin et al. (2019) revelam que este tipo de aviso de viagem tem habitualmente 

o efeito de influenciar a decisão de viajar ou não viajar dos turistas. Outro exemplo foi em 

2012 e 2013, o governo chinês interveio o turismo emissor para o Japão de forma de retirar 

as promoções sobre o turismo japonês, cancelar ou adiar encontros a alto nível da área do 

turismo e outras. Embora a intervenção não seja de uma forma direta (X. (Cathy) Jin et al., 

2019), o seu impacte na evolução do turismo emissor durante este período não pode ser 

ignorado.  

Confirmámos assim que as políticas podem desempenhar tanto o papel de acelerador 

ou travão e, o impacte das políticas públicas para o setor do turismo não só limita nas 

políticas públicas chinesas, as políticas públicas implementadas pela autoridade japonesa 

também afetam o turismo emissor chinês. Demais, temos a noção de que os impactes não 

são apenas produzidos pelas políticas públicas para o setor do turismo, visto que além das 

atividades turísticas, intercâmbios e cooperação do turismo bilateral, algumas políticas 

gerais ou de outras áreas também podem produzir efeitos para ele, tal como a campanha 

anticorrução e as regulações sobre os feriados dos trabalhadores.  

Simultaneamente, a nossa análise destaca as políticas públicas não são os únicos 

fatores que levam ao aumento ou diminuição dos turistas. Por exemplo a valorização ou 

desvalorização da moeda do país de destino turístico, o desenvolvimento da economia e 
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mais especificamente as condições financeiras dos turistas e os seus poderes de compra; o 

aumento de risco de viagem, por exemplo, acontecimento de desastres naturais ou 

epidemia das doenças contagiosas são todos fatores possível que intervêm o turismo 

emissor.  

De acordo com a nossa análise e a discussão dos dados, confirmámos eventualmente 

que o surto das doenças contagiosas como SARS em 2003, as crises políticas tais como a 

disputa territorial das Ilhas Diaoyu/Senkaku em setembro de 2010 e entre 2012 e 2013, os 

problemas levantados pelos assuntos históricos e sentimentos nacionalistas em 2005 e em 

2017, os desastres naturais como o sismo e tsunami de Tohoku em 2011 são fatores que 

afetaram negativamente o turismo emissor chinês para o Japão.  

Lin, Qiu Zhang, Gu e Peng (2017) concluem que os assuntos históricos e políticos e 

os sentimentos nacionalistas; as atuais relações políticas e as restrições de visto; a distância 

cultural por exemplo a barreira linguística; os fatores de destino tais como a existência dos 

destinos substituídos, desastres e acidentes; as restrições pessoais financiais ou temporais; 

a falta da informação e a influência das reportagens dos meios de comunicação são seis 

principais elementos que causam as barreiras para o turismo emissor chinês para o Japão.  

Através do exemplo do incidente nuclear na sequência do sismo e tsunami em 2011, 

verificámos a divulgação das informações turísticas pelas autoridades e a reportagem dos 

meios de comunicação sobre o turismo produzem efeitos para o desenvolvimento do 

turismo, quer sejam positivos ou negativos. Por um lado, a divulgação transparente e 

contínua das informações sobre o nível da radiação nuclear e a funcionalidade das 

facilidades turísticas ajudou os turistas a avaliar o risco das viagens no Japão, 

posteriormente impulsionou o alívio das preocupações dos turistas e a recuperação do 

turismo japonês. Por outro lado, as reportagens sobre o maior prejuízo para as crianças 

desincentivaram as viagens educacionais e viagens de família durantes as férias escolares.  

No que diz respeito aos fatores dos destinos, nomeadamente a existência dos destinos 

substituídos tem atraídos uma parte dos turistas chineses ao Japão para outros países ou 

regiões, temos a noção de que os países ou regiões como Tailândia, Taiwan, os Estados 

Unidos etc. Entretanto, temos a noção enquanto o Japão como o destino alterativo, a 

procura turística dos outros países também pode fluir para o Japão. Conforme (H. Q. 

Zhang, 2005), o tsunami causado pelo terramoto no Oceano Índico no final de 2004 

devastou as costas da Indonésia, Sri Lanka, sul da Índia, Tailândia e outros países, o que 
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fez alguns turistas chineses escolherem os outros países tais como Austrália, Nova 

Zelândia, o Japão, a Coreia do Sul, etc. como destinos turísticos durante as férias do Ano 

Novo Chinês de 2005, desistindo os seus planos de viagem para Sudeste e Sul da Ásia. 

Outro exemplo foi entre maio e junho de 2015, a Coreia do Sul, sob a influência de Middle 

East Respiratory Syndrome (MERS), sofreu a diminuição do número de touristas, nesta 

situação, alguns movimentos turísticos desviaram para o Japão (JNTO, s.d.). 
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Capítulo 8 – Turismo emissor chinês e two track diplomacy: O caso do 

Japão 

8.1 Introdução 

A diplomacia oficial (track-one diplomacy) pode criar mais oportunidades para o 

desenvolvimento do turismo, ao mesmo tempo, a realização das atividades turísticas pode 

promover a compreensão mútua à nível da cultura e da vida social das populações (track-

two diplomacy), o que fornecerá a base para o possível desenvolvimento das relações 

diplomáticas, podendo contribuir para a relaxação de tensões entre nações (Edgell, 1999), 

o turismo tem o seu papel duplo tanto na diplomacia a nível dos governos como na 

diplomacia a nível das populações. Para além disso, descobrimos que o turismo chinês ao 

ter desempenho simultaneamente nas diplomacias a nível dos governos e das populações, 

tem o papel ativo nas interações entre estes dois tipos das diplomacias. Neste capítulo, 

pretendemos analisar o caso do Japão para testar o duplo papel do turismo emissor chinês 

na two track diplomacy. A nossa análise seguinte começa pela investigação do 

desempenho do turismo emissor chinês na diplomacia entre os governos chinês e japonês 

(secção 8.2.1) e na diplomacia entre as pessoas desses dois países (secção 8.2.2). Por fim, 

investigamos a vinculação entre o turismo emissor e estes dois tipos das diplomacias, 

nomeadamente sobre qual é o papel do turismo emissor nas interações das mesmas (secção 

8.3).  

 

8.2 Duplo papel do turismo emissor chinês na two track diplomacy 

8.2.1 Turismo emissor para o Japão e diplomacia a nível dos governos 

O governo chinês tem desenvolvido o turismo como uma ferramenta não só para 

promover a amizade entre o povo chinês e os outros povos, mas também para servir para as 

estratégias diplomáticas nacionais, uma vez que a natureza do turismo e a atual dimensão 

de desenvolvimento do turismo emissor chinês permite facilitar as interações e as relações 

intergovernamentais (Kim, Prideaux, & Prideaux, 2007), a reconciliação entre os países ou 

regiões (Kim & Crompton, 1990; Qiu et al., 2015). Até 2017, havia no total 129 países que 

assinaram o acordo ADS com a China, este sendo uma política importante para o turismo 

emissor chinês, oferecendo as oportunidades para mais negociações governamentais, 

desempenhando um papel ativo na promoção do desenvolvimento das cooperações 
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bilaterais e multilaterais. Olhando para o caso do Japão, vimos que o desenvolvimento do 

turismo emissor chinês tem realmente agido como um mecanismo para estimular as 

interações políticas e até é valorizado como um elemento para a redução das tensões 

políticas.  

Segundo as análises do capítulo anterior, descobrimos que o desenvolvimento do 

turismo é influenciado pelas relações internacionais. No contexto das diferentes 

circunstâncias das relações bilaterais entre a China e o Japão, o turismo tem agido de 

formas diferentes. Nos tempos com relações políticas saudáveis, o turismo é normalmente 

promovido vigorosamente, sendo estabelecidos por exemplo os Gabinetes de Turismo da 

China em Tóquio e Osaka. Nos momentos difíceis, o turismo pode funcionar como um 

catalisador para as relações. Os anos de 2001 até 2006 foram considerados um período em 

que a China e o Japão tinham umas relações económicas animadas, mas políticas frias. Em 

2006, foi realizado o Ano do Intercâmbio Turístico Japão-China, Shao Qiwei, diretor da 

CNTA nessa altura comentou na Conferência Nacional de Trabalho do Turismo de 2007, 

em tempos com dificuldades nas relações sino-japonesas, um conjunto de atividades pela 

ocasião do Ano do Intercâmbio Turístico Japão-China, teve um bom impacte na troca e 

promoção turística em larga escala para o Japão (CNTA, 2017).  

Identificámos ainda que, algumas políticas beneficiosas tomadas em certas 

circunstâncias por vezes manifestam até o soft power da China, por exemplo, após o 

acontecimento do sismo e tsunami de Tohoku em 2011, o primeiro-ministro chinês Wen 

Jiabao visitou o Japão, realizando uma cimeira com Naoto Kan, primeiro-ministro do 

Japão. Durante esse encontro, os dois líderes chegaram ao acordo de consolidar as 

cooperações sino-japonesas em quatro áreas, incluindo promover a reconstrução do 

terramoto do Japão e promover o turismo. o primeiro-ministro Wen Jiabao expressou a boa 

intenção de mandar ao Japão as delegações de reconstrução pós-desastre e de promoção 

comercial e investimento para retomar e expandir as trocas turísticas entre os dois países.  

Posteriormente foi então realizada a visita da delegação liderada pelo diretor da 

CNTA, Shao Qiwei, a fim de consolar e negociar as medidas para recuperar o turismo 

japonês, assim como a organização dos encontros para os atores da área do turismo a fim 

de fortalecer as interações entre as empresas turísticas chinesas e as regiões autónomas 

locais do Japão. Enquanto no Japão, o diretor Shao Qiwei anunciou especificamente 5 

medidas para suportar o turismo japonês, sendo reiniciar as viagens de grupo ao Japão; 
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abrir os voos charter Xangai-Kagawa e reiniciar os voos charter de Xangai-Ibaraki; 

estabelecer uma agência de viagem sino-japonesa na China; convidar 100 crianças da zona 

afetada pelo terramoto para a província de Hainan para irem passar as férias; por último, 

encorajar as delegações japonesas a promover os produtos e rotas turísticos (Tse, 2013).  

Consideramos essas políticas públicas para o turismo emissor são uma manifestação 

de soft power da China, pois as políticas externas pacíficas são um dos recursos de soft 

power da China (Huang & Ding, 2006; Wang & Lu, 2008), a realização da assistência 

externa como esta ao Japão pode estimular a autoridade moral e criar uma imagem 

positiva, o que são ambos elementos importantes para o soft power de um país, ajudando a 

China a construir uma imagem nacional enquanto um país amigável e responsável, de 

forma de manter as boas relações com os países vizinhos e aumentar a voz internacional da 

China. Tse (2013) destaca que ao tomarem este tipo de políticas públicas, o soft power do 

país é demonstrado através da manifestação da simpatia do país, o que é favorável para o 

bom desenvolvimento das relações políticas. O turismo está a tornar-se uma forma 

importante de moldar e difundir a imagem nacional e de concretizar a identidade 

internacional. 

No entanto, é de salientar que, quando há perturbações para as relações políticas, o 

turismo nem sempre tem o seu papel ativo para aliviar as tensões, por vezes é usado para 

os países se afastarem, pois certas políticas também podem ser tomadas para restringir o 

turismo emissor, por exemplo em 2012 e 2013, as políticas públicas tais como dar a 

“ordem” não oficial às empresas estatais para suspender as promoções sobre o turismo 

japonês, o adiamento da Reunião Ministerial de Turismo China-Japão-Coreia do Sul, o 

cancelamento de visita de 50.000 chineses para o Japão com o objetivo de comemorar o 

40º aniversário da normalização das relações sino-japonesas. Nesta situação, estas políticas 

públicas direcionadas para o turismo emissor causam de certo modo a “barreira” para as 

interações governamentais. 

De outro ponto de vista, confirmámos que com a elevada relevância do turismo na 

plataforma da diplomacia nacional, o desenvolvimento da diplomacia a nível dos governos 

(Track-one diplomacy) pode oferecer oportunidades para as cooperações turísticas. Por um 

lado, vimos que as interações e os intercâmbios na área do turismo têm sido organizadas 

pelas ocasiões importantes dos eventos internacionais sino-japoneses. Em 2002 e 2007, 

para comemorar respetivamente os 30º e 35º aniversários da normalização das relações 
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diplomáticas sino-japonesa, vários eventos turísticos foram realizados para promover as 

interações dos dois países, por exemplo, os intercâmbios entre os jovens, a organização do 

Ano da Cooperação Turística, envolvendo uma grande escala de fluxos turísticos bilaterais; 

de acordo com White Paper on Tourism in Japan, 2012 (2012), o Japão ia aproveitar do 

40º aniversário da normalização das relações diplomáticas sino-japonesas para aumentar os 

intercâmbios turísticos, no entanto, alguns eventos foram interrompidos pelas fricções 

políticas causadas pela disputa territorial das Ilhas Diaoyu/Senkaku.  

Por outro lado, os governos quer chinês ou japonês têm realmente tomado medidas 

que levam os impactes positivos ao turismo emissor chinês. Em 2013 e 2014, a autoridade 

japonesa convidou os chineses dos diferentes estratos para irem visitar o Japão, incluindo 

os líderes dos governos locais ou central, empresários, académicos ou pessoas com certo 

grau de influência social, a fim de fortificar os intercâmbios e atingir aos melhores 

entendimentos mútuos (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2014; 2015); em 

2014, ao colaborar as ações de incentivar a chegada dos visitantes dos países da Ásia 

Sudoeste e da China, particularmente o relaxamento das políticas do visto, muitos hotéis 

locais japoneses lançaram os eventos culturais tais como, experimentar a fazer sushi, vestir 

yukata24, ser a ninja, etc., com o objetivo de atrair mais turistas destes países através da 

riqueza da cultura japonesa.  

Quanto ao relaxamento das políticas associadas com o visto, temos a noção de que 

isto é na realidade uma ferramenta eficaz para o crescimento do turismo internacional, 

representando mais um exemplo prático das políticas públicas a incentivar o turismo. Esse 

aspeto foi confirmado mesmo na Diplomatic Book 2019 (Ministério das Relações 

Exteriores do Japão, 2019), em 2017, com cercas regulações relaxadas do visto com 

entradas múltiplas, houve o aumento no número das visitas repetidas dos turistas chineses.  

Outro exemplo do efeito da diplomacia à nível dos governos no turismo é o 

mecanismo de intercâmbios dos Ministros do Turismo da China, Japão e Coreia do Sul, o 

mesmo foi formado pela iniciativa do diretor da CNTA, Shao Qiwei e Ministro do 

Território e Transporte, Kazuo Kitagawa em 2006. A partir daí, as reuniões dos Ministros 

do turismo China-Japão-Coreia do Sul são planeadas para ser realizadas anualmente e tem 

normalmente o propósito para negociar as medidas de promover o turismo entre os três 

países, aumentar as cooperações, fornecendo os serviços cada vez mais convenientes, 

 
24 Yukata é o vestuário tradicional japonês, sendo um tipo de roupão que as mulheres japonesas vestem. 
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confortáveis e seguros para os turistas. No que diz respeito à colaboração 

intergovernamental, a China coopera ainda com o Japão para realizar os programas de 

intercâmbios dos jovens, o que tem contribuído para o aumento dos fluxos turísticos, 

exemplos desses programas têm “Youth Exchange Mechanism”, “21st Century East Asia 

Youth Exchange Program” “Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 

Youths Programme (JENESYS)”.  

Em 2009, nos encontros do Primeiro-Ministro japonês Aso, Presidente chinês Hu 

Jintao e Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao, os líderes chegaram ao acordo de avançar a 

organização dos intercâmbios bilaterais dos 4.000 jovens, incluindo 100 estudantes 

chineses da zona afetada pelo Terramoto de Wenchuan em 2008 ao Japão (Embaixada do 

Japão na China, 2009). Em 2014, é reportado que houve cerca de 1.500 jovens chineses 

que foram convidados para irem ao Japão no enquadramento do JENESYS 2.0 (Ministério 

das Relações Exteriores do Japão, 2015). Em 2018 do mesmo programa foram então 800 

jovens e adultos jovens (Ministério das Relações Exteriores do Japão, 2019).  

Na Reunião dos Ministros do Turismo China-Japão-Coreia do Sul de 2015, os três 

países declararam que, no sentido de expandir os fluxos turísticos, os intercâmbios 

bilaterais, as interações entre as regiões e os diálogos nos âmbitos da cultura, desporto e 

juventude seriam os focos do trabalho do turismo (Investigação do turismo China-Japão, 

2017). Esta proposta foi enfatizada novamente no final de 2019, no primeiro Fórum de 

Turismo China-Japão, o diretor da CNTA, Li Jinzao destacou que os intercâmbios entre os 

jovens são uma das três maiores pontes de ligação para as interações turísticas bilaterais 

entre a China e o Japão (Ministério da Cultura e Turismo da RPC, 2019). De facto, estes 

eventos são eventualmente favoráveis para o aumento da demanda dos visitantes chineses 

para o Japão. Os líderes chineses e japoneses enfatizam a necessidade de promover as 

interações entre os jovens, uma vez que estas podem eventualmente dar conhecimento aos 

jovens sobre o outro país, ajudando indiretamente para a construção das melhores relações 

bilaterais no futuro, pois os jovens são as principais gerações que vão construir o futuro 

dos dois países.  

  

8.2.2 Turismo emissor chinês e diplomacia a nível das populações 

Viajar é uma atividade que se envolve as interações das pessoas, especialmente viajar 

para fora do país, pois isto permite o contacto pessoal entre os povos de diferentes países, 
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diminuindo a distância física e psicológica entre os mesmos. O aumento do número de 

turistas estrangeiros num país pode realmente fortalecer o sentimento de afinidade e boa 

vontade através do entendimento e confiança promovidos (Ministério das Relações 

Exteriores do Japão, 2015). No caso do Japão, vimos que o turismo bilateral tem crescido 

anualmente, exceto uns anos em que os dois países enfrentaram estresses nas suas relações 

bilaterais ou aconteceram alguns eventos de crise não-políticos. No contexto global da 

expansão significativa do turismo emissor chinês, o mesmo tem atualmente uma dimensão 

considerável para o mercado japonês. Isso eventualmente pode avigorar o papel 

diplomático do turismo, especialmente consolidar o seu desempenho para a promoção da 

diplomacia a nível das populações. 

Em 2014, cerca de 5,13 milhões pessoas no total estiveram envolvidas nos 

intercâmbios a nível dos povos entre a China e o Japão, nesse ano, é verificado que há no 

total 2,41 milhões visitantes chineses para o Japão (Ministério das Relações Exteriores do 

Japão, 2015). Em 2015, o Grupo de Intercâmbios Amigáveis do Turismo do Japão, com o 

número total de 3 mil pessoas, foi à China a participar na Conferência de Intercâmbio de 

Amizade China-Japão. O Presidente Xi esteve presente na Conferência e fez um discurso 

em que apontou para a importância da promoção dos intercâmbios entre as populações no 

sentido de promover a amizade entre a China e o Japão. Nessa altura, Toshihiro Nikai, 

Secretário-geral do Partido Liberal Democrata, quem liderou esse grupo de visitantes 

japoneses, destacou a relevância dos intercâmbios bilaterais para o melhor conhecimento 

entre os povos. As interações ocorridas no turismo são então julgadas como uma forma de 

encurtar a distância entre os corações dos dois povos. Deste modo, a visita de 3000 

japoneses à China é considerada uma prática bem-sucedida da Diplomacia do Turismo, 

cooperando com a situação global da diplomacia nacional.   

Na verdade, o mesmo género de visita já tinha acontecido anteriormente com uma 

maior escala em 2000, quando 5.000 pessoas japonesas visitaram a China e participaram 

nas atividades de intercâmbios culturais sino-japoneses, sob a organização conjunta da 

CNTA e Ministério do Transporte do Japão. De mesma forma, identificámos da China para 

o Japão, também ocorreram várias vezes os intercâmbios de média e grande escala do 

turismo. Em 2002 e 2005, as delegações turísticas da China com respetivamente de 5.000 e 

230 pessoas visitaram o Japão. O turismo é uma atividade de comunicação intercultural e 

interpessoal, por esta razão, o governo japonês engloba a expansão dos intercâmbios 
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bilaterais como uma parte crucial de Visit Japan Campaign, sendo que estes podem 

contribuir para a subida do número dos visitantes ao Japão, assim como o melhor 

entendimento entre os povos (MLIT, 2011).  

De facto, alguns estudos efetuados pelos académicos evidenciam de uma forma mais 

explicita esse contributo do turismo para a diplomacia a nível das populações, através de 

uma comparação das atitudes dos visitantes e não-visitantes chineses ao Japão ((Ji, Li, & 

Hsu, 2016; Lin et al., 2017). Foi descoberto que, o nível de restrição dos visitantes da 

China para o Japão é mais baixo do que dos não-visitantes, entretanto, os assuntos políticos 

e históricos entre os dois países, as relações políticas tensas e os sentimentos nacionalistas 

dos chineses são as três principais barreiras para não-visitantes chineses a ir viajar no Japão 

(Lin et al., 2017). 

 Ji, Li e Hsu (2016) acentuam que a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a disputa 

territorial sobre as Ilhas Diaoyu/Senkaku têm causado as emoções e os sentimentos dos 

chineses sobre o Japão e os japoneses, essas emoções negativas influenciam ainda hoje em 

dia a tomada da decisão das suas viagens para o Japão. No entanto, os investigadores 

destacam a influência limitada desses fatores na experiência de viagens dos turistas 

chineses no Japão, uma vez que através dos contactos pessoais entre os dois povos, é 

revelado que os sentimentos de medo e ansiedade antes das viagens podem ser reduzidos 

durantes e após as viagens e, até transformados nos sentimentos positivos, tais como 

admiração, alegria, surpresa, etc.  

De facto, os chineses são atraídos pela cultura popular do Japão, por exemplo, os 

cómicos e os desenhos de animação são uns dos fatores que se fazem os chineses a 

escolher o Japão como um destino turístico. O turismo permite os chineses a ter contactos 

diretos com a cultura japonesa e o povo japonês, este tipo de interação direta pode então 

levar ao melhor conhecimento dos chineses sobre a sociedade japonesa, possibilitando o 

testemunho destes sobre a hospitalidade dos japoneses e o encanto do Japão (Ji et al., 

2016).  

De outra perspetiva, a relação entre os povos também influencia o desenvolvimento 

do turismo. Para compreender melhor esta influência, avançamos então uma análise 

detalhada sobre os Inquéritos da Opinião Pública Japão-China desde 2005 até 2019. O 
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inquérito iniciou em 200525 sob a cooperação de Think Tank japonês The Genron NPO e 

China Daily. O propósito deste inquérito é monitorizar o estado de compreensão mútua e 

as perceções do público japonês e chinês em relação uns aos outros, e as mudanças neles 

ao longo do tempo.  

Conforme as análises dos dois capítulos anteriores, concluímos que as relações 

políticas influenciam o desenvolvimento do turismo, especialmente em alguns anos quando 

existiam fricções entre a China e o Japão, o turismo emissor chinês para o Japão teve 

sofrimento de diferentes graus. Na verdade, podemos ver correspondentemente na Figura 

15, quando existem umas relações bilaterais tensas, a impressão do público chinês sobre o 

Japão é inclinada a negativa. Notámos que a impressão negativa do público chinês chegou 

aos pontos altos em 2005, 2009 e 2013, respetivamente têm 62,9%, 65,9% e 92,8% dos 

respondentes chineses a impressão negativa. As nossas análises anteriores revelam que 

tanto em 2005 como em 2013, a China e o Japão tiveram os conflitos causados pela disputa 

territorial, controvérsia dos livros didáticos, etc.  

Observámos na Figura 16, tanto em 2005 e 2013, o público chinês e japonês 

consideram as relações sino-japonesas más ou relativamente más, especialmente em 2013, 

90,3% dos respondentes chineses possuem uma perspetiva negativa sobre as relações 

bilaterais, 45,3% dos mesmos manifestam uma perspetiva pessimista sobre as relações no 

futuro, julgando que estas ainda pioram ou provavelmente pioram. De outro lado, 92,8% 

dos respondentes japoneses têm a impressão negativa sobre a China. Ambos os valores do 

público chinês e japonês se apresentam como piores resultados de sempre.  

  

 
25 Não abordámos a análise detalhada dos inquéritos de 2005 e 2006, pois não conseguimos obter relatórios 

desses dois anos, temos apenas alguns dados referidos a esses dois anos nos relatórios doutros anos.  
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Figura 15. Impressão do público chinês sobre o Japão 

Fonte: The Genron NPO 

 

 
Figura 16. Estado atual das relações sino-japonesas 

Fonte: The Genron NPO 

 

O relatório dos resultados do inquérito de 2013 revela enquanto a impressão do 

público chinês sobre o Japão piora, as avaliações do público chinês sobre os caracteres 

pessoais dos japoneses tornaram-se mais negativas, surgindo as descrições como teimosos, 

egoístas, não confiável, etc. (Genro NPO & China Daily, 2013). Eventualmente, tanto em 

2005 como em 2013, o turismo sofreu realmente o decréscimo de grau elevado (Figura 3). 

Apesar disso, a importância de promover os intercâmbios entre os povos é reconhecida 

pelo público dos dois países, dos quais o público chinês os considera uma forma de 
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aumentar os benefícios comuns. Este aspeto tem sido reforçado ainda nos anos seguintes. 

Entre 2013 e 2018, a percentagem dos respondentes chineses e japoneses que acham as 

interações a nível dos povos importantes regista sempre entre 55% e 80%. 

Sabemos que o turismo emissor chinês para o Japão teve um crescimento explosivo 

em 2014 e 2015, entre 2016 e 2019, embora a sua velocidade do crescimento desacelerou, 

o número total dos visitantes chineses para o Japão continua a aumentar, mantendo então 

um desenvolvimento com crescimento estável. Para evidenciar a influência positiva das 

relações dos povos para o turismo emissor, encontrámos vários sinais que a possam 

comprovar. Em primeiro lugar, no que diz respeito à impressão do público chinês sobre o 

Japão, após a percentagem dos chineses a ter impressão negativa chegou ao seu ponto mais 

baixo em 2013, a impressão dos chineses sobre o Japão tem melhorado nos anos seguintes. 

Quanto às razões de ter uma impressão favorável, nos últimos anos, os chineses tem 

valorizado o Japão como um sítio com as paisagens bonitas e muitos pontos de interesses 

para visitar. Para além disso, os chineses consideram os japoneses educados e diligentes, 

sendo isso tudo o resultado do desenvolvimento do turismo chinês no Japão e do aumento 

dos contactos diretos.  

Este facto é revelado nas respostas do público japonês, sendo que, é indicada uma das 

principais razões que levam à impressão positiva dos japoneses sobre a China desde 2014 

é, os japoneses sentem mais familiares com os chineses com o aumento das interações na 

sequência do grande número de estudantes e turistas a visitar o Japão. Ainda podemos 

confirmar isso com os dados da figura 17, a percentagem dos respondentes chineses a ter 

experiência de viajar no Japão tem aumentado ao longo do tempo, especialmente de 2013 

para 2014, observámos que a percentagem subiu de 2,7% para 6,9%, sequentemente, a 

partir desse ano, o valor cresceu de uma forma muito mais rápida comparado com o 

período de 2005 até 2013. De uma maneira global, os dados dos visitantes chineses para o 

Japão também revelam um contínuo créscimo do número total dos turistas, atingindo a 

quase 9,6 milhões pessoas em 2019 (vê Figura 5).  

Em relação à vontade de visitar o Japão, afirmámos também há cada vez mais 

chineses querem ir visitar o Japão, é reportado que em 2007, apenas 36,3% dos 

respondentes do público chinês queriam viajar ao Japão, este valor aumentou para 44,2% 

em 2012, no entanto, em 2013, com a deterioração das relações bilaterais, baixou para 

24,8%. Em 2015, 35,7% dos respondentes chineses manifestaram o desejo de visitar o 
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Japão, dos quais 88% deles queriam ir por causa dos pontos de interesse naturais e 

turísticas do Japão, 36,3% eram para fazer compras durante a viagem (Genron NPO & 

China International Publishing Group, 2015). Em 2019, já há 44,1% dos respondentes 

chineses mostraram a vontade de ir ao Japão para viajar. Além disso, nos últimos anos, 

quando se pergunta o que pensam ao ouvir a palavra “Japão”, em vez de pensarem 

habitualmente em Ilhas Diaoyu/Senkaku ou Massacre de Nanjing, as palavras associadas 

com o turismo tais como Sakura (cherry blossom), Montanha Fuji, gastronomia japonesas, 

etc. também começaram a surgir na lista das respostas. 

A aproximação entre os povos permite a identidade nacional, promovendo a 

impressão dos povos sobre uns aos outros, logo incentiva a motivação de fazer viagens 

noutro país. Contudo, identificámos quando as relações dos povos não forem favoráveis, 

estas podem trazer algumas barreiras para o turismo emissor chinês. De acordo com o 

relatório do inquérito de 2007 (Genro NPO & China Daily, 2007), no ponto de vista dos 

respondentes chineses, os dois principais fatores que afetam as interações a nível dos povos 

entre a China e o Japão são, as ações e emoções dos japoneses e as emoções anti japoneses 

dos chineses. 

 Cheng e Wong (2014) identificam dois fatores que influenciam as intenções dos 

chineses a fazer viagens no Japão, sendo o interesse próprio dos turistas pelo Japão e o 

nacionalismo. Quando os chineses enfrentam os assuntos políticos e estes envolvem o 

interesse nacional, os chineses agem não só sob a influência dos governos e a reportagem 

dos meios de comunicação, eles reagem a estes assuntos também pelas suas consciências, o 

qual pode ser refletido pelos protestos, boicotes, etc. Muitas vezes essas ações são 

originadas pelos sentimentos nacionalistas dos chineses (Siriphon & Zhu, 2018). Na 

sequência, o turismo emissor chinês é afetado negativamente pelo nacionalismo popular 

causado pelas disputas políticas (Cheng, Wong, & Prideaux, 2017). Este tipo de 

nacionalismo e os sentimentos anti japoneses pode tornar-se uma barreira para as relações 

sino-japonesas e (Genron NPO & China International Publishing Group, 2016), 

posteriormente influencia as políticas externas da China para o Japão (Yuan, 2008).  

Para além disso, a falta das interações diretas entre os povos é também considerada 

um elemento que prejudica a promoção do turismo, uma vez que sem ter as formas diretas 

para conhecer o outro país ou povo, o conhecimento sobre os mesmos pode ser parcial ou 

até falso, o que não é favorável para a promoção do entendimento mútuo e a estimula da 
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vontade de visitar o outro país. Na verdade, conforme as informações dos relatórios (vê 

Figura 17), até 2016, a percentagem de que os respondentes chineses alguma vez visitaram 

o Japão nunca ultrapassou 10%, o que indica pouca interação entre os públicos chinês e 

japonês. Os resultados dos respondentes chineses em relação às fontes das informações 

sobre o Japão apontaram para as perceções limitadas, uma vez que as principais fontes para 

os chineses a conhecer o Japão são as reportagens na televisão, jornais e notícias na 

internet, os livros em chinês incluindo os manuais usados nas escolas e as telenovelas e 

filmes chineses. A dependência das informações dos meios de comunicação domésticos 

sobre o outro país reflete de certo modo a limitação do conhecimento. Embora a maioria 

dos respondentes chineses acreditem que as reportagens dos meios de comunicação 

domésticos sobre as relações sino-japonesas são objetivas e justas, uma pequena parte (no 

máximo 30% de pessoas) julgam o contrário (Genron NPO & China International 

Publishing Group, 2019).   
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Figura 17. Experiência de viagem prévia do público chinês para o Japão 

Fonte: The Genron NPO 

 

8.3 Interações entre o turismo e two track diplomacy 

Na Conferência de Intercâmbio de Amizade China-Japão em 2015, o Presidente Xi 

destacou os povos como a base das relações sino-japonesas, explicando que o futuro das 

relações sino-japonesas está nas mãos dos dois povos, uma vez que as ações positivas e 

ativas para reforçar o intercâmbio entre as pessoas podem criar as condições para a 
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melhoria das relações bilaterais, especialmente quando as relações políticas não forem boas 

(CNTA, 2012). Mais cedo em 2007, o diretor da CNTA da altura, Shao Qiwei, expressou 

que com a expansão da escala dos intercâmbios turísticos entre a China e o Japão, as 

cooperações bilaterais seriam desenvolvidas em vários outros âmbitos. Na base disso, o 

melhor conhecimento entre os povos pode contribuir para umas relações mais ligadas e 

fortalecidas dos dois países. Tendo em conta que o ano de 2008 faz 30º aniversário da 

assinatura do «Tratado de Paz e Amizade entre a China e o Japão» e se realizam os Jogos 

Olímpicos em Pequim, também é designado como “Ano de Amizade e Intercâmbio entre 

os jovens chineses e japoneses”, Shao acentuou as oportunidades fornecidas por estas 

ocasiões, manifestando o desejo de promover as cooperações turísticas a fim de 

desenvolver umas relações estáveis bilaterais (CNTA, 2007).  

Esses exemplos realmente demonstram o impacte da diplomacia a nível das 

populações na diplomacia a nível dos governos. Os governos chinês e japonês têm 

promovido as interações a nível dos povos através do turismo para fortificar a base de 

desenvolver umas relações bilaterais saudáveis, uma vez que a promoção da mútua 

compreensão através dos intercâmbios entre os povos é considerada um elemento 

complementar da diplomacia entre os países (MLIT, 2009).  

Conforme o relatório do Inquérito da Opinião Pública Japão-China de 2007 (Genro 

NPO & China Daily, 2007), Em 2015, houve 67,1% dos respondentes japoneses e 76,9% 

dos respondentes chineses concordaram de que os intercâmbios entre os povos podem 

desenhar um bom caminho para o desenvolvimento das relações bilaterais. Para os 

chineses, as interações entre os povos são esperadas ser uma base para os dois países 

atingirem a mais benefícios comuns, para os japoneses, as mesmas são reconhecidas como 

maneiras importantes para promover o entendimento mais aprofundado entre os países 

(Genron NPO & China International Publishing Group, 2015).  

No que concerne às medidas para promover as relações bilaterais entre a China e o 

Japão, a promoção dos diálogos entre os cidadãos e dos intercâmbios culturais foi uma das 

respostas mais escolhidas pelos respondentes chineses e japoneses (sendo a segunda 

resposta mais popular para os chineses e a terceira resposta mais popular para os 

japoneses), sendo que houve 22,4% dos chineses e 18,8% dos japoneses a sugerir tomar 

esta medidas no Inquérito da Opinião Pública Japão-China de 2015. A partir do ponto de 
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vista da nossa análise, consideramos então o turismo seria uma ferramenta para concretizar 

estas medidas. 

De outro modo, é visto que o impacte entre a diplomacia a nível das populações e dos 

governos não é uni direcionado, pois a diplomacia a nível dos governos favorece também a 

dipomacia a nível das populações. Em 2012, pela ocasião do 40º aniversário da 

normalização das relações diplomáticas sino-japonesas, o ano de 2012 foi definido como 

“Ano de intercâmbios amigáveis entre os povos chineses e japoneses”. Neste contexto, no 

encontro do mesmo ano entre o Primeiro-Ministro japonês Yoshihiko Noda e o Primeiro-

Ministro chinês Wen Jiabao, a partir da perspetiva de melhorar as relações entre os povos 

chineses e japoneses, os dois líderes consideravam crucial aproveitar da ocasião do 40º 

aniversário da normalização das relações sino-japonesas, a fim de promover o 

entendimento mútuo entre os povos (Embaixada do Japão na China, 2012).  

Mais recentemente, a 24 de novembro de 2016, foi assinado o «Memorando de 

entendimento entre a Administração Nacional de Turismo da República Popular da China e 

o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transporte do Japão sobre o fortalecimento do 

intercâmbio e cooperação no turismo». As duas partes concordaram para reforçar a 

cooperação bilateral no domínio do turismo, nomeadamente através do alargamento da 

escala de intercâmbios dos povos e do reforço das promoções turísticas, tendo em 

consideração de que os anos de 2017 e 2018 assinala respetivamente o 45º aniversário da 

normalização das relações diplomáticas entre a China e o Japão e o 40.º aniversário da 

assinatura do «Tratado de Paz e Amizade China-Japão», esses momentos simbólicos para 

os dois países são considerados boas oportunidades para promover a amizade entre os 

povos (Governo da RPC, 2016).  

Durante a visita do Primeiro-Ministro japonês Abe à China em 2018, no seu encontro 

com o Primeiro-Ministro chinês Li Keqiang, os dois líderes reconheceram a necessidade de 

expandir os intercâmbios entre os povos. Na sequência do encontro deles, foi assinado o 

«Memorando sobre as interações entre o governo do Japão e o governo da República 

Popular da China». Para além disso, pela iniciativa de aumentar a compreensão dos povos, 

o ano de 2019 foi designado como “Ano da Promoção das Interações entre Jovens chineses 

e japoneses”. Os dois líderes chegaram a acordo de implementar medidas para realizar os 

intercâmbios de 30.000 jovens entre 2019 e 2023 (Ministério das Relações Exteriores do 
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Japão, 2019). Este tipo de projetos de intercâmbios pode posteriormente contribuir para o 

desenvolvimento do turismo bilateral.  

Tendo em consideração das interações entre a diplomacia a nível dos governos e das 

populações, observámos que o turismo emissor, ao ter desempenho nas duas diplomacias, 

tem o papel ativo nessas interações. Por um lado, as relações entres os povos promovidos 

através do turismo (Track-two diplomacy) podem oferecer a base para as melhoras relações 

entre os países (Track-one diplomacy), por outro, as cooperações e interações a nível dos 

governos (Track-one diplomacy) podem criar o ambiente favorável para o turismo, 

fornecendo oportunidades para o turismo estabelecer ou fortalecer a amizade entre os 

povos (Track-two diplomacy). No meio disso tudo, o turismo funciona como um 

intermédio, ele é tanto o beneficiado como o beneficiador nessas interações. 

 

                       

Figura 18. Interligação entre o turismo e dipomacia a nível das populações e governos 

Fonte: construção própria 

 

8.4 Conclusão 

Neste capítulo abordámos as interligações entre o turismo e as diplomacias a nível dos 

governos e povos no caso do Japão. Investigámos primeiro o vínculo respetivo do turismo 

com os dois tipos de diplomacias. No que diz respeito ao turismo emissor chinês com a 

diplomacia a nível dos governos (track-one diplomacy), a nossa análise é efetuada a partir 

de duas perspetivas. Por um lado, identificámos quando existem umas relações políticas 

benevolentes e estáveis, são habitualmente incentivadas a formulação das políticas 

vantajosas para o turismo e mais cooperação turística, algumas políticas públicas 

implementadas têm posteriormente efeitos convenientes para as relações bilaterais, 

enquanto uma manifestação de soft power do país; quando as relações bilaterais 
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encontram-se tensas, a ativa promoção do turismo pode contribuir para reduzir as intensões 

ou reconciliar as relações políticas após o arrefecimento das mesmas, contudo, isso não se 

acontece sempre, dado que por vezes o turismo é usado nessas situações uma ferramenta 

para se afastarem temporariamente os países.  

Por outro lado, afirmámos a ligação entre o turismo e a diplomacia a nível dos 

governos (track-one diplomacy), em que as cooperações no âmbito do turismo podem criar 

oportunidades para mais interações intergovernamentais, por exemplo, os líderes nacionais 

participam frequentemente em várias atividades turísticas e as cerimónias de assinatura de 

documentos da cooperação internacional no âmbito do turismo; ao mesmo tempo, a 

diplomacia a nível dos governos (track-one diplomacy) fornece condições e um bom 

ambiente para o desenvolvimento do turismo: as atividades turísticas têm sido organizadas 

nos momentos comemorativos, as políticas implementadas sobre o visto pode facilitar as 

viagens emissoras, neste contexto, a diplomacia do turismo tem prosperado gradualmente 

ao longo do tempo.  

Em relação à ligação entre o turismo e a diplomacia a nível das populações (track-two 

diplomacy), o turismo emissor chinês tem uma dimensão notável no mercado japonês, a 

própria atividade turística é considerada como uma pática da dipomacia a nível das 

populações. Além disso, a sua dimensão expandida permite-lhe também a subir ao palco 

global, aumentando a influência nacional da China.  Tendo em conta disso, o governo 

chinês atribui a diplomacia do turismo chinês o contributo não só para a diplomacia a nível 

das populações (track-two diplomacy), mas também para a nível dos governos (track-one 

diplomacy).  

De uma forma geral, o turismo diminui a distância física entre os dois povos, também 

promove o conhecimento e entendimento através dos contactos e interações diretas. As 

boas impressões dos chineses sobre o Japão e os japoneses podem motivar a vontade de 

fazer a viagem no Japão, pelo contrário as emoções negativas sobre os mesmos, por 

exemplo os sentimentos anti chineses dos japoneses ou vice-versa podem então 

desincentivar o turismo emissor chinês para o Japão. Os chineses e os japoneses atribuem a 

importância de um grau relativamente elevado aos intercâmbios populares, pois a falta das 

interações diretas podem causar um mal conhecimento e desentendimento entre os povos.  

Por fim, analisámos as interações entre as diplomacias a nível dos governos e povos, 

concluímos que a dipomacia a nível das populações oferece uma base para o 
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desenvolvimento da diplomacia a nível dos governos, de outro lado, esta também 

implementa medidas para a promoção das relações amigáveis entre os povos. 

Consideramos que, no caso do Japão, o turismo emissor chinês é realmente um intermédio 

nas interações das duas diplomacias. Pois para a diplomacia do turismo ter o seu duplo 

papel nessas diplomacias, o turismo tem o seu desempenho indispensável e o ativo papel 

nessas diplomacias. Sendo que o fortalecimento da base da dipomacia a nível das 

populações para a nível dos governos pode ser realizado através da promoção dos 

intercâmbios turísticos, e as condições criadas pela diplomacia a nível dos governos para a 

nível dos povos pode ser concretizada através das cooperações turísticas 

intergovernamentais. O turismo, ao se envolver nessas duas diplomacias, é 

simultaneamente beneficiado e beneficiador nessas interações, formando assim um ciclo de 

interligações entre os três elementos.   
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Capítulo 9 – Conclusão 

9.1 Conclusões gerais 

Esta tese teve como objetivo compreender o papel do turismo emissor chinês e das 

respetivas políticas públicas no desenvolvimento das relações internacionais, baseadas em 

evidências recolhidas do caso do turismo emissor chinês para o Japão. Mais 

especificamente, pretendeu-se saber como atuam as políticas públicas do turismo chinês 

nas diferentes circunstâncias internacionais e quais os impactes destas para o 

desenvolvimento da diplomacia nacional da China. 

A revisão da literatura é um passo essencial da elaboração de uma investigação 

científica. Neste trabalho esta englobou a interligação entre turismo e relações 

internacionais, diplomacia, soft power e políticas públicas. Esta revisão conseguiu 

esclarecer as interligações entre todos esses elementos, fornecendo a base teórica para a 

análise do caso empírico. Nomeadamente evidencia as funcionalidades do turismo 

enquanto instrumento político, assim como viabiliza a dimensão do turismo enquanto uma 

vinculação entre track-one diplomacy (diplomacia a nível do governo) e track-two 

diplomacy (diplomacia a nível das populações). Para além disso, a abordagem de 

explicação da análise das políticas públicas sobre o turismo chinês, particularmente o 

turismo emissor, enfatiza a importância da vertente das políticas públicas para a nossa 

investigação, uma vez que são estas que nos proporcionam evidências sólidas para que 

verifiquemos se e como o governo chinês está a usar o turismo para o desenvolvimento das 

relações diplomáticas.  

No contexto da análise das políticas públicas do turismo para evidenciar a ligação 

entre o turismo e as relações diplomáticas, a revisão sobre a evolução das políticas públicas 

do turismo chinês foi crucial. Uma explicação breve sobre o contexto político do 

desenvolvimento do turismo e a implementação e formulação das políticas para o sector 

evidencia o envolvimento ativo do governo chinês na orientação e gestão do sector do 

turismo. Este tipo de envolvimento salienta novamente a interligação entre o turismo e a 

política no contexto específico da China. A revisão da evolução do sector possibilitou uma 

visão geral e abrangente sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo no que diz 

respeito à atitude do governo chinês face ao desenvolvimento do turismo emissor. Um 

ganho gradual de importância do turismo emissor, tanto no enquadramento do 
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desenvolvimento geral do turismo chinês como do desenvolvimento económico e político 

nacional do país, é observado através da literatura.  

Mais especificamente, em termos das ações tomadas pelo governo chinês, identifica-

se que o turismo emissor se encontra numa fase de transformação em que as suas funções 

políticas e diplomáticas são cada vez mais evidentes. O governo chinês e a CNTA 

organizaram várias atividades e conferências a nível internacional relacionadas com o tema 

do turismo ao longo do tempo, entre as quais se destaca a organização do “Ano do 

Turismo”. Segundo a CNTA, a organização do mesmo com importantes países no mundo 

tornou-se uma parte importante da política externa, pois esta atividade possibilita a 

promoção das relações políticas e a cooperação entre países, os quais podem reforçar a 

imagem nacional e aumentar a sua influência internacional. 

É ainda importante ressalvar que o governo chinês, a CNTA e outras entidades 

públicas têm ainda lançado políticas a nível nacional, que apontam diretamente para a 

utilização do turismo emissor no sentido de promover a cooperação e as relações 

internacionais, tais como o acordo ADS, a Estratégia 515 e o Planeamento para o 

Desenvolvimento do Turismo do 13º Plano Quinquenal. Todos estes exemplos fornecem a 

base para as análises efetuadas, oferecendo um contexto geral no qual o turismo emissor é 

englobado no quadro das estratégias nacionais sobre a gestão das relações internacionais e 

diplomacia.  

Tendo em conta as estratégias do governo chinês face ao desenvolvimento do turismo 

emissor para que este embarque na plataforma do planeamento nacional das relações 

políticas entre a China e os outros países, foi crucial apresentar o conceito inovador de 

“Diplomacia do Turismo”. Isto traz-nos novamente ao nosso foco de análise, uma vez que 

um dos objetivos específicos da nossa investigação é abordar o desenvolvimento da 

diplomacia do turismo e o seu potencial nas expetativas das autoridades chinesas e 

académicos. À medida que a diplomacia do turismo se torna importante nas políticas 

lançadas nos últimos anos, vai aparecendo nos discursos políticos como um novo elemento 

que o governo chinês quer reforçar no âmbito do desenvolvimento do sector do turismo, 

evidenciando o turismo como um instrumento da diplomacia. 

A análise sobre a ligação entre o turismo, a diplomacia a nível dos governos (track- 

one diplomacy) e a diplomacia a nível das populações (track-two diplomacy), assim como 

a combinação das estratégias do desenvolvimento para o turismo emissor chinês e para a 
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diplomacia nacional, permitiram uma exploração sobre a forma como o turismo emissor 

contribui para as relações políticas no enquadramento do desenvolvimento da diplomacia 

do turismo. Para além disso, esta averiguação forneceu uma fundação teórica para a 

posterior análise do caso do Japão. Através de uma análise do contexto global do turismo 

chinês sobre a implementação da diplomacia do turismo, foi apresentado um conjunto de 

exemplos em que o turismo emissor foi guiado a corresponder às estratégias da diplomacia 

nacional, sendo verificado o duplo atributo do turismo na diplomacia a nível dos governos 

e povos.  

Posteriormente, a teoria geral sobre a articulação entre o turismo e os dois tipos de 

diplomacia foi aplicada ao caso do Japão. Identificaram-se exemplos empíricos para 

testemunhar o duplo papel do turismo emissor chinês para o Japão na two track diplomacy. 

As análises separadas sobre a relação entre o turismo e a diplomacia a nível dos governos 

(track-one diplomacy) e a diplomacia a nível das populações (track-two diplomacy) 

permitiram a construção de um esquema da articulação dos três elementos mencionados. 

Numa perspetiva macro, a promoção das interações a nível dos povos pode fortalecer a 

base de desenvolvimento de relações bilaterais saudáveis. Tantos os chineses como os 

japoneses consideram os intercâmbios de pessoas importantes para atingir o melhor 

entendimento e os benefícios comuns entre a China e o Japão. Simultaneamente, as 

políticas implementadas, os diálogos e comunicações realizados entre os governos 

oferecem as condições para a diplomacia a nível das populações.  

No que concerne as interligações entre o turismo e two track diplomacy, verificou-se 

que o turismo pode contribuir para melhorar as relações internacionais, através da 

organização de atividades turísticas ou, por vezes, de ajuda externa, cujo objetivo é 

aumentar o soft power. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da diplomacia a nível dos 

governos (track-one diplomacy) pode oferecer oportunidades para a cooperação turística. 

Os frequentes diálogos e interações intergovernamentais são fundamentais para a contínua 

promoção do turismo bilateral.  

No que diz respeito à articulação entre o turismo e a diplomacia a nível das 

populações, concluímos que, por um lado, o turismo permite o contacto direto dos turistas 

chineses com o povo japonês e a cultura japonesa, o que pode aumentar o interesse dos 

chineses sobre o Japão. A falta de interação direta entre os povos é considerada um 

elemento que prejudica a promoção do turismo. No caso do Japão e China, existem as 
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perceções mútuas limitadas devido à limitação do conhecimento devido à dependência das 

informações dos meios de comunicação domésticos sobre o outro país. Por outro lado, a 

análise empreendida sobre os relatórios dos Inquéritos da Opinião Pública Japão-China 

desde 2005 até 2019 revelam, para os dois povos, que a impressão pública sobre um e o 

outro é um fator significativo que influencia o grau de interesse de um povo sobre outro 

país, mais especificamente, a vontade de viajar para outro país. As emoções nacionalistas 

são exemplos típicos que afetam negativamente o turismo bilateral entre a China e o Japão.  

Com o estudo do Japão, é possível verificar o uso do turismo emissor chinês enquanto 

instrumento para desenvolver as relações internacionais. A fim de perceber em que sentido 

o turismo emissor chinês é utilizado no desenvolvimento das relações internacionais 

através da implementação das políticas públicas no caso do Japão, uma revisão da 

evolução das relações sino-japonesas foi efetuada, ajudando a perceber o contexto político 

do turismo emissor chinês para o Japão. Foi possível identificar os momentos altos e 

baixos para as relações sino-japonesas, o que forneceu uma base sólida para a posterior 

análise sobre a causalidade entre o turismo emissor chinês e as relações internacionais.  

Este caso visa compreender como é que as relações sino-japonesas influenciam o 

turismo emissor chinês para o Japão e qual o papel das políticas públicas no 

desenvolvimento do mesmo, enquanto instrumento que contribui para a diplomacia oficial. 

Com o propósito de entender a evolução geral do turismo emissor chinês para o Japão, 

revemos a atual situação do desenvolvimento do turismo emissor chinês para esse país e o 

enquadramento geral do Japão para promover o turismo recetor, especialmente a 

implementação das políticas públicas no âmbito do turismo bilateral. Tendo todas essas 

informações sobre as relações bilaterais e os fluxos de turismo entre a China e o Japão, os 

dados turísticos foram sistematicamente explorados para verificar a articulação entre o 

turismo emissor e as relações diplomáticas.  

A comparação dos dados do número total dos turistas estrangeiros e chineses para o 

Japão desde 1999 demonstrou que os fatores que influenciam o turismo bilateral, quer 

positivamente quer negativamente, são variáveis. Por um lado, os eventos de crise política, 

desastres naturais, o surto de doenças infeciosas são todos elementos que podem levar a 

uma diminuição do número dos turistas internacionais. Por outro lado, o crescimento 

económico e o esforço feito pelos governos para o turismo bilateral favorecem o 

desenvolvimento do mesmo. Quando a análise se focou especificamente nos dados dos 
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turistas chineses, ao olhar para diferentes fases do desenvolvimento do turismo emissor 

chinês para o Japão, outros resultados interessantes surgiram, ajudando a responder a 

questões levantadas inicialmente, nomeadamente se existe alterações nos fluxos dos 

turistas emissores chineses quando se verifica uma melhoria ou deterioração nas relações 

sino-japonesas. Verificou-se quando existem relações políticas favoráveis, o turismo 

desfruta de um ambiente propício para evoluir, ou seja, o aumento dos turistas é muitas 

vezes o resultado de relações bilaterais saudáveis.  

Contudo, é de notar que as relações tensas têm habitualmente um maior impacte na 

evolução do número de chegadas de visitantes. Outra questão analisada prendia-se com a 

questão de se as alterações ocorridas são influenciadas pelas políticas públicas da China ou 

do Japão e de que forma. Confirmou-se que as políticas públicas têm realmente 

desempenho nessas alterações, mas não são o único fator. Além disso, as políticas públicas 

podem aumentar o impacte das relações bilaterais para o turismo. Elas podem na verdade 

desempenhar tanto o papel de acelerador ou travão. Em algumas circunstâncias difíceis, as 

autoridades optam por tomar medidas para desacelerar o desenvolvimento do turismo 

internacional. O turismo, neste caso, é utilizado como um instrumento para manifestar a 

atitude de um país sobre certo evento. Temos o exemplo da intervenção no turismo emissor 

para o Japão feita pelo governo chinês de forma de retirar as promoções sobre o turismo 

japonês, no contexto das relações políticas tensas em 2012 e 2013.  

No entanto, verificou-se que o impacte das políticas públicas para os fluxos turísticos 

é mais acentuado no contexto de relações bilaterais favoráveis. Os dados turísticos 

revelam, de uma forma mais evidente, o efeito das políticas públicas para os fluxos 

turísticos quando estas são implementadas no contexto das relações boas. Exemplo disso 

são as políticas lançadas pelo Japão para facilitar o pedido de visto, políticas 

implementadas após o grande desastre no Japão em 2011, entre outras. Essas políticas 

públicas, por fim, contribuem para a redução da “distância” entre os países e o 

fortalecimento das relações bilaterais, uma vez que, ao tomá-las, existe mais cooperação e 

interação intergovernamental e, de vez em quando, aumento de soft power, como 

mencionado anteriormente.  

 



177 

 

9.2 Contributos e limitações do estudo 

As inferências suscitadas pela análise dos dados constituem, na nossa perspetiva, um 

contributo pertinente para o desenvolvimento do conhecimento tanto na área do turismo, 

como da ciência política, especialmente sobre as políticas públicas e relações 

internacionais. A análise das políticas públicas (tanto as políticas lançadas como as ações 

do governo) para posteriormente identificar o papel do turismo emissor na estratégia do 

desenvolvimento da diplomacia pode ajudar a obter novas perspetivas de análise e inserir 

novas energias e dinâmicas para a investigação destas áreas. Acreditamos que as 

informações escritas originalmente em língua chinesa, que foram apresentadas e analisadas 

neste trabalho poderão enriquecer a investigação das áreas acima identificadas. Essas 

informações podem também suscitar o interesse de investigação sob novos ângulos ou 

perspetivas de análise sobre o tema.  

No entanto, tal como é observável em todos os processos de pesquisa científica, 

tivemos de enfrentar alguns obstáculos e desafios ao longo do processo da investigação. 

Existiu alguma dificuldade em recolher os dados ou documentos originais das políticas 

através das instituições públicas chinesas; porém, as informações reveladas por outras 

entidades, tais como os jornais e empresas turísticas prestigiadas, assim como a 

disponibilidade de informação pelas instituições públicas japonesas garantiu a quantidade e 

qualidade dos dados recolhidos para a análise. Além disso, consideramos que este trabalho 

poderia beneficiar da utilização de outros métodos de análise qualitativa, em particular 

entrevista a especialistas das áreas associadas ao tema. Porém, as informações recolhidas 

junto das instituições públicas chinesas e japonesas são consideradas relevantes para 

permitir a análise de dados dos fluxos turísticos e explicar as flutuações no número de 

turistas.  

No que concerne a análise do impacte das políticas públicas na evolução do número 

de turistas chineses para o Japão, concluímos que o turismo emissor chinês é influenciado 

pelo estado das relações internacionais; quando há tensões nas relações bilaterais, é 

normalmente observável flutuações nos fluxos turísticos. As políticas públicas, quer no 

sentido de desacelerar o turismo ou promovê-lo, têm realmente impactes notáveis na 

evolução do turismo emissor chinês. No entanto, isso não significa que quando existe uma 

diminuição ou um aumento significativo de chegadas de visitantes os mesmos são sempre 

resultados da implementação de políticas públicas.  
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É de salientar que há sempre outras razões que podem levar a flutuações no número 

de turistas, por exemplo, fatores económicos, a existência de destinos substitutos, desastres 

e acidentes, restrições pessoais, financeiras ou temporais, etc. Por vezes, não foi possível 

encontrar evidência para um pico (crescimento ou decréscimo) na evolução do número de 

turistas numa fase. Outras vezes, uma diminuição ou um aumento é o resultado de um 

conjunto de fatores, nos quais se incluem as políticas públicas. No caso de estudo, 

conseguimos mostrar a regularidade da ligação entre os fluxos turísticos e eventos 

internacionais, e o impacte das políticas públicas implementadas no turismo emissor 

chinês. Simultaneamente, reconhecemos que as políticas públicas não são os únicos fatores 

que levam às oscilações dos dados do fluxo de turistas identificadas neste trabalho.  

 

9.3 Sugestões para investigação futura 

Ao analisar as limitações do nosso trabalho, é particularmente importante realçar 

alguns pontos que poderão merecer o interesse e atenção em investigação futura. Julgamos 

que os resultados conseguidos neste trabalho podem suscitar algumas reflexões laterais em 

relação aos nossos objetivos iniciais, mas constituem novas pistas de investigação. Este 

trabalho concentrou-se no caso do Japão, mas, tal como referimos ao longo do trabalho, 

existem outros casos que também podem demonstrar a ligação entre o turismo, relações 

internacionais e políticas públicas. Tendo isso em conta, um estudo com casos múltiplos 

seria interessante, nomeadamente a possível comparação sobre a forma como o turismo 

emissor chinês é utilizado como um instrumento para desenvolver as relações 

internacionais com diferentes países e, quais são as convergências e divergências. 

Existe também outra linha de investigação relacionada com o soft power, um tópico 

cada vez mais estudado atualmente. O turismo como um instrumento para elevar o soft 

power do país, nomeadamente quando ele é usado para a ajuda externa, seria um tema 

interessante para investigação. Adicionalmente, o turismo como uma solução de conflitos 

políticos também poderia atrair a atenção de investigadores da área das relações 

internacionais. Neste caso, seria útil aplicar o método de estudo de caso para uma análise 

aprofundada. 
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