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Palavras-chave 
 

China, diplomacia pública, gastrodiplomacia, restaurantes chineses, relações 
luso-chinesas, soft power  

Resumo 
 
 

A gastrodiplomacia, baseada nas teorias de soft power, diplomacia pública e 
nation branding, tem sido um tema altamente discutido nos últimos anos e 
muitos países lançaram a sua campanha gastrodiplomática no estrangeiro. A 
China, um país rico em gastronomia, também não vai perder esta nova 
tendência. Ao aproveitar os grandes eventos internacionais, os média 
nacionais ou não oficiais etc., o país também está a fazer tentativas 
gastrodiplomáticas. A presente dissertação visa a explorar a gastrodiplomacia 
chinesa em Portugal, especialmente, o papel dos restaurantes e 
supermercados, uma vez que estes são locais onde a maior parte do público 
português pode ter contacto com a gastronomia e cultura da China.  
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Abstract 
 

Gastrodiplomacy, based on the theories of soft power, public diplomacy and 
nation branding, has been a highly discussed topic in recent years and many 
countries have launched their gastrodiplomatic campaign abroad. China, a 
country rich in gastronomy, will not miss this new trend either. By taking 
advantage of major international events, domestic or unofficial media etc., the 
country is also making gastrodiplomatic attempts. This dissertation aims to 
explore Chinese gastrodiplomacy in Portugal, especially, the role of restaurants 
and supermarkets, since these are places where most of the Portuguese public 
can have contact with Chinese gastronomy and culture.  
 

 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$%&#

 
"#$"%&$çèQ'@($Q'@($"ý�)$*¶+^
 

'(#

 
,*¶+�Q'@(6#M-./jn01»&^2çèQ'@(^2C34»5j
6�7&9¢+8�#Má9:1;<&çèQ'@(=>;"#?·F@çè
AB&#M+C�DUEFÞGF�HI;JÞKLMÖ#NO��#MPQR
STUV+"#DVJWçèQ'@(&XY;Zjk[V\5"#Výþÿ&
çè@(+OPC%&6§]&?L+ì·G�^KCÖ�¸ýþÿQ_ð`a
bñ"#çè6kc&"S;^
 



 i 

 

ÍNDICE 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS ........................................................ III 

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS .............................................................................. V 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 1 
1.1 JUSTIFICAÇÃO DO TEMA ................................................................................................ 1 
1.2 QUESTÕES E OBJETIVOS ................................................................................................. 3 
1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ....................................................................................... 3 

2. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................................... 5 
2.1 SOFT POWER .................................................................................................................. 5 
2.2 DIPLOMACIA PÚBLICA ................................................................................................... 8 
2.3 NATION BRANDING ...................................................................................................... 12 
2.4 GASTRODIPLOMACIA ................................................................................................... 16 

3. SOFT POWER, DIPLOMACIA PÚBLICA E NATION BRANDING DA CHINA
 ............................................................................................................................................. 20 

3.1 O SOFT POWER CHINÊS ............................................................................................... 20 
3.2 DIPLOMACIA PÚBLICA DA CHINA ................................................................................ 22 
3.3 NATION BRANDING DA CHINA ..................................................................................... 28 

4. A GASTRONOMIA CHINESA E A SUA APLICAÇÃO NA DIPLOMACIA 
PÚBLICA DA CHINA ...................................................................................................... 32 

4.1 A GASTRONOMIA CHINESA .......................................................................................... 32 
4.1.1 A comida chinesa no sentido estreito e os “Oito sabores” ................................. 32 
4.1.2 As outras espécies de comida na China ............................................................... 37 
4.1.3 A comida chinesa e a comida portuguesa ............................................................ 37 
4.1.4 Os valores culturais da comida chinesa .............................................................. 39 
4.1.5 Preconceitos sobre a comida chinesa .................................................................. 41 

4.2 APLICAÇÃO DA GASTRONOMIA NA DIPLOMACIA PÚBLICA DA CHINA ........................... 42 
4.2.1 Atores ................................................................................................................... 42 
4.2.2 Medidas e técnicas ............................................................................................... 45 

5. GASTRODIPLOMACIA DA CHINA: O CASO DE PORTUGAL ......................... 51 
5.1 AS RELAÇÕES LUSO-CHINESAS ................................................................................... 51 
5.2 A RESTAURAÇÃO E SUPERMERCADOS CHINESES EM PORTUGAL ................................. 56 
5.3 METODOLOGIA ............................................................................................................ 59 
5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ..................................................................................... 61 

5.4.1 A gastronomia e o soft power chinês em Portugal .............................................. 62 
5.4.2 A gastrodiplomacia chinesa em Portugal ............................................................ 69 
5.4.3 Papeis dos restaurantes e supermercados chineses ............................................ 74 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 85 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 88 



 ii 

ENTREVISTAS ................................................................................................................. 92 

ANEXOS ............................................................................................................................. 93 
 



 iii 

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS 

Figura  

Figura 1 – Identity-reality gap 

 

Gráficos 

Gráfico 1 - “Acha que a gastronomia chinesa é atraente para si?” 

Gráfico 2 - “Já alguma vez foi a um restaurante chinês?” 

Gráfico 3 - “Já alguma vez foi a supermercado chinês?” 

Gráfico 4 - “Em regra geral, a comida chinesa faz com que esteja mais interessado na 

cultura da China?” 

Gráfico 5 - “Em regra geral, a comida chinesa faz com que esteja mais interessado nos 

outros aspetos da China além da sua cultura? Por exemplo, na política ou na 

economia.” 

Gráfico 6 - “O interesse pela comida chinesa torna-o mais recetivo a algumas das ações do 

governo chinês?” 

Gráfico 7 - “A comida chinesa causou um desejo de comprar mais produtos chineses (não- 

alimentares)?” 

Gráfico 8 - “A comida chinesa dá-lhe vontade de viajar à China?” 

Gráfico 9 - “Conhece bem a comida chinesa?” 

Gráfico 10 - “Conheceu alguma coisa sobre os valores culturais chineses com a comida 

chinesa?” 

Gráfico 11 - “Consegue usar pauzinhos?” 

Gráfico 12 - “Quando pensamos na comida chinesa, qual é o prato representativo que lhe 

vem à cabeça?” 

Gráfico 13 - “Ao frequentar os restaurantes ou supermercados chineses, sente-se que a 

China se torna mais próxima de si?” 

Gráfico 14 - “Em geral, os restaurantes chineses deixaram a sua impressão sobre a China 

melhor ou pior?” 

Gráfico 15 - “Acha que a comida nos restaurantes chineses é autêntica?” 

Gráfico 16 - “Cozinha a comida chinesa em casa?” 



 iv 

Gráfico 17 - “Em geral, os supermercados chineses deixaram a sua impressão da China 

melhor ou pior?” 

 

Tabelas 

Tabela 1 – A Framework for Analysis 

Tabela 2 – Definições de Nation branding 

Tabela 3 - Os sabores da China 

Tabela 4 - Gastrodiplomacia da Tailândia 

Tabela 5 - Respostas às cinco dimensões dos restaurantes 



 v 

LISTA DE SIGLAS E ACRÓNIMOS 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

BRI – Belt and Road Initiative 

CAPLE – Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira 

CEF – Centros de Educação e Formação 

COO – Country of Origin 

DP – Diplomacia Pública 

EDP – Energias de Portugal 

EUA – Estados Unidos da América 

FDI – Foreign Direct Investment 

IC – Instituto Confúcio 

ICUA – Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro 

KOL - Key Opinion Leader 

MCT – Ministério de Cultura e Turismo 

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros 

MTC – Medicina Tradicional Chinesa 

NB – Nation branding 

NDP – Nova Diplomacia Pública 

ONG – Organizações Não-govermentais 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PCCh – Partido Comunista Chinês 

PCP-ml - Partido Comunista de Portugal (marxista-leninista)  

REN – Redes Energéticas Nacionais 

RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

SCIO - State Council Information Office 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SP – Soft power 

UE – União Europeia 

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 



 vi 

URSS - União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

USIA - Agência de Informação dos Estados Unidos  

WFCCI - The World Federation of Chinese Catering Industry



 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificação do tema 

Mesmo que fiquem nos dois lados do mundo, a China e Portugal têm tido uma longa 

história de contactos desde a chegada de Jorge Álvares a Hong Kong no século XVI. Todavia, 

foi apenas em 1974, após os esforços de ambas as partes, que a República Popular da China 

e a República Portuguesa (re)estabeleceram relações diplomáticas. A partir dessa altura, os 

dois países começaram a comunicar mais em todas as frentes. A nível oficial, os dois países 

trocaram embaixadas, negociaram com sucesso a solução para a questão de Macau, 

participaram juntos em grandes questões internacionais e realizaram mutuamente várias 

visitas dos oficiais superiores. Em Portugal, o investimento direto da China chegaria 

aproximadamente 5,7 mil milhões de euros no final de 2016 e várias empresas portuguesas 

começaram a ser propriedade total ou parcial dos chineses (Rodrigues, 2017), tais como EDP, 

REN e Fidelidade. A nível cultural, já existem cinco Institutos Confúcio (Lisboa, Porto, 

Coimbra, Aveiro e Minho) no País e os eventos relacionados com a China têm sido 

organizados regularmente. Na sua visita de estado em 2018, o presidente Xi Jinping assumiu 

que as relações bilaterais entre a China e Portugal se encontravam na melhor época da 

História1. 

Nota-se que, além das comunicações oficiais, existem ainda canais não-oficiais de 

intercâmbio, por exemplo, a comunidade chinesa em Portugal. Além das várias vagas da 

imigração no século passado que Ding (2012) apontou, agora, de acordo com os dados do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (doravante denominado por SEF), os chineses são o 

maior grupo a adquirir a nacionalidade portuguesa no Golden Visa. As lojas chinesas e os 

restaurantes chineses já estão espalhados por todos os cantos de Portugal. Melhor dizendo, 

a China está cada vez mais presente na vida dos portugueses. Dentro deste tipo de 

comunicação bilateral da dimensão não-oficial, o papel da gastronomia chamou a nossa 

atenção. Estima-se que, atualmente, há cerca de 700 restaurantes chineses em Portugal (Su 

Wu, entrevistado) e aproximadamente 14 supermercados chineses/asiáticos onde se vende 

comida embalada e ingredientes da culinária chinesa.  

 
1 Informação consultada no dia 3 de março, em https://www.publico.pt/2018/12/04/politica/noticia/xi-relacoes-
portugal-china-estao-entrar-melhor-periodo-historia-1853496.  
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A gastronomia não é apenas o que comemos no dia a dia, mas também um recurso 

importante do soft power e da diplomacia pública dum país. A utilização da gastronomia e 

da cozinha como instrumento para a compreensão intercultural na esperança de melhorar as 

interações e a cooperação chama-se gastrodiplomacy (Chapple-Sokol, 2013) (existem 

também outras designações, como por exemplo, diplomacia pública gastronómica e 

diplomacia culinária). Sobre este conceito, Chapple-Sokol (2013) resumiu sistematicamente 

as teorias básicas em soft power, diplomacia pública e nation-branding. Na realidade, vários 

países/regiões praticam esta causa com sucesso, tais como, a Tailândia, o Japão, a Coreia do 

Sul e Taiwan (República da China), e já podemos encontrar trabalhos significantes em 

relação a estes países. Mas, curiosamente, há poucos trabalhos relacionados com a China. 

Este país gigantesco, por um lado, é a civilização mais contínua do mundo com uma rica 

cultura gastronómica, ou seja, um repositório rico da gastronomia, por outro lado, é 

considerada uma nova superpotência do mundo e está mesmo a promover a sua presença e 

soft power mundialmente. Portanto, a falta de investigação sobre a diplomacia pública 

gastronómica da China não é lógica. 

Além desta problemática, encontra-se também nos estudos um problema de abordagem. 

Os estudos de caso existentes são basicamente estudos de política e de comportamento a 

nível geral de um determinado país. Deste modo, a sociedade carece de investigações sobre 

a política de diplomacia pública gastronómica de um determinado país, num determinado 

país alvo. Por esta razão, não temos uma ideia clara de como funciona especificamente a 

gastronomia num país alvo no processo da diplomacia pública, sendo isso um problema 

evidente em termos da abordagem de gastrodiplomacia. Adicionalmente, além das medidas 

de country-approach acima mencionadas, existem também muitos atores não-govermentais 

que estão diretamente relacionadas com a gastronomia chinesa, por exemplo, os 

supermercados e restaurantes chineses. Nota-se que o alvo da diplomacia pública é o povo e 

é exatamente nestes estabelecimentos não-oficiais que os portugueses têm mais 

oportunidades em contactar com a gastronomia chinesa e com a China. Quando o Governo 

tailandês apresentou o programa de Global Thai, The Economist (2002) sugeriu que mais 

restaurantes tailandeses trariam não só mais lucros, mas também ajudariam a aprofundar 

relações com os países-alvo. Chapple-Sokol (2013) defende que restaurantes são embaixadas 

não-oficiais onde existe oportunidades de interação transcultural. Na diplomacia pública 

gastronómica da Coreia, aumentar os números dos restaurantes coreanos também fez parte 
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do seu plano (Herningtyas, 2019). Por isso, a relevância dos restaurantes em 

gastrodiplomacia é óbvia e é curioso que haja poucos trabalhos que exploram profundamente 

o papel dos estabelecimentos diretamente relacionados com a gastronomia. Hoje em dia, 

após várias vagas de imigração, “existem cerca de 700 chineses” (Su Wu, entrevistado) e 

dez e tal supermercados chineses em Portugal. Estes estabelecimentos oferecem a 

oportunidade aos portugueses, principalmente àqueles que nunca foram à China,  de manter 

em contacto com as gastronomias locais, uma vez que tais estabelecimentos chineses 

representam de certa medida a imagem daquele país. 

 

1.2 Questões e objetivos 

Tendo ideias em mente, realiza-se esta dissertação para desenvolver e aprofundar os 

conhecimentos no campo de diplomacia pública da gastronomia (gastrodiplomacia), mais 

concretamente, do caso da China em Portugal. As questões específicas a explorar são: (1) 

Qual é a atual diplomacia pública gastronómica da China em geral e em Portugal? (2) Que 

papel desempenham os restaurantes e supermercados na gastrodiplomacia chinesa?  

Baseando-se nessas questões, pretende-se, nesta dissertação, desenvolver uma análise 

abrangente da relevância da gastronomia na diplomacia pública através do caso específico 

da China em Portugal. Os objetivos específicos são: (1) Resumir a atual política da 

diplomacia pública gastronómica da China em Portugal e em geral. (2) Explorar o papel dos 

restaurantes e supermercados chineses na gastrodiplomacia chinesa em Portugal.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

A investigação assume uma metodologia mista, recorrendo a questionários realizados 

aos portugueses e também a entrevistas concedidas aos donos chineses. O trabalho é dividido 

em seis partes: depois do presente capítulo de introdução, segue a revisão de literatura da 

gastrodiplomacia e as teorias fundamentais dela (soft power, diplomacia pública e nation 

branding); de seguida, vem o soft power, a diplomacia pública e nation branding no caso 

chinês; posteriormente, a gastronomia chinesa e a sua aplicação na diplomacia pública da 
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China; no quinto capítulo, a análise da gastrodiplomacia chinesa em Portugal. Por fim, 

apresenta-se as considerações finais, incluindo a conclusão, as limitações da presente 

investigação e sugestões para trabalhos futuros.  

 

A presente dissertação seria a primeira investigação científica em termos da 

gastrodiplomacia da China em Portugal. Acreditamos que se pode contribuir para aprofundar 

o conhecimento sobre o soft power, a diplomacia pública da China, assim como o 

entendimento mútuo entre a China e Portugal com este trabalho original. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Neste capítulo, apresentam-se primeiro as três teorias fundamentais da presente investigação: 

Soft Power, Diplomacia Pública e Nation Branding. Depois, apresenta-se também a revisão 

de literatura sobre o conceito de “gastrodiplomacia” e a sua prática em vários países.  

 

2.1 Soft Power  

Em 1990, Joseph Nye, cientista político norte-americano, apresenta pela primeira vez 

o conceito de Soft Power (em português: poder brando) no seu livro Bound to Lead: The 

Change Nature of American Power, descrevendo-o como a terceira dimensão do poder dos 

EUA, além do seu poder militar e económico. Depois de ser introduzido, o conceito foi 

altamente discutido entre os políticos e cientistas, porém, infelizmente, “muitas pessoas mal-

entenderam o conceito e tratavam-no simplesmente pela influência da Coca-Cola, 

Hollywood, calças americanas e dinheiro” (Nye, 2004, p. xi).  

Onze anos depois, em 2001, Nye voltou a discutir a sua importância em The Paradox 

of American Power para alertar a arrogância dos americanos. Mas, as dez e tal páginas da 

discussão de Soft Power em The Paradox of American Power ainda não conseguiram 

explicá-lo de uma maneira compreensiva e rigorosa. Por outro lado, além dos mal-

entendidos persistentes, os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 sensibilizaram 

Nye novamente sobre a importância do Soft Power no mundo de hoje.  

Foi por essas razões que, em 2004, Nye explorou e desenvolveu a teoria mais 

sistematicamente em Soft Power: The Means to Success in World Politics. Do seu ponto de 

vista, existem no total três tipos de Power:  hard power (poder duro), economic power (poder 

económico) e Soft Power. Cada um deles manifesta-se por comportamentos diferentes. Ao 

contrário de hard power, que se manifesta por coerção, e de economic power, que se 

manifesta por indução, o soft power é a capacidade de “um país obter os resultados que 

deseja na política internacional porque outros países - admirando os seus valores, emulando 

o seu exemplo e aspirando o seu nível de prosperidade e de abertura - querem segui-lo” (Nye, 

2004, p. 5). Por outras palavras, a essência do soft power reside-se na atração (attraction) 

que o país exala e no total, existem três fontes desta atração: 
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(1) Cultura: podemos dividir este recurso em duas categorias: cultura alta (high culture) 

e cultura popular (popular culture). A primeira é dos tipos que têm mais influências nas 

elites duma sociedade-alvo, tais como a literatura, a ópera e o intercâmbio académico. Por 

sua vez, a segunda é dos tipos que têm mais influências diretas na massa pública, tais como 

a música, a telenovela e, claro, a gastronomia. Assim, “corretamente aplicado, o soft power 

na gastronomia pode influenciar não só as esferas social, mas também política e económica” 

(Reynolds, 2012, p. 47). Reynolds (2012), a partir deste argumento, combina a comida e a 

teoria de soft power em “Soft Food Power” e propõe três níveis do seu novo conceito cruzado: 

a) propaganda2  cultural, o ato de consumir (e de reconhecer a existência através deste 

consumo) a comida que contem informação cultural de "outros" atores; b) mudança 

democrática, o nível médio de “Soft Food Power” que é o efeito gerido pela gastronomia 

estrangeira num determinado grupo nacional, manifestando-se por aceitação dos valores 

exóticos; c) mudança sistemática, o nível superior em que toda a sociedade doméstica, 

incluindo o governo, não só aceita os valores exóticos, como também os aplica no quotidiano.  

(2) Políticas e valores domésticos: as políticas e valores domésticos, especialmente os 

valores que podem ser considerados universalmente morais, dum país também pode 

influenciar o seu soft power. Por exemplo, os EUA autoproclamaram-se como uma 

democracia liberal e defensor dos direitos humanos e vendem essas imagens a todo o mundo, 

por consequência, são considerados o farol da liberdade para a humanidade. Sendo a 

liberdade e direitos humanos valores universais, a imagem dos EUA facilita muitas ações 

dos EUA, tais como a Guerra Fria contra a União Soviética (que é a imagem de comunismo 

sem liberdade) e sanções contra a China sobre os direitos humanos em Xinjiang.  

(3) Substância e estilo de política externa: as ações externas duma nação influenciam 

também as preferências dos outros. Por um lado, a substância, isto é, o conteúdo, das 

políticas externas deve não só centralizar-se nos interesses próprios, mas também deve ser 

inofensivo e mesmo benéfico para a comunidade internacional. Assim, a assistência 

internacional (international aid) e a defesa do multilateralismo são bons exemplo práticos 

deste aspeto. O estilo das políticas externas deve ser modesto e amistoso, uma vez que ser 

arrogante irá causar ressentimento noutros países.  

 
2 Reynolds explica que, embora de facto o termo “propaganda” seja uma expressão com significado negativo 
em termos de política, ela tenta tirar esse significado político e trata-o apenas como “difundir alguma coisa” 
(2012, p. 49). 
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Nota-se que a existência dos recursos não significa necessariamente a posse do soft 

power, já que o efeito real do soft power ainda é condicionado pelo contexto. Para ilustrar, 

o estilo da vida e valores transmitidos pelos filmes norte-americanos não é aplicável a todo 

o mundo. Por exemplo, como os valores sexuais não estão em acordo com a fé do Islão, 

portanto, os filmes americanos talvez não sejam um bom portador de soft power no mundo 

islâmico.  

Ao contrário de hard power, o facto de estar fora do controlo total do governo é mais 

uma caraterística do soft power. Para o primeiro, o protagonista é sempre o próprio governo, 

porém, para o soft power, o governo é apenas um dos atores no palco, uma vez que, em 

primeiro lugar, os recursos do soft power não pertencem totalmente às autoridades. Em 

particular, estima-se que “existem pelo menos 45 milhões chineses ultramarinos (em chinês: 

hǎiwài huárén"#$%) a viver no estrangeiro” (Zhuang, 2011, p. 4) e quando chegam os 

dias festejos, eles vão celebrá-los mediante a organização de atividades na comunidade local 

(dragon dance, lion dance e temple fair etc.), sendo claramente uma maneira de exprimir a 

cultura chinesa no estrangeiro. Mas, será que o governo chinês tem a capacidade de 

regularizar tal tipo de atividades? Em segundo lugar, nesta era informática, à medida que 

todos têm acesso à Internet, as fronteiras tradicionais do país são “quebradas” pela Internet. 

Aliás, tirando o governo, as organizações não-govermentais (ONGs), as multinacionais e até 

os próprios indivíduos conseguem exprimir a sua opinião e exalar a sua atração através de 

ferramentas informáticas modernas. Greta Thunberg, ativista ambiental sueca, através da sua 

ideia e crítica sobre as políticas e ações dos países, já se tornou numa figura relevante na 

cooperação internacional em termos da mudança climática e foi convidada a dar discurso na 

COP 24 em 2018 e no Fórum Davos em 2019.  

Porém, salvo o mal-entendimento da propaganda, existem também outros pontos 

frágeis na teoria de soft power que trazem várias críticas. Noya (2006) aponta que todos os 

tipos de recursos disponíveis podem ser aplicados de uma maneira soft, por exemplo, a força 

militar tornar-se-ia um tipo de soft power numa ajuda humanitária. E para os estados, o soft 

power podia ser uma afiliação de hard power, isto é, os países são admirados por causa da 

grande capacidade militar ou económica. Para conciliar as deficiências, Nye (2004) 

melhorou a sua proposta por smart power, que é uma combinação entre o soft power e hard 

power.  



 8 

 

2.2 Diplomacia Pública  

Para chegar a um certo objetivo, precisamos sempre de meios adequados. Neste caso, 

“a diplomacia pública (public diplomacy) tem uma longa história como meio de promoção 

do soft power de um país e foi essencial para a vitória da Guerra Fria dos EUA” (Nye, 2008, 

p. 94). 

Sob o contexto da Guerra Fria, Edward Murrow, ex-diretor da Agência de Informação 

dos Estados Unidos (USIA), propôs a diplomacia pública (DP) para conquistar o país-

inimigo, neste caso, a URSS e as respetivas alianças, numa abordagem diferente. Do seu 

ponto de vista, a “DP é uma interação destinada não só a governos estrangeiros, mas 

principalmente a indivíduos e organizações não governamentais, e é frequentemente 

apresentada como uma variedade de pontos de vista privados para além da visão oficial” 

(1963, as cited in Leonard et al., 2002, p. 1). Posteriormente, o termo tem sido enriquecido 

por vários investigadores. Por exemplo, Malone aponta que a “DP é a comunicação direta 

com povos estrangeiros, com o objetivo de afetar o seu pensamento e, em última análise, o 

do seu governo” (1985, p. 199). Tuch e Kalb (1990) adicionam o ator e o conteúdo da DP, 

definindo que é o processo de comunicação de um governo com públicos estrangeiros, numa 

tentativa de trazer compreensão para as ideias e ideais da sua nação, das suas instituições e 

da cultura, bem como dos seus objetivos e das políticas nacionais. Christopher Ross 

argumenta que “a diplomacia pública é a face pública da diplomacia tradicional que procura 

fazer avançar os interesses dos Estados Unidos através de intercâmbios privados com 

governos estrangeiros e que a DP trabalha muito em coordenação e em paralelo com o 

esforço diplomático tradicional” (2002, as cited in Leonard et al., 2002, p. 1). Devido ao fim 

da Guerra Fria, a necessidade de atrair e influenciar o público do país alvo diminuiu 

drasticamente e, por conseguinte, o investimento da DP foi apertado também.  

Nos EUA, de 1963 a 1993, o orçamento federal cresceu quinze vezes, mas o 

orçamento da USIA cresceu apenas seis vezes e meia mais. A USIA tinha mais de 

12.000 funcionários no seu pico em meados dos anos 60, mas apenas 9.000 em 

1994 e 6.715 na véspera da sua aquisição pelo Departamento de Estado.  
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(Nye, 2008, p. 98)  

No dia 11 de setembro de 2001, aconteceu uma catástrofe sem precedente da história 

da humanidade, os terroristas sequestram aviões e conduziram-nos contra edifícios nos EUA, 

causando mortes e feridos numerosos. Os ataques de 911 assim como o desenvolvimento 

das tecnologias informáticas chamaram, de novo, a atenção a diplomacia pública no novo 

contexto internacional. Por esta razão, os académicos começaram a implementar uma nova 

versão de DP, defendendo que a nova diplomacia pública (NDP) pode ser caracterizada 

como um esbatimento das diferenças tradicionais entre as atividades de informação 

internacional e nacional, entre a diplomacia pública e tradicional, e entre a diplomacia 

cultural, o marketing e a gestão de notícias (Vickers, 2004).  

De facto, até agora, pode-se descobrir que ainda existem divergências sobre a definição 

da diplomacia pública. Muitas definições apresentadas acima são incompletas, confusas ou 

repetidas. Ao rever as teorias e os modelos da DP ao longo destas décadas, Gilboa (2015) 

argumenta que ainda precisa de um esforço duro dos académicos de todos os campos 

relacionados com a DP para que a teoria possa ser mais clara e definida. De entre as ideias 

existentes, assume-se a perspetiva de Leonard et al. nesta investigação, uma vez que é mais 

completa e estudada.  

A diplomacia pública contém assim três dimensões:  

(1) Gestão de notícias (news management): atualmente, por causa do desenvolvimento 

das comunicações e médias, as fronteiras físicas dum país estão esbatidas, isto é, um 

acontecimento doméstico pode espalhar-se rapidamente ao estrangeiro sem o controlo do 

governo. Assim que isso aconteça, o público estrangeiro teria dificuldade de o compreender 

por se situar num contexto diferente e eles não conseguem ter uma visão compreensiva do 

assunto. Vejamos o exemplo de Xinjiang. Antes de mais, Xinjiang, onde se misturam várias 

etnias diferentes, é uma região relativamente pobre e atrasada na China e muitas pessoas lá 

não receberam educação básica muito menos superior, portanto, seria difícil para eles 

ganharem a vida num contexto cada vez mais competitivo. Deste modo, o governo chinês 

construiu muitos Centros de Educação e Formação (CEF) para que os uigures possam obter 

mais formações profissionais e melhores capacidades de concorrência na sociedade. Nota-

se que já aconteceram vários ataques terroristas em Xinjiang, por isso, é evidente que o 

controlo de segurança de Xinjiang seja mais rigoroso do que outras zonas chinesas e, por 
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este motivo, não é nada estranho existirem polícias ou câmaras nos CEFs, uma vez que isso 

pode garantir a segurança em vez de ser controlar o povo. Porém, se o público estrangeiro 

não souber do contexto acima apresentado de Xinjiang, é possível que eles tenham uma visão 

estreita e mal-entenderem a intenção do governo chinês, tratando os CEFs como campos de 

concentração. Neste caso, deve-se gerir bem as notícias, acontecimentos e crises para 

esclarecer o assunto e o respetivo contexto não só ao público doméstico, mas também ao 

estrangeiro em primeiro tempo.  

(2) Comunicação estratégica (strategic comunication): a perceção dum país no 

estrangeiro é, normalmente, decidida por um conjunto de imagens ao contrário dum assunto 

isolado. Deste modo, todos os esforços na DP devem ter sintonias e formar uma narrativa 

clara, ou seja, as atividades organizadas por diferentes instituições não podem causar 

confusões. Imaginem que, ao mesmo tempo que vários ministérios estão a promover a 

imagem moderna e avançada da China no estrangeiro, os Institutos Confúcio organizam 

atividades meramente tradicionais, tais como Dragon Dance, Lion Dance e Ópera de Pequim, 

isso levará inevitavelmente confusões de certa maneira.  

(3) Estabelecimento de relações (relationship building): este exige que se deve 

estabelecer relações positivas e sustentáveis com o público do país-alvo. Para tal, 

intercâmbios em termos da cultura e educação são bons meios para se relacionar com a elite, 

por exemplo, o Programa Fulbright dos EUA e Chevening do Reino Unido. Além destas 

medidas dirigidas à classe alta, pode-se ainda aproveitar o desenvolvimento tecnológico e 

alargar os alvos às massas através de forma virtual, tal como, transmitir notícias, vídeos 

positivos on-line ou até domesticar as atividades no país-alvo. English Corner é uma boa 

prática deste campo, onde os estrangeiros podem sentir a América e estabelecer uma relação 

contínua a longo prazo com ela sem sair da pátria.  

Em termos de modo da diplomacia pública, divide-se em dois tipos de acordo com os 

interesses e a relevância de país-alvo, um modo cooperativo e outro competitivo. O primeiro 

refere-se que nos países, normalmente de terceiro mundo, onde não existem interesses 

especiais, pode-se realizar a DP com outros países, uma vez que o tema da DP deste países-

alvos concentra nos valores universais, tais como direitos humanos e igualdade de gênero. 

Este modo cooperativo é bom para evitar concorrência insalubre e o desperdício de recursos. 

Pelo contrário, se for o caso dos países onde há interesses vitais, deve-se dar investimentos 
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e levar a cabo as atividades. Normalmente, estes países são os que têm mais poder no palco 

internacional e os países emergentes.  

Ao realizar DP, o papel do governo é uma questão sensível, uma vez que se não tratar 

bem esta questão, a diplomacia pública tornar-se-á facilmente em propaganda e levará 

efeitos contraditórios. Leonard et al. (2002) enfatizam a importância de credibilidade da DP, 

argumentando que no caso inglês, deve-se manter o envolvimento do governo com um 

evento tão discreto quanto possível. Por outras palavras, o governo pode desempenhar um 

papel secreto patrocinando grupos não-oficiais, tais como ONGs, partidos políticos, 

diásporas e empresas nacionais. De facto, as ONGs já são atores tão indispensáveis que 

conseguem influenciar atitudes tanto oficiais quanto públicas. “Nas últimas décadas, as 

ONGs colocaram-se entre o governo e os seus cidadãos como um novo nível de influência 

na esfera política” (Ansell et al, 2006, pp. 97-98).  

A partir da perspetiva de Leonard et al., Gilboa (2015) cria um enquadramento de 

análise, acrescentando as três dimensões de tempo às respetivas três dimensões da DP. De 

acordo com as dimensões de tempo, os propósitos, meios, o papel do governo e os recursos 

da DP são claramente categorizadas.  

TABELA 1 

 

Fonte: Gilboa, 2015, p. 73 

No que diz respeito à diplomacia pública da China, elaboramo-la no terceiro capítulo 

de uma forma mais detalhada.  
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2.3 Nation branding 

É bem sabido que as empresas investem fortemente na criação de uma brand (marca) 

para os seus produtos, o que as ajuda a diferenciá-los, jogando com a emoção entre a marca 

e o consumidor de modo a garantir a lealdade e as vendas. “Contudo, a prática de branding 

não se limita a produtos ou empresas” (Barr, 2012, p. 83). Em 1993 (Kotler et al.), foi 

desenvolvido um primeiro protótipo do conceito da Nation Branding (NB) no Marketing 

Places: Attracting Investment, Industry, and Tourismto Cities, States and Nations. Anholt, 

o pioneiro desta área, propõe sistematicamente a nation brand em 1996, argumentando que 

“as reputações dos países (e, por extensão, também das cidades e regiões) comportam-se um 

pouco como as imagens de marca das empresas e produtos, e são igualmente críticas para o 

progresso, prosperidade e boa gestão desses locais” (Anholt, 2013, p. 6). A seguir, em 2002, 

ano em que surgiu a prosperidade da nation branding, foi efetuado um fórum exclusivo na 

revista científica Journal of Brand Management e, por conseguinte, após argumentações e 

discussões, foram identificadas duas fontes importantes da NB, identidade nacional e 

country of origin (COO) (Dinnie, 2008).  

Antes de compreender o nation branding, é melhor termos conhecimentos básicos de 

“brand”, uma vez que esta é, sem dúvida nenhuma, muito relevante para a NB. Uma marca  

de sucesso é um nome, símbolo, desenho, ou alguma combinação, que identifica o “produto” 

de uma determinada organização com uma vantagem diferencial sustentável (Doyle, 1992). 

Existem três componentes indispensáveis para construir uma marca reconhecida: identidade, 

imagem e posicionamento (positioning). A identidade, segundo a definição da Infopedia, é 

um conjunto de características (físicas e psicológicas) essenciais e distintivas de alguém, de 

um grupo social ou de alguma coisa3. Para uma marca, isto é muito importante por causa dos 

fatores que se distinguem com as outras marcas no mercado. A imagem, segundo a definição 

do dicionário Infopedia, é um conjunto de conceitos e valores que as pessoas ou o público 

associam a determinada pessoa, produto ou instituição (fama)4 . No caso de brand, é a 

perceção da marca nas mentes dos consumidores. Portanto, a imagem é diferente da 

identidade, uma vez que o primeiro conceito está fora do controlo da empresa enquanto a 

 
3  Informação consultada no dia 2 de fevereiro de 2022, em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/identidade.  
4  Informação consultada no dia 2 de fevereiro de 2022, em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/imagem.  
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identidade é possuída pela própria empresa. Deste modo, não é estranho existir um desvio 

entre a imagem e a identidade. O ponto aqui é semelhante como no soft power, porque a 

posse dos recursos de soft power não significa necessariamente a posse de soft power, ou 

seja, existe também um gap entre os recursos e a realidade de SP. Já, o posicionamento é o 

ato ou efeito de colocar numa posição determinada5 . Na circunstância de branding, o 

posicionamento significa colocar a marca numa posição adequada no mercado.  

Os três componentes supracitados podem ser aplicados perfeitamente no âmbito de 

nation branding. Primeiro, a identidade nacional, que também é uma teoria fundamental da 

NB, possui vários recursos relevantes: um território histórico, ou pátria; mitos e memórias 

históricas comuns; uma cultura pública comum e de massas; direitos e deveres legais comuns 

para todos os membros; e uma economia comum com mobilidade territorial para todos os 

membros (Smith, 1991). Depois, destaca-se a importância da cultura na construção de 

identidade nacional, uma vez que o que está a ser branded não é Fast Moving Consumer 

Goods, mas sobretudo uma nação que é muito mais complicada que os produtos comerciais. 

Neste caso, para refletir a essência e as multi-faces duma nação e construir uma marca 

sustentável, recorre-se aos recursos culturais tais como língua, música, literatura, pintura, 

gastronomia etc. Além disso, recorre-se também à cultura para responder à questão de 

singularidade, sendo a cultura certamente uma autoexpressão única. Importa salientar que a 

identidade duma nação deve ser distintiva e especial, isto é, facilmente diferenciado e 

distinguido com a identidade duma outra nação.  

Segundo, a imagem nacional é o impacto que as generalizações e percepções sobre um 

país têm na avaliação de uma pessoa sobre os produtos e/ou marcas daquele país (Jaffe & 

Nebenzahl, 2001). As perceções são tão relevantes que podem influenciar a decisão de 

compra. Nota-se que, na definição de Jaffe e Nebenzahl, “uma pessoa” pode ser um 

estrangeiro, mas também um natural. Portanto, gerir a imagem no mercado doméstico é tal 

importante como no estrangeiro. Terceiro, o posicionamento de nation branding é colocar o 

país numa posição adequada na comunidade internacional. Recorda-se o caso de Nepal, um 

país que fica no interior do continente asiático e isolado do mar. Nepal está consciente de 

que não tem recursos suficientes para concorrer com os outros países poderosos e, por isso, 

 
5  Informação consultada no dia 2 de fevereiro de 2022, em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/posicionamento.  
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aproveita a sua condição maravilhosa de natureza para desenvolver o turismo, prosseguindo 

o niche positioning para se distinguir no mundo.  

Para além destas componentes, o COO também é fundamental para a nation branding. 

O efeito COO refere-se ao “efeito que a origem de um produto ou serviço tem nas atitudes e 

comportamento do consumidor em relação a esse produto ou serviço” (Dinnie, 2008, p. 84). 

Os consumidores terão mais vontades de comprar um produto que outros por causa da sua 

origem e esta perceção é refletida em vários países. Por exemplo, os produtos de Alemanha 

ou Japão terão mais oportunidades de ser vendidos em comparação com produtos chineses 

ou indianos, uma vez que quando se fala de Alemanha ou Japão, a perceção é sempre positiva, 

tais como a boa qualidade, o luxo, a originalidade etc.  

Para elaborar a estratégia da NB, antes de tudo, é preciso avaliar a situação presente, ou 

seja, é necessário ficar a saber a imagem atual do país e os recursos disponíveis para o brand 

do país. Antes de levar a cabo a estratégia de nation branding, a Suíça realizou vários estudos 

que visavam a investigar a imagem do país. Os resultados mostraram claramente pontos 

fortes (alta qualidade de educação) e pontos frágeis (falta de inovação) da Suíça e, por sua 

vez, forneceram dicas importantes às instituições responsáveis da nation branding suína. 

Depois de investigar a situação presente, constatou-se que se deve formar uma marca-geral 

(mother brand) com base nos interesses das partes envolvidas e recursos utilizados. Em 

adição, averigou-se que se deve considerar concretamente a aplicação de mother brand, que 

é coerente por um valor central, em todas as submarcas. Em relação à implementação, tal 

como a realização de diplomacia pública, a coordenação entre as instituições envolvidas é 

vital para o sucesso de nation branding. Após a proposta e implementação de estratégia da 

NB, o trabalho não terminou, mas, por oposição, acabou de começar, uma vez que um 

acompanhamento contínuo é indispensável. Por este motivo, a implementação da NB nem 

sempre é tão eficaz como deveria ser, pelo que necessita de ser atualizada e ajustada ao 

tempo. Tal acompanhamento também serve para reduzir a chamada gap entre a identidade 

nacional e a imagem.  

Muitos países já começaram a elaborar programas relacionados com nation branding, 

uma vez que, por um lado, se o país não o fizer por si próprio, os estereótipos (muitas vezes 

negativos) são muito difíceis de mudar e, por conseguinte, o país será  passivamente branded 

por outros. Por exemplo, se a China não promover a sua gastronomia autêntica no estrangeiro, 
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é provável que muitas pessoas no ocidente continuem a pensar que os chineses comem carne 

de cão, gato e até bebé. Por outro lado, o nation branding traz vários benefícios, tais como 

atrair turistas, talentos e investimentos estrangeiros assim como impulsionar a exportação. 

Os EUA são caraterizados pela sua liberdade e tecnologia avançada, portanto, recebem 

talentos de todo o mundo.  

Porém, mesmo que já tenham as teorias fundamentais e elementos básicos, a 

comunidade académica ainda não chegou a um consenso sobre a definição de nation 

branding. Encontram-se na tabela seguinte várias definições de nation branding.  

TABELA 2 

Definições de Nation branding 

Proponente Definição  

Kolter & Gertner 

(2002) 

The sum of beliefs and impressions that people have of that place. The image 
represents a simplification of a large number of associations and pieces of 
information connected with a place. They are the product of mind trying to 
process and pick out essential information from huge amounts data of a place.  

Anholt (2005) Nation branding counts several sources as its “parents”, including country of 
origin, destination branding in tourism, as well as public diplomacy and national 
identity. The nation brand is the sum of people’s perceptions of a country across 
the six areas of national competence: the cultural, political, commercial and 
human assets, investment potential, and tourist appeal.  

Fan (2006) Nation branding concerns applying branding and marketing communications 
techniques to promote a nation’s image.  

Fetscherin (2010) A country brand belongs to the public domain; it is complex and includes 
multiple levels, components, and disciplines. It entails the collective 
involvement of the many stakeholders it must appeal to. It concerns a country’s 
whole image, covering political, economic, social, environmental, historical and 
cultural aspects.  

Fonte: adaptação do autor 

Além da argumentação da definição, existe ainda uma alternância lexical que é o uso 

cruzado de “nation branding” e “nation brand”. Anholt (2013) defende que a construção da 

brand é conseguida principalmente através do desenvolvimento e marketing do produto, o 

que está pouco relacionado com a branding. Dito de outro modo, a branding é um processo 

focado na promoção e publicidade enquanto a construção da brand preocupa-se mais com a 

melhoria do próprio produto/serviço. Portanto, os dois termos são diferentes e não devem 

ser cruzados. Entretanto, a partir da tabela, resumem-se vários pontos comuns e importantes 

para a nation branding. Primeiro, a NB é estreitamente relacionada com a imagem dum país. 

Segundo, nation branding, mesmo que seja aparentemente simplificada, é articulada por 
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vários elementos, portanto, é multi-dimensional. Terceiro, entre os elementos disponíveis 

para construir a NB, a cultura ocupa um papel importante.  

Tal como no soft power e na diplomacia pública, a gastronomia, um recurso de natureza 

cultural, também pode ser aplicado na nation-branding. Neste caso, Japão levou a cabo um 

projeto exemplar. Na primeira década do novo século, o governo japonês organizou o Japan 

Brand Working Group para orientar a nation branding do país. Entre as iniciativas, o Japan 

Brand Working Group decidiu aproveitar a cultura japonesa, especialmente a gastronomia 

(Sushi e Shokuiku), para promover o estilo de vida do povo Yamato. Os objetivos são: “a) 

divulgar a cultura alimentar japonesa e dos produtos alimentares em todo o mundo; b) 

desenvolver diversos recursos humanos no mundo culinário (por exemplo, estabelecer 

faculdades e cursos relacionados com a alimentação japonesa nas instituições de educação 

superior); e c) promover o estilo alimentar do Japão, o Shokuiku” (Dinnie, 2008, p. 217). 

Por consequência, o Ministério de Agricultura, Silvicultura e Pescas lançou o livro branco 

Policies for the Promotion of Shokuiku sobre a promoção de Shokuiku anualmente, 

mostrando os resultados e acompanhando o trajeto. Utilizando a gastronomia, o 

estabelecimento de subbrand do Japão ganhou tanto sucesso que em Portugal, “o que está na 

moda é exatamente a comida japonesa” (Su Wu, entrevistado; Li Jianping, entrevistada).  

Combinando as técnicas de marketing e brand, nation branding visa a melhorar a 

imagem, reputação e perceção dum país para atrair FDI, impulsionar o turismo e a 

exportação. Apesar de ainda existir lacunas nessa área de investigação, muitos países já 

começaram a campanha de nation branding. Em relação à nation branding da china, vai ser 

elaborada no próximo capítulo.  

 

2.4 Gastrodiplomacia 

Em 2002, o governo tailandês lançou um projeto chamado “Global Thai” que visa a 

promover a culinária tailandesa no estrangeiro através do aumento de número de restaurantes 

tailandeses em todo o mundo. Daí, um novo termo Gastrodiplomacy, que combina a palavra 

“gastronomy” e “diplomacy”, foi criado por The Economists (2002) para descrever a prática 

da autoridade tailandesa. E desde então, começou uma nova onda em que os países, 
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nomeadamente os chamados small and middle power countries, utilizam a sua culinária 

nacional como uma ferramenta para construir a nation brand e promover o soft power.  

Mas, de facto, a prática de utilizar a comida como uma ferramenta política ou 

diplomática não é nada de novo. Os alimentos e a sua representação simbólica podem ser 

utilizados para comunicar ideias, valores, identidades e atitudes. Diferentes posições sociais 

são expressas não só através de diferenças nas quantidades e variedades de alimentos 

servidos nas mesas dos diferentes estratos sociais, mas mais subtilmente através de estilos 

de servir e cozinhar (Mennell, 1996). É por isso que os alimentos têm sido uma parte 

essencial da diplomacia tradicional desde os tempos antigos, quando os tribunais imperiais 

proporcionavam generosas festas aos diplomatas (De Vooght, 2011) e até agora. Recorda-

se o caso de sushi-diplomacy em 2014 que o ex-presidente norte-americano Obama foi 

convidado pelo ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe a provar o melhor restaurante de 

Sushi no mundo6. A sushitaria é pequena e fica numa cave dum edifício no centro de Tóquio, 

o que, de facto, parece ter nada a ver com um banquete oficial. Entretanto, o que se importa 

ali não é os protocolos incómodos, mas sim a própria comida e a cultura japonesa que 

representa. Mesmo que não se sabe se o presidente Obama gostou ou não, é evidente que a 

cultura japonesa foi divulgada e o sushi-diplomacy tornou-se um exemplo diplomático.  

Contudo, no termo gastrodiplomacia, o que está a ser referido aqui não é o uso da 

gastronomia na diplomacia tradicional. Pelo contrário, a gastrodiplomacia visa a promover 

relações com a massa pública estrangeira em vez de estabelecer meramente relações com as 

elites. Portanto, a gastrodiplomacia pertence-se mais à dimensão de diplomacia pública em 

vez de tradicional. Esta caraterística já tem sido notada por vários investigadores. Rockover 

(2012) defende que “a gastrodiplomacia procura comunicar a cultura através da alimentação 

ao público estrangeiro em geral. Além disso, também procura envolver as ligações 

interpessoais através do ato de partir o pão (breaking bread).” Por outro lado, o uso da 

culinária nas ocasiões oficiais é a chamada diplomacia culinária que é um pouco mais estreito, 

uma vez que os participantes são muitas vezes pessoas intimamente relacionadas com a 

autoridade. Chapple-sokol (2013) argumenta que existem duas dimensões diferentes na 

diplomacia culinária, uma é privada (diplomacia tradicional) enquanto outra é pública. 

Mesmo que seja um pouco diferente com a visão de Rockover, observa-se que um consenso 

 
6 Informação consultada no dia 12 de março de 2022, em https://time.com/73570/barack-obama-just-ate-the-
best-sushi-in-the-world/.  
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é que se encontram duas ocasiões diferentes onde a gastronomia é utilizada com uma 

ferramenta diplomática. Infelizmente, os dois termos ainda estão a ser utilizados em 

alternância por vários investigadores sem distinção concreta. Na presente investigação, 

assume-se a perspetiva de Rockover.  

Os benefícios que a gastrodiplomacia traz vão muito além da promoção da própria 

culinária nacional, por exemplo, atrair turistas, estimular as exportações relacionadas com a 

alimentação, reforçar relações com o público no país-alvo etc. Portanto, vários países já 

lançaram campanhas gastrodiplomáticas além da Tailândia, que é o pioneiro desta área. A 

Coreia do Sul, por sua vez, realizou o programa “Korean Cuisine to the World” em 2009 e 

foram tomadas várias técnicas. Por exemplo, aumentar o número dos restaurantes coreanos 

no estrangeiro, fazer Kimichi na lista de herança intangível da UNESCO, inovar a comida 

coreana através da combinação dos sabores locais no país-alvo (um exemplo é korean-

mexican fusion na Califórnia), convidar o cantor reconhecido por PSY a ser embaixador da 

K-Food, organizar eventos gastronómicos etc. No caso do Japão, o sushi e Washoku tem 

sido positivamente promovido pelo governo japonês desde 2005. Além disso, o Japão está 

sempre muito preocupado com a qualidade da comida e do serviço nos restaurantes 

japoneses no estrangeiro, por isso, fornece sempre apoio ao acesso dos ingredientes e 

também vai regularmente certificar os restaurantes tal como o governo tailandês. Deste modo, 

a atribuição de certificados aos restaurantes estão em conformidade com o critério do 

governo. Fora da Ásia, Perú é mais um ator no palco. O País sul-americano lançou o projeto 

“Cocina Peruana para el Mundo”, enfatizando a naturalidade (um slogan que constata “os 

produtos mais típicos da nossa Amazónia, Andes e Costa do Pacífico”), a amizade ambiental 

e o exotismo da sua culinária nacional.  

Os exemplos ainda são vários: Malásia, Taiwan, Turquia, Indonésia etc. Zhang (2015), 

ao fazer uma comparação das campanhas realizadas por seis nações/regiões (Japão, Coreia 

do Sul, Taiwan, Perú, Malásia e Perú) conclui que as campanhas partilham muitas 

semelhanças. Por exemplo, as técnicas utilizadas são, muitas vezes, comuns, tais como 

médias, eventos e símbolos visuais (logo e slogan). As mensagens que os países querem 

transmitir através das suas atividades são basicamente naturalidade, saúde, cultura e 

exotismo. Aproveitando os conhecimentos de marketing, de nation branding e de diplomacia 

pública, a investigação de Zhang oferece, de facto, um modelo para analisar e comparar as 

campanhas gastrodiplomáticas.  
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Mas, sendo uma área emergente, ainda se encontram muitas questões para responder 

na gastrodiplomacia. Até agora, os artigos publicados são basicamente estudos de caso 

(Zhang, 2015) e análises das políticas de alto nível. Por outras palavras, ainda não se tem 

uma ideia clara sobre a função dos recursos da gastrodiplomacia. Buscemia (2014) 

investigou a relação entre a gastrodiplomacia e o travelogue (food travelogues) Jamie's 

Great Britain; Demir e Alper (2021) analisam o papel dos menus da cimeira do G20 na 

gastrodiplomacia e Vellycia (2021) investigou as influências que os K-dramas e reality 

shows trazem à gastrodiplomacia coreana. Infelizmente, o papel dos restaurantes ainda é 

ignorado. Recorda-se que no caso da Tailândia, Japão e Coreia, os restaurantes no 

estrangeiro são mencionados muitas vezes com outposts importantes. Ao comentar a prática 

gastrodiplomática da Tailândia, os diplomatas em Washington salientam que os restaurantes 

são frequentemente o único contacto que a maioria dos americanos tem com culturas 

estrangeiras (The Economists, 2002). A falta de atenção aos restaurantes é um problema, 

portanto, na presente investigação, analisar o papel dos restaurantes constitui uma tarefa 

relevante.  
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3. SOFT POWER, DIPLOMACIA PÚBLICA E NATION BRANDING DA CHINA 

Apresentam-se, nesta seção, o soft power, a diplomacia pública e a nation branding no caso 

chinês.  

 

3.1 O Soft Power Chinês 

A teoria de soft power de Nye foi introduzido na comunidade académica chinesa em 

1993 e, no princípio, os resultados desta área eram principalmente traduzir os trabalhos 

estrangeiros (Zhang, 2014). Ou melhor, era uma fase de aprendizagem e, portanto, não 

formou a própria interpretação do soft power chinês. No entanto, foi só em 2006 que o soft 

power entrou na cena da autoridade chinesa, ano em que o presidente Hu Jintao declara que 

o desempenho da China na comunidade internacional depende não só de hard power, mas 

também de soft power. Um ano depois, em 2007, “soft power” foi introduzido nos 

documentos oficiais, com o relatório do 17º Congresso Nacional do Partido Comunista da 

China (PCCh) a afirmar claramente que "o soft power cultural é uma componente importante 

do abrangente poder nacional” (PCCh, 2007)7.  

Ao longo destes anos, a China tem utilizado a sua cultura como uma ferramenta forte a 

desenvolver o seu soft power e os resultados são óbvios. No ranking de The Soft Power 30, 

a posição da China mostra a tendência de subida, escalando de 30º lugar em 2015 para 27º 

lugar em 20198. Entre as sete sub-partes do soft power (digital, enterprise, education, culture, 

engagement, goverment e polling), a cultura chinesa é sempre a parte com a posição mais 

alta do que as outras partes. De facto, a cultura assim com a sua história, de mais de cinco 

mil anos, são os de que a China está sempre orgulhosa. O Confucionismo, a medicina 

tradicional chinesa, a língua chinesa entre as outras heranças culturais têm sido fortemente 

promovidas mundialmente nos últimos anos. Além do aspeto cultural, a China tem 

participado também ativamente em muitos eventos e cooperações internacionais, tais como 

international aid, peace-keeping, mudança climática e o mais recente combate à pandemia 

 
7 Daí podemos ver que, no entendimento da autoridade chinesa, o soft power é basicamente o power da cultura, 
o que é um pouco diferente com a teoria de Nye. Mas, esta divergência teórica não influencia o presente 
trabalho que é baseado na teoria de Nye.  
8 Informação consultada no dia 3 de janeiro de 2021, em https://softpower30.com/country/china/.  
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(doação de máscaras, vacinas etc.), promovendo a sua imagem e reputação através da defesa 

do bem-estar da humanidade e multilateralismo.  

No que diz respeito aos países-alvos, a China promove o seu soft power não só nos 

países de terceiro mundo, como também nos países ocidentais. A grande maioria dos países 

europeus sucumbiu à “charm offensive” do soft power chinês (Roth, 2007) e isto traz 

certamente benefícios políticos para a China. Recordemos o caso de Hungria, que está cada 

vez mais próximo com a China. Em 2021, quando a União Europeia (UE) queria impôr 

sanções contra a China por causa dos problemas de Xinjiang, Péter Szijjártó, o ministro dos 

assuntos estrangeiros de Hungria, criticou que as sanções não fariam nenhum sentido e eram 

prejudiciais. Posteriormente, Hungria opôs-se mais uma vez à decisão da UE em relação aos 

problemas de Hong Kong9, o que faz pensar que até que ponto o soft power chinês contribui 

para a amizade sino-húngara? Jehan-Robert (2015, p. 5) considera que, “de um ponto de 

vista estratégica, a política chinesa de soft power é um verdadeiro sucesso.” Em Portugal, a 

presença da China também está cada vez mais forte, desde as aquisições chinesas de 

empresas portuguesas até o fluxo dos imigrantes chineses do visto gold. Mesmo que, do 

ponto de vista de Nye (2004), as atividades económicas não sejam um recurso de soft power, 

alguns políticos portugueses ainda estão preocupados com os investimentos chineses, 

temendo que Lisboa não seja capaz de tomar uma posição mais dura face a alguns dos 

problemas de Pequim. Mário Centeno, o então ministro de Finanças de Portugal, proclama 

que “em Portugal não há reações negativas em relação ao investimento chinês, o que também 

é verdade no que diz respeito ao governo” (as cited in Rodrigues, 2017, p. 122).  

Contudo, o soft power chinês não é perfeito e está sujeito a vários problemas. Primeiro, 

a campanha chinesa de soft power depende demasiadamente dos recursos culturais, 

ignorando muitas vezes as outras duas fontes importantes (valores e política doméstica e 

externa). A própria autoridade chinesa combina sempre o termo “soft power (ruǎnshílì&'

( )” com o termo “cultura (wénhuà )* )” em “)*&'(  (wénhuà ruǎn shílì, 

literalmente cultura-soft-power)”, considerando que o soft power não vai além do poder 

cultural. Para além disso, os recursos culturais que a China utiliza são principalmente 

culturas tradicionais em vez de cultura moderna e popular. Presentemente, já se encontra o 

 
9 Informação consultada no dia 3 de janeiro de 2021, em https://www.dw.com/zh/de�cfgóhi&j
klú/a-57469485#.   



 22 

sucesso da Coreia do Sul, um país pequeno e com muito menos anos de história que a China, 

em termos da promoção da cultura pop (K-Pop), que tem atraído imensos fãs jovens 

mundialmente, de TV dramas e da gastronomia do país. A imagem, exportação e turismo do 

Coreia do Sul são conseguintemente impulsionados pela chamada Korean Wave 

(Herningtyas, 2019). De facto, a China também possui muitos recursos da cultura popular, 

tais como os cantores qualificados, atores elegantes e atletas mundialmente reconhecidos. 

Caso tais recursos potenciais sejam coordenados, crê-se que vai ser um novo catalisador do 

soft power chinês. Segundo, o facto de um poder ser soft ou hard não tem muito a ver com 

o próprio recurso, mas sobretudo como o está a ser utilizado. Por outras palavras, um recurso 

aparentemente hard poderia ser uma fonte de soft power, por exemplo, se as forças armadas, 

que são consideradas um tipo de hard power, são projetados no peace-keeping ou 

international-aid, o que leva as a tornar-se numa ação de soft power. Do mesmo modo, se 

um recurso, que é aparentemente soft, não for aproveitado adequadamente, gerará efeitos 

contraditórios. Portanto, a China tem que ouvir a reação dos públicos-alvo e estabelecer uma 

comunicação mútua. A falta de respeito pela sociedade-alvo só vai tornar a construção de 

soft power na propaganda.  

 

3.2 Diplomacia Pública da China 

Para a China, lexicalmente o País do Meio (em chinês: zhōngguó+,), a diplomacia 

foi um conceito exótico. Na antiguidade, as autoridades chinesas não tinham consciência 

desse conceito, uma vez que, do seu ponto de vista, o país era o centro do mundo e todos os 

outros estados eram vassalos. Por este motivo, foi “só sob a pressão das incursões ocidentais 

no século XIX é que a China criou algo semelhante a um ministério dos negócios 

estrangeiros para gerir a diplomacia como uma função govermental autónoma, em 1861” 

(Kissinger, 2011, p. 35). Depois da fundação da República Popular da China, a diplomacia 

do país tem passado por várias fases com caraterísticas diferentes sob a liderança da respetiva 

administração. Na era de Mao (1949-1976), a China centrava-se nas comunicações com os 

países socialistas/comunistas sob os três princípios de “yibiandao”, “lingqiluzao” e “dasao 

ganjing wuzi zaiqingke”10, embora no fim dessa época comece a entrar em contacto com 

 
10  Yībiāndǎo Fmn: ficar no campo comunista; Lìngqǐlúzào o1pq: recuar-se todas as relações 
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países ocidentais. Na era de Deng (1978-1989), baseando-se nos esforços da era de Mao, a 

diplomacia chinesa estava numa fase de alta prosperidade. Nota-se que era nesta época que 

ocorria a maior parte do estabelecimento das relações oficiais com o ocidente. A seguir, na 

administração de Jiang Zemin (1989-2002) e Hu Jintao (2002-2012), a China estava a 

desenvolver as relações em harmonia com outros estados sob a orientação de 

“tāoguāngyǎnghuì”11. Atualmente, a presente administração de Xi Jinping (2012-), por um 

lado, continua a reforçar relações harmoniosas com o mundo, tal como, a iniciativa de Faixa 

e Rota (BRI, sigla inglesa de Bridge and Road Iniciative) e a ênfase de Desenvolvimento 

Pacífico (hépíng fāzhǎn -./0). Por outro lado, o princípio de tāoguāngyǎnghuì já está 

obsoleto e a China, particularmente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), está 

cada vez mais duro às ações do ocidente. Desta forma, alguns investigadores e médias 

comparam o estilo do MNE como Wolf Diplomacy.  

Logo, à medida que o contexto internacional se desenvolve, o esforço tradicional 

exclusivamente dirigida ao hard power e à diplomacia tradicional já está atrasada e, portanto, 

muitos estados começaram a dar atenção ao soft power e à diplomacia pública, sendo a China 

um exemplo. Introduzido na China nos anos 90, o conceito do soft power foi apenas levado 

ao nível oficial no novo século. Por conseguinte, sendo uma ferramenta do SP, o 

desenvolvimento da diplomacia pública também é recente. “Foi em 2003, quando a 

administração de Hu apresentou uma série de novas doutrinas políticas, que desde então têm 

tido implicações muito significativas para a diplomacia pública da China” (Zhang, 2015, p. 

33). O exemplo mais reconhecido deveria ser os Institutos Confúcio (IC). Em 2004, foi 

aberto o primeiro IC na Coreia do Sul e desde então, este centro cultural da China tem 

expandido em todos os locais do mundo. Até agora, existem totalmente cinco ICs em 

Portugal, nomeadamente, nas cidades de Lisboa, Porto, Aveiro, Braga e Coimbra. Nos ICs, 

ensina-se aos alunos estrangeiros não só a língua chinesa, mas também conteúdos 

relacionados com a rica cultura chinesa, tais como Óperas, Dragon Dance e caligrafia 

chinesa. Uma vez que Nye (2004) salienta que a cultura é indispensável para o soft power, 

 
estabelecidas por Chiang Kai-shek e estabelecer-se todas as relações diplomáticas de novo; Dǎsǎo gānjìng 
wūzi zài qǐngkè rstuvwxyz: expulsar todos os poderes estrangeiros na China antes de re-estabalecer 
relações diplomáticas com os países ocidentais.  
11  tāoguāngyǎnghuì{|}~: Ocultar os seus pontos fortes ou talentos por enquanto e desenvolver-se em 
silêncio, sem argumentar nem lutar com os outros. Nos EUA, este termo é traduzido por “hide your capability 
and bide your time”, que é uma tradução péssima uma vez que na frase original chinesa, não existe o significado 
de “bide your time”. 
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os ICs são definitivamente um meio de diplomacia pública para desenvolver o soft power 

chinês. Agora, na era de Xi, o governo chinês propõe ainda um projeto ambicioso, a BRI, 

que está relacionado com vários aspetos: economia, cultura, combate à Covid-19 etc.  

De facto, a China preocupa-se com a sua imagem e reputação no estrangeiro e tem 

vontade de se esforçar mais na área de SP e da DP. Porém, “a diplomacia pública não é 

apenas transmitir uma mensagem a uma audiência, ao invés, trata-se de obter um resultado” 

(Leonard et al., 2002, p. 47). Por isso, essa vontade da China está confrontada com desafios 

grandes.  

Em primeiro lugar, no que diz respeito às três fontes fundamentais do SP defendidas 

por Nye (2004) - cultura, valores e política externa – a primeira é, sem dúvida nenhuma, o 

recurso mais poderoso e rico para uma civilização com mais de cinco mil anos que é o que 

a China está a aproveitar. Desde a língua, caligrafia, Arte da Guerra até a gastronomia e o 

panda, o País do Meio está a utilizar imensos recursos culturais para atrair o público 

estrangeiro. No entanto, o problema desta fonte reside no facto de a China ter dois vizinhos, 

Japão e  Coreia, também com estados portadores de culturas ricas e histórias longas, tendo 

eles mais recursos modernos que a China, principalmente, no âmbito da animação e  K-Pop, 

respetivamente. Neste contexto, a cultura riquíssima da China é um recurso importante, mas, 

também, poderia ser uma barreira pesada que obstaculiza o desenvolvimento e a divulgação 

da própria cultura popular. Em termos dos valores, acredita-se que há também imensos 

valores morais nos pensamentos dos chineses, particularmente, nos pensamentos antigos. 

Por exemplo, no confucionismo, encontram-se os cinco valores éticos12 que poderiam ser 

aplicados universalmente. Contudo, alguns destes valores políticos poderiam ser obstáculos 

para o SP e a DP da China, pois, por um lado, existem realmente ações chinesas que não 

estão em lineamento com os valores ocidentais, como por exemplo, a falta de transparência 

e um entendimento diferente da democracia. Por outro lado, o mundo ocidental tem sempre 

preconceitos sobre a China e analisa-a com base no comunismo. Na verdade, quando se 

pensa na China, basear-se no comunismo já é um erro grande (Mahbubani, 2020), já que os 

preconceitos e os desafios da DP são um círculo vicioso. Se os preconceitos persistirem, será 

difícil para a DP da China e, inversamente, se a DP da China não funcionar bem, os 

preconceitos continuarão. Por fim, em relação aos assuntos externos, acredita-se que a 

 
12 Os cinco valores éticos: Rén�: benevolência; Yì�: juestiça; Lǐ�: ordem; Zhì�: conhecimentos; Xìn�: 
honestidade.  
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essência das políticas externas chinesas é moral, ou pelo menos, não agressiva. Por exemplo, 

a BRI é o passo mais significativo de diplomacia pública dado pela China neste século (Voon 

& Xu, 2019) e o estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura traz 

realmente benefícios aos países envolvidos.  

A China tem investido enormes fundos, tecnologias e recursos humanos nos 

países em desenvolvimento para o seu desenvolvimento e cooperação conjunta. 

Tomando como exemplo os países africanos, a ajuda da China para a construção de 

infraestruturas no âmbito do BRI é totalmente respeitosa das suas necessidades e 

mutuamente benéfica. (Helmy, 2021)13  

Porém, além da substância das políticas externas, o estilo é também um aspeto 

importante. Isto exige que a China tem que ser mais amistosa e compreensível em termos da 

diplomacia para evitar tais sensações desconfortáveis e a ilusão de hegemonia que a Wolf 

Diplomacy gera.  

Em segundo lugar, em relação aos atores da DP, a China está numa situação pouco clara. 

O país possui numerosos atores estatais que regulam a sua diplomacia pública, causando 

uma falta de planeamento estratégico e de coordenação (Zacharias, 2021). Por um lado, 

existem instituições diretamente relacionadas com a diplomacia pública, tais como a 

Comissão Central dos Negócios Estrangeiros, o Departamento de Publicidade do PCCh, o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Gabinete de Informação do Conselho de Estado 

(SCIO) e a Associação Popular Chinesa de Amizade com os Países Estrangeiros. Por outro 

lado, há várias instituições que estão indiretamente relacionadas com a DP, tais como o 

Ministério da Educação (particularmente a Hanban), o Ministério da Cultura e Turismo e 

todas as embaixadas chinesas no estrangeiro. Além dos atores oficiais, encontram-se ainda 

organizações não-govermentais (por exemplo, o Instituto Charhar e o Public Diplomacy & 

Culture Exchange Center), empresas e diásporas chinesas que podem ser atores da 

diplomacia pública. Deste modo, ter uma boa coordenação de objetivos e estratégias é 

essencial.  

 
13  Informação consultada no dia 4 de janeiro de 2022, em http://www.news.cn/english/2021-
12/01/c_1310344736.htm.  
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Para além da confusão dos atores, caracteriza-se que a diplomacia pública chinesa ainda 

depende, em grande medida, do governo. Por outras palavras, há uma interferência política 

demasiada forte na diplomacia pública chinesa. Recorda-se o Incidente de Braga em 201414. 

Estava a decorrer uma conferência internacional da Associação Europeia dos Estudos 

Chineses em Braga e apareciam várias páginas sobre a Fundação de Chiang Ching-kuo (ex-

líder de Taiwan) nos materiais da conferência. Xu Lin, a diretora-geral da Hanban, mandou 

o seu grupo que removesse as páginas referentes às instituições académicas de Taiwan sem 

a permissão da parte do organizador. Depois, a Associação protestou publicamente que a 

liberdade académica foi reprimida pela autoridade chinesa e o incidente foi rapidamente 

reportado pelas médias internacionais, causando um impacto negativo sobre a imagem dos 

Institutos Confúcio, Hanban e a China na Europa. De facto, o incidente é um assunto 

representativo da diplomacia pública chinesa e o governo chinês deve saber que a 

interferência excessiva reduz a credibilidade da DP e, por conseguinte, gera facilmente 

efeitos contraditórios.  

Em terceiro lugar, no que diz respeito aos objetivos da diplomacia pública da China, 

segundo o SCIO, o seu objetivo é promover os meios de comunicação chineses para explicar 

a China ao mundo, incluindo a introdução das políticas, o desenvolvimento económico e 

social, bem como a história da China e o desenvolvimento da ciência e tecnologia chinesas, 

educação, cultura etc. 15  Segundo o Public Diplomacy & Culture Exchange Center, o 

objetivo é deixar a China tornar-se global, deixar o mundo compreender o país através de 

várias formas de diplomacia pública, tais como intercâmbio cultural, intercâmbio de arte, 

caridade pública etc.16 Vê-se que os objetivos apresentados são vagos e pouco claros. No 

topo do Partido, também não há um guião claro para a elaboração da diplomacia pública. 

Num contexto que existem tantos atores relacionados com a DP, a China deve formar 

objetivos estratégicos para que os atores possam agir com guião e coordenação.  

Em resposta a estes objetivos, Leonard et al (2002) propõe três dimensões da DP: a 

gestão de notícias, a comunicação estratégica e o estabelecimento de relações. Na primeira 

dimensão, a China está a tentar melhorar a sua capacidade de comunicação das notícias no 

estrangeiro. Atualmente, há vários meios de comunicação da China que estão a operar em 

 
14 Veja-se mais informação sobre o Incidente de Braga em: http://chinesestudies.eu/?p=609.   
15 Informação obtida em http://www.scio.gov.cn/xwbjs/index.htm, consultada no dia 25 de janeiro de 2022.  
16 Informação obtida em http://www.pdcec.com/home/introduction/brief.html, consultada no dia 25 de janeiro 
de 2022.  
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várias línguas, tais como o CGTN (inglês, francês, espanhol, árabe e russo), Global Times 

(inglês), CRI (inglês, francês, espanhol, português etc.) e Diário do Povo (inglês, francês, 

russo, espanhol, português etc.). Porém, os efeitos ainda têm que ser testados uma vez que a 

maioria deles são estatais. Em seguida, para formar uma estratégia clara de comunicação, o 

primeiro passo deve ser coordenar sistematicamente os atores envolvidos assim como os 

seus objetivos. No início do mandato de Xi, Zhang (2015) menciona que o Sonho Chinês 

poderia ser uma boa estratégia e branding da China, mas, o facto é que o Sonho Chinês 

parece mais uma política interna em vez de externa. Por este motivo, acreditamos que, 

mesmo que ainda seja vago, a Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade 

(em chinês: rénlèi mìngyùn gòngtóngtǐ%123456; em inglês: Community of Common 

Destiny), proposta formalmente por Xi Jinping, na 70ª Assembleia Geral da ONU, tem muita 

potência de ser um tema estratégico17. Em relação ao estabelecimento de relações, a China 

está da mesma forma a investigar mais neste campo. De acordo com o relatório do Ministério 

da Educação, em 2018, 492.185 estudantes estrangeiros de 196 países e regiões estudaram 

em 1.004 instituições de ensino superior em 31 províncias chinesas (regiões autónomas e 

municípios), um aumento de 3.013 estudantes ou 0,62% em relação a 2017 18 . Chen 

Baosheng, o ministério da Educação, aponta que a China já se tornou no primeiro destino 

asiático e no terceiro mundial para estudar no estrangeiro (2017, as cited em Gao, 2017). 

Entre os alumnis, destacam-se vários líderes dos países africanos, por exemplo, Mulato, o 

ex-presidente da Etiópia, Joseph Kabila, ex-presidente de Republica Democrática do Congo, 

e Sirindhorn, a Princesa Real da Tailândia. Nota-se que, no início da pandemia, o presidente 

português Marcelo revelou também que os seus netos viviam na China. Contudo, tal como 

a dimensão da gestão de notícias, o efeito no estabelecimento de relações ainda precisa de 

ser testado numa certa situação.  

Em suma, acredita-se que a China está a dar atenção à diplomacia pública e já começou 

a elaborar programas tais como Institutos Confúcio e BRI. Contudo, devido aos problemas 

da dependência excessiva ao recurso cultural, a confusão dos atores e objetivos pouco claros, 

 
17  Informação obtida em https://www.policyforum.net/finding-community-common-destiny/, no dia 22 de 
janeiro de 2022.  
18 Informação obtida em http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201904/t20190412_377692.html, 
no dia 22 de janeiro de 2022.  



 28 

o governo chinês ainda necessita de cooperar com os atores não oficiais e ter uma 

coordenação estratégica para ultrapassar os desafios em termos da diplomacia pública.  

 

3.3 Nation Branding da China 

Nation branding refere-se à adoção de estratégias de marketing e promoção para 

aumentar a sensibilização do público sobre a imagem nacional de um determinado país e 

também atrair clientes diversos, incluindo cidadãos, turistas e empresas (Kotler & Gertner, 

2002). No caso chinês, o país também está focado na construção da NB. Em 2016, o 

Conselho de Estado proclamou que “uma brand é um reflexo abrangente da competitividade 

de uma empresa ou mesmo de um país.”19 Mesmo que seja um latecomer desta área, nos 

rankings internacionais relacionados com nation branding, observa-se que a China está a 

fazer progressos. No 2021 Anholt-Ipsos Nation Brands Index, a China fica na 31ª posição, 

mais 4 à frente do que o mesmo ranking de 202020. Na outra índice de Brand Finance, a 

China fica na 2ª posição em 2021, seguindo os Estados Unidos21.  

Tal como mencionado, nation branding é composta por três elementos básicos: 

identidade nacional, imagem e posicionamento. Barr (2012) defende que, na prática chinesa, 

a autoridade combina a nation branding (que se visa principalmente aos estrangeiros) e 

nation building (que se visa principalmente à massa doméstica) num mesmo processo. Isto 

é, a autoridade chinesa construi a identidade da nação chinesa e melhora a imagem da China 

não só para impulsionar o soft power chinês em todo o mundo, mas também para reforçar o 

orgulho nacional e o patriotismo como meio de reforçar ainda mais a base política do Partido. 

Por exemplo, Freire (2008, em Dinnie) menciona o efeito country-of-sell, uma versão 

controvertida de COO, que as empresas portuguesas usam para promover a sua imagem, 

pois estas em vez de salientar a origem do produto, salientam o destino de onde o produto é 

vendido. Esta técnica tem sido bem aproveitada pela China. Quando a autoridade fizer uma 

publicidade no estrangeiro para promover o nation brand, por exemplo no Times Square, a 

 
19 Informação consultada no dia 7 de março de 2022, em http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-
06/20/content_5083778.htm.  
20 Informação consultada no dia 7 de março de 2022, em 
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/NBI-2021-ipsos.pdf.  
21 Informação consultada no dia 7 de março de 2022, em https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/.  
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notícia também vai ser divulgada na China e será muitas vezes um dos temas mais quentes 

no Weibo (uma rede social chinesa que parece Facebook). Nova Iorque é uma das cidades 

mais internacionais e é muitas vezes considerada o centro do mundo. E o Times Square, com 

muito tráfego e atividades comerciais, é um dos pontos de referência de Nova Iorque. Ao 

saber que o próprio país está a ser projetada no centro do centro do mundo, o público chinês 

sente-se orgulhoso.  

Desde os Jogos Olímpicos de 2008, a China tem-se recorrido positivamente a várias 

medidas para promover a própria imagem ao se candidatar na organização dos grandes 

eventos internacionais, como por exemplo, na EXPO 2010 de Xangai, nos Jogos Mundiais 

Militares de Wuhan, nos Jogos Mundiais dos Policiais e Bombeiros de Chengdu e nos Jogos 

Olímpicos de Inverno de 2022. Nestes eventos, o governo aproveitou a oportunidade para 

transmitir uma imagem próspera e pacífica do país (Barr, 2012; He et al., 2020). Na 

malpassada a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, havia um 

programa onde se voam imensas Pombas de Paz. A cultura, como no soft power e diplomacia 

pública, é do mesmo modo um tijolo importante para construir a nation brand. De acordo 

com a investigação de He at al. (2020), as questões sobre a história, língua e cultura da China 

recebem imensos comentários positivos no Quora. Nota-se que a China tem ainda uma 

ferramenta bem estabelecida em todo o mundo, made in China. Porém, os efeitos 

relacionados com made in China ainda estão sob questão, uma vez que já são reportados 

vários acontecimentos sobre a má qualidade dos produtos fabricados na China. Se estes maus 

acontecimentos não forem monitorizados e corrigidos atempadamente, o efeito COO da 

China será diminuído. 

Entretanto, a nation branding ainda está confrontada com vários problemas. Em 

primeiro lugar, existe uma diferença entre a perceção dos estrangeiros e a realidade dum país, 

o que Dinnie (2008, p. 42) chama de “identity-reality gap”. Este gap está sempre relacionado 

com os preconceitos e estereótipos. Neste contexto, o modo como se trata destes problemas 

torna-se um desafio para as instituições responsáveis de nation branding, uma vez que, por 

um lado, tentar corrigir à força os preconceitos seria o mesmo que apagar as perceções 

existentes dos consumidores (neste caso, dos estrangeiros-alvos) sobre o país. Isso seria tão 

difícil como se estivesse a apresentar um produto completamente novo no mercado. Imagine-

se que, se os alemães produzissem animes e proclamassem que irão competir com os 

japoneses, certamente, seria complicado, não porque os alemães não conseguem produzir 
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animes, mas sim porque esta ação não coincide com a sua imagem. Por outro lado, se deixar 

permanecer os preconceitos, muitas vezes negativos, nada ajudará a nation brand. He et al. 

(2020) assume que a China está neste dilema onde existe um gap muito grande entre a 

imagem e a realidade dela (Figura 1). 

FIGURA 1 

Identity-reality gap 

 

Fonte: He et al., 2020, p. 17 

Em segundo lugar, o povo chinês não está envolvido sistematicamente na nation 

branding do país. Brand uma nação não é igual a brand uma marca comercial, portanto, 

encontram-se várias questões éticas neste processo. Entre as quais, quem seria o gerente na 

nation branding e o grau de envolvimento dos stakeholders tem que ser respondido 

claramente. Nota-se que no caso de Taiwan, a região em disputa entre o PCCh e a autoridade 

taiwanesa, o governo local envolveu o público através do convite na votação online para 

escolher as imagens icónicas que seriam utilizadas na futura branding (Dinnie, 2008). No 

caso da China continental, ainda não se encontra tal tipo de envolvimento público. Em 

terceiro lugar, não há nenhuma estratégia nacional muito clara e de longo prazo para 

construir a brand chinesa. Se a houver, volta à segunda questão, sendo um problema de 

transparência e envolvimento público. Em quarto lugar, tal como a diplomacia pública, 

nation branding é um processo de comunicação mútua. Antes de decidir a estratégia, é 

importante investigar a perceção da imagem nacional existente. Mesmo depois de a 

implementar, o rastreio, monitorização e ajustamento são também essenciais. Por isso, o 

processo parece vender um produto onde ouvir as necessidades do mercado é importante 
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(listening). No caso da China, o país não dá atenção suficiente aos “consumidores” e, por 

isso, os esforços são muitas vezes considerados meramente propagandas.  
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4. A GASTRONOMIA CHINESA E A SUA APLICAÇÃO NA DIPLOMACIA 

PÚBLICA DA CHINA 

Apresentam-se, neste capítulo, primeiramente, a gastronomia chinesa para teremos 

informações básicas sobre a alimentação dos chineses. Segue-se, na segunda seção, a 

aplicação da gastronomia na diplomacia pública da China.  

 

4.1 A gastronomia chinesa 

789:;!
A comida é o que importa para o povo 

--ditado chinês 

 

4.1.1 A comida chinesa no sentido estreito e os “Oito sabores” 

O País do Meio, sendo uma civilização com uma história de mais de cinco mil anos, 

tem uma tradição e cultura riquíssima em termos da gastronomia. A alimentação ocupa um 

papel tão importante na vida que o povo chinês a compara com o “céu/Deus” no provérbio 

789:; (mín yǐ shí wéi tiān, que tem o sentido de “comida é o que importa para o povo”, 

mas, que literalmente quer dizer “a comida é o céu do povo”). Presentemente, neste país 

gigantesco, que tem uma área de 9,6 milhões de quilómetros quadrados e no total 56 etnias 

com culturas e tradições diferentes, encontram-se vários sabores distintos, portanto, quando 

se fala de comida chinesa, este termo gera certa ambiguidade. Por um lado, quando se aborda 

na comida chinesa, ou até mais amplamente na cultura chinesa, a palavra “chinesa” aqui 

refere-se basicamente à comida ou a cultura da etnia Han (hànzú <=), que é a etnia 

dominante da China desde a antiguidade até agora. “Dominante”, não apenas a nível de 

população, mas também em termos da cultura e da tradição, tendo a tradição e as regras de 

Han uma forte capacidade de atrair e transformar as outras etnias mesmo que o povo Han 

não esteja no poder (Kissinger, 2011). Na altura, a autoridade da dinastia Qing pertencia à 

etnia Manchus (do ponto de vista histórico, a etnia Manchus era considerada alienígena) e 

possuia uma cultura completamente diferente da maior parte do país, mas, quando este subiu 

ao poder, aceitou e acomodou-se sob as regras de Han, mudando a capital para Pequim e 
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começando a falar chinês. Na Cidade Proibida, ainda pode-se ver  vários objetos escritos não 

só em manchu, mas também em chinês. Por isso, neste sentido estreito, a comida chinesa 

refere-se basicamente à comida da etnia Han.  

Tendo em conta que a maior parte dos restaurantes chineses no estrangeiro vendem 

principalmente a comida chinesa no sentido estreito, ou seja, a comida da etnia Han, assume-

se que o conceito da “comida/gastronomia chinesa” nesta dissertação é basicamente a da 

etnia Han.  

Mesmo que o termo já esteja concertado num sentido mais estreito da gastronomia da 

etnia Han, encontram-se também subtipos, uma vez que a etnia Han está espalhada em todos 

os cantos do país e a população também tem sido numerosa22. Portanto, a comida chinesa 

tem uma longa história de ser dividida em vários sabores/paladares convencionais.  

No Período da Primavera e Outono (770 a.C. – 475 a.C.) e no Período dos Reinos 

Combatentes (475 a.C. – 221 a.C.)23, já começaram a emergir diferenças entre os sabores do 

Norte e o Sul da China.  

Na dinastia Tang (618 - 907), a diferença fixa-se em “nán tián běi xián” (>?@A: 

come-se mais doce no Sul enquanto mais salgado no Norte).  

No início da dinastia Qing (1636 - 1912), aparecia a divisão de “Quatro sabores”. Sabor 

de Lu (lǔ cài BC): encontra-se na planície do Norte da China, principalmente na província 

de Shandong, e caracteriza-se pela sua natureza saborosa e salgada, utilizando a técnica de 

estufar e saltear em lume forte, com uma variedade de carnes e mariscos como matéria-prima. 

Nota-se que o leek Shandong (DEFG) é um ingrediente muito comum nos pratos. Sabor 

de Sichuan (chuāncài HC): encontra-se no Sudoeste da China, principalmente na província 

de Sichuan, e carateriza-se pelo seu sabor picante e tingly, utilizando muitas vezes a técnica 

de saltear em lume forte. A culinária de Sichuan preocupa-se mais com o sabor acompanhado 

de temperos que o sabor original dos ingredientes. O tempero mais representativo é a 

pimenta-de Sichuan. Nota-se que o sabor de Sichuan tem um peso muito importante na 

gastronomia chinesa, cujos pratos representativos são, por exemplo, o Tofu Mapo, hotpot e 

 
22 Segundo o 7º Censo Nacional (2020), a população Han tem mais de 1,2 mil milhões de pessoas. Informação 
obtida no dia 11 de fevereiro de 2022, em https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=汉族.  
23 Estes dois períodos são sempre referidos em conjunto na língua chinesa: Chūnqiū zhànguó shíqí ���#
r� (770 a.C. – 221 a.C.).  
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Frango Kung Pao.  Sabor de Huaiyang (huáiyángcài IJC): encontra-se principalmente 

na província de Jiangsu, e carateriza-se pelo seu sabor ligeiro e natural, usando as técnicas 

de estufar e cozinhar a vapor. Os ingredientes utilizados são principalmente frangos, patos e 

peixes. Finalmente, o Sabor de Yue (yuècài KC): encontra-se na margem sul da China, 

principalmente na província de Cantão, e carateriza-se pelo seu sabor ligeiro com apenas um 

pouco dos temperos e especiarias. Os ingredientes são variados, incluindo carnes, peixes e 

mariscos. Na China, diz-se de uma maneira exagerada que “os cantoneses comem tudo”, 

pois, tal como a culinária de Sichuan, a culinária de Cantão ocupa também um papel muito 

relevante na comida chinesa, especialmente no estrangeiro, uma vez que muitos emigrantes 

chineses são naturais de Cantão. Os pratos típicos são, por exemplo, dim sum, sopas, rolo de 

farinha de arroz etc.  

No final de Qing, foram ainda acrescentados mais quatros sabores. Sabor de Zhe (zhècài 

LC): encontra-se principalmente na província de Zhejiang, e carateriza-se pelo seu sabor 

doce e salgado. As técnicas usadas são basicamente fritar e saltear. Há muitos rios e lagos de 

água doce em Zhejiang, portanto, os produtos fluviais, tais como peixes, camarões e 

caranguejos, são muitas vezes usadas como ingredientes. Os pratos típicos são Gambas 

Longjing, Peixe Agridoce do Lago do Oeste e Peixes Fritos.  Sabor de Min (mǐncài MC):  

encontra-se principalmente na província de Fujian e Taiwan, e carateriza-se pelo seu sabor 

doce e fresco, com uma vasta variedade de ingredientes, especialmente produtos do mar. As 

técnicas comuns são estufar, cozinhar a vapor e saltear. A sopa muito reconhecida “Buda a 

saltar sobre um muro” (fótiàoqiáng NOP) é um prato típico de Min. Sabor de Xiang 

(xiāngcài QC): encontra-se principalmente na província de Hunan, e carateriza-se pelo seu 

sabor picante. O picante de Hunan não é igual ao de Sichuan, uma vez que o de Hunan é 

muito mais picante, mas mais breve. Saltear ao ponto no wok é a técnica mais usada. Os 

pratos típicos são, por exemplo, Cabeça de Peixe com Pimentas e Carne de Vaca Salteada ao 

Ponto. Por fim, o Sabor de Hui (huīcài RC): encontra-se principalmente em Huizhou, num 

concelho na província de Anhui, e carateriza-se pelo seu sabor intenso (mas não picante). As 

técnicas mais utilizadas são estufar e cozer ao vapor. Acredita-se que, mesmo que venha dum 

concelho pequeno, o desenvolvimento de Huishang (comerciantes de Huizhou que era um 

dos grupos de comerciantes mais poderosos na China) facilitou muito a divulgação da 
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culinária de Hui. Os pratos típicos são, por exemplo, Tartaruga de Carapaça Mole Estufada 

com Presunto e Pombo estufado à Huangshan..  

Atualmente, nestes oito sabores, são juntados ainda dois sabores novos, formando-se 

assim “Dez Sabores”. O Sabor de Xangai (hùcài SC) que se encontra principalmente em 

Xangai, e se carateriza pelo seu sabor doce e intenso (mas não picante). As técnicas mais 

usadas são estufar e saltear. Os pratos típicos são, por exemplo, Peixe com Molho de Uva, 

Caranguejo ao Vapor e Carne de Porco Cozida em Molho de Soja. E o Sabor de Pequim 

(jīngcài TC) que se baseia na culinária de Lu, e se encontra evidentemente em Pequim. Os 

pratos típicos são, por exemplo, Pato à Pequim, Carne de Porco Desfiada à Pequim e hotpot 

de carne de borrego. 

Entre as três divisões, a divisão de “Oito sabores” fica a ser a regra mais aceitada nos 

dias de hoje.  

TABELA 3 

Os sabores da China 

 

 

Período da Primavera e 
Outono (770 a.C. – 475 

a.C.) e o Período dos 
Reinos Combatentes (475 

a.C. – 221 a.C.) 

e 

dinastia Tang (618-907): 
Norte e Sul  

 

 

 

Início da dinastia Qing 
(1636 - 1912): 

Quatro sabores 
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Fim da dinastia Qing: 

Oito sabores 

 

 

 

 

Atualmente: 

Dez sabores 

 

Fonte: criação do autor 

Tais divisões são influenciadas por condições naturais do local. Na China, utiliza-se 

muito a expressão UDVDWUXVX (kàoshān chī shān, kào shuǐ chīshuǐ que significa 

“se ficamos perto da montanha, comemos o que a montanha oferece; se ficamos perto do 

mar, comemos o que o mar tem”). Por exemplo, como as províncias Guangdong e Zhejiang 

ficam situados no litoral, os produtos do mar ocupam uma grande parte dos seus pratos. Já, 

na culinária de Xiang encontra-se raramente mariscos, uma vez que esta fica no interior. 

Quanto ao sabor da região de Sichuan, por estar localizada na bacia, o seu clima é muito 

húmido, o que dificulta a transpiração. Deste modo, o povo sichuanês acredita que comer 

mais picante pode ser útil para fazer suor. Pelo contrário, comer mais picante nas outras 

zonas chinesas já não é considerado tão saudável, uma vez que o piripiri pode fazer “fogo” 

no corpo (em chinês: shànghuǒ YZ), duma perspetiva da medicina tradicional chinesa. Por 

outro lado, as condições económicas e sociais também têm impactos nas divisões dos sabores. 

Guo (2016) observa que as zonas que possuem um desenvolvimento mais avançado têm 

mais oportunidades em contactar culturas alheias e obter mais materiais não-locais, por isso, 

estas serão as primeiras a serem inovadores na confecção dos pratos. Neste sentido, o 
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desenvolvimento das divisões é, de certa maneira, um testemunho da integração do povo 

chinês. Pequim era e continua a ser ainda um centro muito importante do país. Como vivem 

lá muitos imigrantes das outras zonas da China, no início, o sabor dominante era o Sabor de 

Lu, mas à medida que mais e mais residentes com paladares diferentes começaram a viver 

em Pequim a culinária de Pequim nasceu.  

 

4.1.2 As outras espécies de comida na China 

A China tem crescido, gradualmente, muito mais além da chamada Zona do Meio 

(zhōngyuán dìqū +[\], o berço do país que fica na Planície do Norte da China), 

absorvendo novas regiões, tais como Tibete, Xinjiang e Mongólia. Embora estas partes 

pertençam hoje à China, sem dúvida nenhuma, elas podem ter tradições e culturas muito 

distintas. Por exemplo, na Mongólia Interior, come-se muito queijo e carne de camelo que 

são muito raros nas outras partes da República Popular da China. Em Xinjiang, devido à 

influência islâmica e geográfica, come-se mais carne de borrego e de vaca em vez de porco 

e come-se menos tipos (principalmente batatas, cebolas e cenouras) de legumes do que as 

outras regiões. Geralmente, a comida de Xinjiang partilha mais semelhanças com a culinária 

do Oriente Médio. Em Tibete, o povo divide a comida em duas categorias, comida vermelha 

(hóngcān ̂ _) e a comida branca. A comida vermelha é composta por vários tipos de carnes, 

de vaca, borrego, frango e porco, servindo-se principalmente no inverno para matar o frio. 

A comida branca é composta por leites, de vaca e ovelha, servindo-se no verão. Além disso, 

encontra-se também um alimento muito especial, a cevada tibetana, que pode ser 

confeccionada em Tsampa e Chang (uma bebida alcoólica especial de Tibete).  

Em termos da identidade destas espécies, deve-se dizer que, do ponto de vista política, 

não há dúvida que estas também são comidas da China, uma vez que as regiões respetivas 

são atualmente territórios chineses. Porém, deve-se estar consciente de que, mesmo que 

sejam comidas da China, não são aquele tipo de “comida chinesa” que se encontra no nos 

restaurantes chineses.  

 

4.1.3 A comida chinesa e a comida portuguesa 
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A comida chinesa carateriza-se pela sua diversidade e singularidade, portanto, é muito 

distinto da comida portuguesa. Na China, os alimentos principais são basicamente arroz (no 

Sul) e massa (ou alimentos confeccionados com base em massa, no Norte) enquanto o arroz 

e a batata são os mais comuns em Portugal. No que diz respeito aos pratos principais, os 

portugueses consomem, em geral, mais mariscos e peixes que os chineses. Além disso, nota-

se que na China ainda se come muitas miudezas dos animais, tais como a barriga de porco, 

o intestino suíno e o cérebro do porco, o que muitas vezes gera mal-entendidos. Em termos 

das técnicas de cozinha, os chineses têm mais técnicas que ainda não se consegue encontrar 

tradução equivalente na língua portuguesa, por exemplo, gānbiān (`a, saltear sem óleo 

com lume muito forte), wēi (b, aquecer as sopas num tanque grande) e lǔ (c, cozinhar e 

imergir no molho de várias especiarias).  

Aliás, em Portugal, e até em muitos países ocidentais, uma refeição é composta, por 

ordem, por entrada, sopa, prato principal, sobremesa e café. Mas, na China, todos os pratos 

serão servidos ao mesmo tempo. E nota-se que os chineses não têm o hábito de comer 

sobremesa, uma vez que os pratos já contêm um pouco de açúcar e não precisam de mais. 

Serão apresentadas mais informações sobre os valores culturais através da comida chinesa 

na próxima subseção.  

Porém, apesar de ser muito distintos, ainda se pode encontrar pontos comuns entre a 

culinária chinesa e portuguesa, o que pode ser pontos de contacto para aproximar os dois 

povos. Primeiro, ambos os países gostam de comer arroz. Os chineses são mestres na 

confeção do arroz, tal como, arroz branco, arroz imergido no molho e arroz chau chau. De 

acordo com as respostas do questionário da presente investigação, “arroz chau chau” é um 

dos pratos chineses preferidos pelos portugueses. Porém, o arroz chau chau em Portugal é 

homogénico (é normalmente composto por ovo, cenoura, feijão verde e fiambre), mas, 

encontram-se na China um universo infinitivo de arroz chau chau, dado que há muitos tipos 

de arroz chau chau: arroz chau chau com peixes em lata, arroz chau chau com algas do mar 

e arroz chau chau com carne de porco e pimento fatiado etc. De facto, arroz chau chau refere-

se mais a uma técnica de cozinha, que é saltear (chau em chinês) o arroz com o que se quiser. 

Por isso, dando o gosto dos portugueses pelo arroz chau chau, este prato ainda tem grande 

potencial no mercado português. Segundo, os portugueses e chineses apreciam também o 

uso de especiarias (ex: folhas de louro, pimentas, canelas e anis estrelado) e, portanto, o 
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sabor português é tão intenso como várias espécies da comida chinesa, nomeadmente, o 

sabor de Lu e o sabor de Zhe. Terceiro, come-se comida frita tanto em Portugal quanto na 

China. Os portugueses adoram pasteis e rissóis enquanto na China come-se bastante crepes 

chineses, dumplings fritos e wontons fritos etc. Quarto, a comida curada é muito popular nos 

dois países. Em Portugal, encontram-se uma vasta variedade de comida curada e fumada, 

tais como presunto, cabeça fumada de porco e bacon. No outro canto do continente 

euroasiático, os chineses comem também estes tipos de alimentos. Quinto, as carnes de 

vários animais (porco, vaca, frango, borrego e até coelho) são igualmente comuns em ambos 

os países. E nota-se ainda que se come também vários pratos feitos de miudezas animais em 

algumas regiões de Portugal, por exemplo, Tripa à moda do Porto e Dobrada.  

Por isso, por um lado, a comida chinesa é uma espécie exótica para o povo português,  

por outro lado, ainda se encontram vários pontos em comum entre a culinária chinesa e 

portuguesa. Do ponto de vista de diplomacia pública, os pontos comuns podiam ser bons 

pontos de contacto para o intercâmbio e sintonia dos dois povos. Aliás, do ponto de vista de 

soft power, a gastronomia é um recurso da cultura popular que mantém a sua autenticidade 

e singularidade para atrair e satisfazer a curiosidade do público estrangeiro (Nye, 2004). 

Morais (entrevistado) observa que “a intenção principal dos portugueses quando se vão a um 

restaurante chinês é, obviamente, provar um sabor exótico”, neste caso, um sabor chinês 

diferente do sabor português. Portanto, acredita-se que tanto o exotismo da comida chinesa 

como os aspetos em comum entre os dois tipos de refeições são importantes para o 

desenvolvimento da gastronomia chinesa em Portugal.  

 

4.1.4 Os valores culturais da comida chinesa 

Num sentido amplo, a comida pertence evidentemente à cultura. Numa resposta aos 

questionários de investigação (Anexo I, resposta de 78º respondente à pergunta 27), pode-se 

perceber que “os pratos tradicionais de qualquer país estão ligados com a sua história social”, 

não sendo a China uma exceção. As informações culturais são sempre representadas nos 

nomes, formas, materiais dos pratos chineses.  

Em relação aos nomes dos pratos, os portugueses costumam designá-los a partir dos 

materiais e/ou técnicas usadas do prato, tais como Frango Assado, Arroz de Pato e Bacalhau 
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à Brás. Na gastronomia chinesa, além deste tipo de designação direto, encontram-se ainda 

numerosos nomes indiretos, que aparentemente não têm nada a ver com o próprio prato. 

Aproveitando a pronúncia dos materiais, estes nomes contêm, normalmente, significados 

auspiciosos e bons desejos para a saúde, o negócio, o trabalho etc. Por exemplo, niannian 

youyu (prato de peixe: peixe yúd pronuncia-se “yú” em chinês que tem o mesmo som de 

“yú e” abundância) e niánnián fùzú (prato de rolo de tofu seco: rolo de tofu seco fg 

pronuncia-se “fǔzhú” em chinês que é semelhante com o som de “fùzú hi” riqueza). 

Alguns pratos também são confeccionados em formas sofisticadas para ser mais bonito e ter 

significados auspiciosos. Por exemplo, jīnyù mǎntáng (jklm, cheio de ouros e jades) é 

um prato feito de gambas (que têm cores vermelhas), cenouras (que têm cores vermelhas), 

grau de milhos (que são amarelas) e feijão verde. Desta forma, o prato é composto por 

ingredientes diferentes que, em conjunto, mostra uma aparência amarela e verde e, por isso, 

é comparado com “ouros” (amarelo) e “jades” (verde).  

Além de transmitir valores culturais mediante os nomes dos pratos, as maneiras da mesa 

refletem também certas mensagens culturais. Em primeiro lugar, ao contrário de ter uma 

mesa de jantar retangular onde cada um come o seu próprio prato, os chineses costumam 

sentar-se numa mesa-redonda e têm o hábito de comer todos os pratos em conjunto com os 

outros convidados, manifestando o coletivismo e solidariedade em vez do individualismo 

ocidental. Em segundo lugar, nas famílias mais tradicionais da China, ainda se mantém o 

hábito de que só os mais velhos podem iniciar a refeição, isto é, ninguém pode comer se o 

mais velho ainda não começar, sendo tipicamente uma herança da sociedade patriarcal e 

gerontocracia familial.  

De realçar que a culinária chinesa é também associada com a medicina tradicional 

chinesa (MTC). Do ponto de vista da MTC, tudo o que se come pode influenciar a sua saúde. 

Por esta razão, algumas ervas utilizadas na medicina chinesa também podem ser utilizadas 

para a comida, chamando-se este tipo de comida “yàoshàn” (no alimentos medicinais). 

Por exemplo, a Canja de Galinha com Ingredientes Medicinais que é feita com angélica 

chinesa, huangqi (astragalus membranaceus) e dangshen (Codonopsis pilosula).  

Para concluir, a comida faz parte da cultura e ao mesmo tempo, também é um 

embaixador de cultura que transmite valores únicos da sua civilização. Neste caso, 
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encontram-se muitas mensagens culturais na comida chinesa, o que a distingue das outras 

gastronomias no mundo.  

 

4.1.5 Preconceitos sobre a comida chinesa 

The imperfect knowledge – or often complete ignorance – that people all over 

the world have with regard to nations other than their own gives rise to what can 

become a damaging identity–image gap, where a nation’s true identity fails to be 

appreciated by external observers because of either indifference or overwhelming 

negative stereotypes. (Dinnie, 2008, p. 112) 

Na comunicação internacional, devido a falta de informações ou ao mal entendimento 

de informações, existem sempre lacunas entre a realidade e o que os outros percebem. Neste 

caso, encontram-se vários preconceitos na gastronomia chinesa no estrangeiro. Por exemplo, 

muitos consideram que os chineses comem tudo o que vierem à sua frente, incluindo cão, 

gato, insetos e animais selvagens. Recorda-se desde o início da COVID-19, o surto de vírus 

tinha sido julgado pelo consumo de animais selvagens em Wuhan24 , mas depois, esta 

conclusão foi anulada. A origem do novo coronavírus ainda está em investigação. De facto, 

estes tipos de preconceitos, por um lado, é um exagero de realidade. Na China, é verdade 

que se come carne de cachorro, mas é apenas num pequeníssimo bairro do canto sudoeste 

(Yulin, província de Guangxi). Quando se fala sobre a China, deve-se ser consciente de que 

a China é um país gigantesco com tanta população que nenhum hábito local consegue e pode 

representar a “China”. Para estes hábitos locais, seria mais neutro e adequado serem tratados 

com diferenças culturais, uma vez que muitas regiões têm comidas que as pessoas dos outros 

locais não conseguem aceitar. Por exemplo, a maior parte dos chineses também não vão 

sentir bem ao comer caracóis, que são pratos muito comuns em Portugal e França. Ao tratar 

estas diferenças culturais, o respeito mútuo é a melhor solução.  

 
24 Informação consultada no dia 15 de fevereiro de 2022, em https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-
news-52278008.  
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De outro lado, além do exagero da realidade, existem também informações falsas. Por 

exemplo, comer animais selvagens na China é ilegal e insetos são tão pouco higiénicos que 

não fazem nenhuma parte da comida chinesa.  

 

4.2 Aplicação da gastronomia na diplomacia pública da China 

9pqrs!tpqu!
Os alimentos devem ser preparados o mais cuidadosamente possível.  

-Confúcio25 
 

Baseando-se no modelo de diplomacia pública de Gilboa (2015), analisamos a aplicação da 

gastronomia na DP da China através de atores e medidas e técnicas.  

 

4.2.1 Atores 

No âmbito da diplomacia pública chinesa, encontram-se vários atores mais importantes. 

Primeiro vem a autoridade chinesa, nomeadamente o Ministério de Cultura e Turismo 

(MCT), o Ministérios dos Negócios Estrangeiros (MNE) e as embaixadas nos países-alvos. 

O MCT tem organizado eventos relacionados com a gastronomia chinesa mundialmente. 

Tais eventos normalmente fazem parte dum evento mais amplo que está relacionado com a 

promoção do turismo chinês. Por exemplo, o MCT organizou a 3ª Edição da Semana de 

Turismo e Cultura da China no Reino Unido em 2021, e a provação da gastronomia chinesa 

é uma das três atividades pilares do evento26. O MNE, por ser a organização superior, que 

se assume a responsabilidade da diplomacia chinesa, organiza naturalmente eventos 

diplomáticos usando a gastronomia. Estes eventos estão muitas vezes em coordenação com 

as embaixadas no estrangeiro. Em particular, a Embaixada Chinesa na Namíbia 27 , a 

 
25 Frase retirada de Os Analectos, Livro X.  
26  Informação consultada no dia 19 de fevereiro de 2022, em http://www.gov.cn/xinwen/2021-
04/30/content_5604260.htm.  
27  Informação consultada no dia 19 de fevereiro de 2022, em 
https://www.fmprc.gov.cn/web/zwbd_673032/ywfc_673029/201212/t20121207_9709380.shtml.  
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Embaixada Chinesa no Irlanda28 e a Embaixada Chinesa na Índia29 organizaram uma série 

de degustação da gastronomia chinesa nos respetivos países enviados. Porém, em 

comparação com os eventos organizados pelo MCT cujos públicos-alvo são basicamente a 

massa pública, as atividades do MNE e das embaixadas são principalmente dedicadas a elites 

do país-alvo, por exemplo, políticos, jornalistas e empresários. Nota-se que os Institutos 

Confúcio, mesmo que agora sejam institutos independentes, realizam também atividades da 

gastronomia chinesa.  

Segundo, os média desempenham também um papel relevante na promoção da 

diplomacia pública da gastronomia. No caso da China, por um lado, as próprias médias 

chinesas fazem reportagens, documentários e promoção da gastronomia chinesa através da 

sua rede de comunicação. Por exemplo, pode-se encontrar uma vasta reportagem sobre a 

comida chinesa no site de CGTN (https://www.cgtn.com), canal de notícias internacionais 

em inglês da autoridade chinesa, e no site de CRI (http://portuguese.cri.cn), a rádio 

internacional da China que está a funcionar em várias línguas estrangeiras. Por outro lado, 

como a gastronomia é algo que é apreciado por todas as pessoas em todo o mundo 

independentemente da crença política, muitas médias ocidentais, que normalmente têm 

vontade de reportar notícias negativas sobre a China, também não conseguem resistir à 

comida deliciosa da China. Por exemplo, há também conteúdos sobre hotpot, dumplings, 

bubble tea e arroz chau chau no site de CNN, Washington Post e The Guardian. A revolução 

da informação e a globalização da economia estão a transformar e a encolher o mundo (Nye, 

2004, p. 30). Nesta era de informação, a internet ajuda as médias a quebrar as fronteiras 

tradicionais e, portanto, a comida chinesa é levada aos quatro cantos do mundo desta maneira.  

Terceiro, os indivíduos reconhecidos também contribuem o seu esforço para a 

diplomacia pública da gastronomia chinesa. Efetivamente, os indivíduos reconhecidos da 

China (ou natural da China sem nacionalidade chinesa) aproveitam as ocasiões para 

promover a gastronomia chinesa de vez enquanto. Lang Lang, o grande pianista, manifesta 

o seu gosto da comida chinesa assim como a sua critica sobre os restaurantes chineses no 

estrangeiro, lamentando “por vezes vai-se a um <restaurante chinês> mas tudo é servido com 

 
28  Informação consultada no dia 19 de fevereiro de 2022, em 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_678796/1206x2_678816/201807/
t20180703_9329482.shtml . 
29  Informação consultada no dia 19 de fevereiro de 2022, em 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cein/chn/sgxw/t1453576.htm.  
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o mesmo molho do mesmo sabor”30. As palavras de Lang Lang destacam a diversidade e 

riqueza da gastronomia chinesa. Assim, mais uma vez, a gastronomia é algo que deve ser 

apreciado por todas as pessoas do mundo, ou seja, independentemente da sua opinião sobre 

o sistema político ou direitos humanos na China. A gastronomia chinesa deve ser sempre um 

outro assunto neutro que não tem nada a ver com essas ideias. Felizmente, existem muitas 

figuras reconhecidas dos outros países que também são “embaixadores” da comida chinesa. 

Mike Pompeo, o ex-secretário do estado dos EUA, foi acusado em 2019 de ter os seus 

serviços de segurança financiados pelos contribuintes a buscar a sua comida chinesa31. Nota-

se que nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, muitos atletas estrangeiros 

partilharam fotos e experiências com a gastronomia chinesa nas redes sociais, tais como no 

Tik Tok e no Instagram durante o evento mundial. Guo (2022) observa que, ao publicar 

conteúdos sobre a gastronomia chinesa na Vila Olímpica, os atletas estrangeiros tornaram-

se embaixadores da gastronomia chinesa, despertando um desejo profundo dos amigos 

estrangeiros em todo o mundo de explorar a gastronomia chinesa e aprender mais sobre a 

China. Em termos de apresentação de uma imagem real, abrangente, tridimensional e 

adorável da China ao mundo exterior, esta maneira seria menos dispendiosa e mais eficaz 

do que uma massiva propaganda. 

Quarto, além dos três atores acima mencionados que podem ser organizados e até 

regulados pela autoridade chinesa, existe também um outro tipo de ator que é poderoso mas 

difícil de gerir, a diáspora chinesa no mundo. A China possui uma grande quantidade de 

emigrantes no estrangeiro. De acordo com Zhuang (2011), existem pelo menos 45 milhões 

chineses32 a viver fora da China até o ano de 2010. Para eles, a exclusividade e o coletivismo 

são as suas características distintivas. Como os emigrantes chineses normalmente têm 

dificuldades de se integrar na sociedade local, estes encontram-se sempre na China Town 

excluídos, fazendo com que as tradições e os hábitos chineses sejam bem conservados. Em 

termos de alimentos, muitos emigrantes chineses continuam a fazer e comer comida chinesa, 

mesmo que já tenham vivido fora da China muitos anos. Este costume vai divulgar, de certa 

 
30 Informação consultada no dia 20 de fevereiro de 2022, em https://www.ft.com/content/949a4af0-2bc6-11e3-
a1b7-00144feab7de.  
31 Informação consultada no dia 20 de fevereiro de 2022, em https://www.insider.com/mike-pompeo-allegedly-
taxpayer-funded-security-chinese-food-walk-dog-2019-7.  
32  Este número é apenas estimado, uma vez que certamente existem mais chineses que já não têm a 
nacionalidade chinesa e também gerações descendentes dos emigrantes chineses, sendo muito difícil de os 
contar.  
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maneira, conhecimentos sobre a comida chinesa na comunidade local. Além disso, a 

restauração é muito setor económico muito importante para os emigrantes chineses, pois 

onde quer estejam os chineses existe pelo menos um restaurante chinês. Por exemplo, em 

Portugal já se encontram cerca de 700 restaurantes chineses. Nos restaurantes chineses, tudo 

tem a ver com a China, por exemplo, a qualidade, o sabor e o preço do prato e o serviço do 

pessoal. Por isso, os restaurantes chineses, locais onde o público estrangeiro tem mais 

contacto direto e real com a gastronomia e cultura chinesa, vão influenciar a perceção e a 

imagem da China na mente dos clientes, sendo indispensáveis na diplomacia pública da 

China.  

 

4.2.2 Medidas e técnicas  

Existem várias medidas e técnicas utilizadas para a promoção da gastronomia chinesa. 

Entre elas, os eventos gastronómicos e a comunicação visual são muito comuns.  

Relativamente aos eventos, na seção anterior já foram apresentadas diferentes 

atividades relacionadas com a gastronomia chinesa organizadas pela autoridade. Porém, do 

ponto de vista de gastrodiplomacia, há vários problemas nesta forma de organização. 

Primeiro, a gastronomia não costuma ser a protagonista do evento. Ou seja, nos eventos, a 

gastronomia não é utilizada exclusivamente para promover a cultura e comida chinesa, mas 

é sobretudo complemetada para promover uma indústria maior, neste caso, o turismo. 

Segundo, não existe uma coordenação e uma organização sistemática para a promoção 

gastronómica da China. Quando existem vários atores, a coordenação do processo da 

diplomacia pública é vital (Leonard et al, 2002), uma vez que, caso contrário, irá produzir 

informações repetidas e até confusas. Terceiro, averigua-se uma falta de cooperação entre a 

autoridade chinesa e os outros atores não-govermentais. Nos EUA, as associações chinesas 

acolhem anualmente “Global Star International Food Festival” tendo o objetivo de 

“promover a gastronomia chinesa e o intercâmbio global da cultura gastronómica”33. A 

associação pública The World Federation of Chinese Catering Industry (WFCCI)34, que 

divulga a culinária chinesa por todo o mundo, tem organizado, do mesmo modo, atividades 

 
33 Informação consultada no dia 20 de fevereiro de 2022, em https://www.usachinanews.org/toutiao/mztt/2021-
12-13/437.html.  
34 Site oficial: https://www.wfcci.cn/content_1613.html.  
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semelhantes e seminários de chefes dos restaurantes chineses no estrangeiro. Se a autoridade 

chinesa estiver disponível para cooperar com tais atores, será beneficial tanto à promoção da 

gastronomia chinesa quanto ao desenvolvimento da restauração chinesa nos outros países.  

Além dos eventos, as produções audiovisuais também são utilizadas para promover a 

comida chinesa ao público doméstico assim como aos estrangeiros. Os filmes como Eat 

Drink Man Woman (1994), God of Cookery (1996) e Rush Hour 2 (2001) apresentam várias 

informações sobre a comida chinesa por meio das conversas entre os atores e das cenas de 

imagem. Mesmo que não tivessem o intuito de promover a gastronomia chinesa, estes filmes 

teriam ajudado o público a aprender e conhecer mais sobre a cozinha chinesa por osmose. 

Nota-se que a maioria destes filmes foram produzidos por Hong Kong, Taiwan e EUA (Rush 

Hour 2). Neste aspeto, a própria China continental, que se proclama como a única 

representação legitima da China, não produziu tantos filmes qualificados que podem servir 

de catalisador para a promoção da comida chinesa. E ainda, esses filmes mencionados já são 

tão antigos que nem se consegue encontrar filmes do mesmo género e da mesma qualidade 

sobre a gastronomia chinesa na última década. No caso de Taiwan, o filme Eat Drink Man 

Woman, seria mais difícil promover a cultura chinesa no contexto político de 

“dessinicização”, mesmo que a essência dos objetos que promove por Taiwan ainda seja 

chinesa. Em vez de impulsionar a gastronomia chinesa como antes, Taiwan está a realizar a 

campanha de gastrodiplomacia “taiwanesa” (ver-se na revisão de literatura - 2.4).  

Ao contrário dos filmes, os documentários são também uma medida muito bem usada 

pelos oficiais da China. Em 2012, a CCTV, canal oficial da República Popular da China, 

apresentou um documentário chamado “A bite of China” (shéjiān shàng de zhège vwYx

+,) com o objetivo de “projetar a cultura da culinária chinesa para o resto do mundo” 

(Zhang, 2015, p. 39). Logo depois deste ser lançado, A Bite of China atraiu rapidamente 

altas classificações durante a sua transmissão noturna no CCTV-1, cativando cerca de 100 

milhões de espectadores35. O documentário foi, de tal forma, bem-sucedido no mercado 

doméstico que fez com que muitas frases e até músicas do fundo da série estivessem na moda 

por muito tempo. Para entrar no palco internacional, esta série foi traduzida e legendada em 

inglês posteriormente. No canal de CCTV do YouTube, a versão inglesa também obteve um 

 
35 Informação consultada no dia 20 de fevereiro de 2022, em http://www.xinhuanet.com//english/video/2012-
05/27/c_131613537.htm.  
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alto nível de visualizações, tendo, por exemplo, o 1º episódio da 1ª temporada “Gift of Nature” 

atingido um total de mais de 300 mil visualizações36. Sobre este documentário, Oliver Thring, 

jornalista de The Guardian, elogiou-o como "o melhor programa de televisão que alguma 

vez vi sobre comida"37 . Mais tarde, a este documentário, foram adicionadas mais duas 

temporadas, sucessivamente em 2014 e 2018. A 2ª temporada também foi traduzida em 

inglês, obtendo igualmente um grande número de visualizações no YouTube tal como na 

primeira temporada. A temporada mais recente deste documentário contém oito episódios e 

cada um deles é elaborado por temas diferentes: qì (y: utensílios de cozinha), xiāng (z: 

cheiro), yàn ({: banquete), yǎng (|: gastronomia e saúde), shí (9: a relação entre a comida 

e os seres humanos), sū (}: dim sum), shēng (~�os 24 Termos Solares) e hé (�, a comida 

e a integração da nação chinesa). 

A gastronomia, sendo uma parte integrante da cultura, é uma expressão e símbolo da 

história, da cultura e da situação de sociedade de uma civilização. No documentário “A Bite 

of China”, a comida não só foi protagonista, como também foi uma ferramenta para exprimir 

os valores culturais da China. No 1º episódio da 3ª temporada falou-se sobre as ferramentas 

da culinária chinesa, e foi enfatizado repetidamente que os utensílios são o resultado da 

sabedoria do povo chinês de todos os grupos étnicos ao longo de milhares de anos. Por isso, 

neste episódio, a sabedoria e a longa história do povo chinês foram bem refletidas no 

documentário. Já no 3º episódio da 3ª temporada, foram apresentados vários tipos de 

banquetes na China: o banquete familiar, o banquete oficial e o banquete entre os literatos. 

No primeiro, salienta-se a noção chinesa da união e solidariedade dos familiares, bem como 

o respeito aos idosos. Note-se que os velhos são um grupo altamente respeitado na sociedade 

chinesa, porque os chineses acreditam que os mais velhos terão evidentemente mais 

sabedorias e conhecimentos do que os mais jovens. Deste modo, no contexto de relações 

internacionais, sendo a própria China um “velho” entre quase todas as civilizações do mundo, 

não é estranho que o governo chinês enfatize o seu passado histórico e exija respeito dos 

outros. No terceiro, são apresentadas muitas obras clássicas, tais como poemas e contos 

tradicionais da China através da explicação dos pratos, como por exemplo O Sonho da 

 
36  Informação consultada no dia 22 de fevereiro de 2022, em 
https://www.youtube.com/watch?v=AizamOIZijs&list=PLEmk2mJtZJ7FIVleraLI2t9xhqYVkiWqU&index=
1. Todos os episódios estão disponíveis no mesmo link.  
37  Informação consultada no dia 22 de fevereiro de 2022, 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/wordofmouth/2012/sep/12/bite-of-china-finest-food-tv-ever.  
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Câmara Vermelha e o acontecimento histórico de Yǐnyuán Dōng Dù (��E�: na dinastia 

Ming, um monge que se chama Yin Yuan viajou ao Japão e trouxe muitos conhecimentos 

avançados da China aos japoneses). Ao ficar a saber mais sobre a história e cultura chinesa, 

é muito provável que o público estrangeiro fique atraído e tenha mais interesse em saber 

mais sobre este país misterioso.  

Além da divulgação dos valores culturais, no documentário são também transmitidas 

informações indiretamente relacionadas com a situação social, a política e o 

desenvolvimento económico chinês. A primeira temporada mostrou a comida das etnias 

minoritárias da China, etnia Nu (�=), etnia Zang (Tibetanos, �=), etnia Weiwuer 

(Uigures, ���=) e etnia Hui (�=). Por exemplo, no 1º episódio da 1ª temporada, para 

além de conhecer melhor sobre as técnicas, os utensílios de cozinha e a vida dos tibetanos, 

observa-se que os tibetanos ainda falam o seu próprio idioma e vivem da sua maneira 

tradicional. Já no 4º episódio da mesma temporada, constata-se que a tradição dos Uigures 

também é bem protegida. Estes cenários, por um lado, ajudam os públicos estrangeiros a 

descobrir a diversidade étnica e cultural da China, por outro lado, demonstram a proteção da 

cultura das etnias minoritárias, o que vai, de certa maneira, contrair as acusações ocidentais 

dos direitos humanos na China.  

Sobre desenvolvimento económico da China, este também é refletido nos episódios. No 

4º episódio da 2ª temporada, encontra-se a história de Ma A´she, uma menina da etnia Hui e 

seguidora do Islão. Ma aprendeu árabe numa escola superior e depois de se formar, casou-

se e tem uma família com dois filhos. Agora, está a fazer pequenos negócios com o seu 

homem e o rendimento é muito substancial do que antes. Esta história feliz da Ma é muito 

exemplar, uma vez que os espectadores estrangeiros podem ficar a saber muitas informações 

sobre a China ao mesmo tempo: a condição social das mulheres (educação e trabalho), a 

proteção de etnias minoritárias, a liberdade religiosa e o desenvolvimento económico na 

China.  

Para além destas características, existem também problemas nos documentários. 

Reynolds (2012, p. 49) argumenta que, “para ser eficaz, o soft-food-power deve manter o seu 

simbolismo e mensagem cultural, não permitindo que mude ou perca valor à medida que 

outros atores interagem com ele”. Neste caso, a tradução parece ser uma barreira que perde 

a mensagem original. O próprio nome chinês do documentário é “vwYx+,”, que 
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literalmente significa “A China na ponta da língua”. Mas o nome é traduzido em inglês por 

“A Bite of China”. Além disso, tal como apresentado na última seção deste capítulo, os 

nomes dos pratos chineses são muito sofisticados e complicados. Por exemplo, huí guō ròu 

(���, literalmente “Carne que volta à panela”) é traduzido simplesmente por “Twice 

cooked pork”, mas de facto, a carne de porco é cozida em primeiro e depois salteado com 

molho picante. Se é apenas “cook” neste caso, essa complexidade de técnica perde-se. O 

nome chinês de Xièhuáng Wāng Dòufu (����f), um prato típico de Jiangsu, não tem 

apenas os ingredientes do prato, o roe de caranguejo (xièhuáng ��) e o tofu (dòufu �f), 

mas também um carácter “�! (Wang)” que visa a comemorar Wang Zengqi, uma pessoa 

que divulga o prato num seu livro. Vê-se que na versão inglesa, esta informação é 

abandonada. Tais problemas de tradução também são muito evidentes nos menus dos 

restaurantes chineses em Portugal, que vai ser abordados mais profundamente no 5º capítulo 

do presente trabalho.  

Para além das médias tradicionais, novos meios de comunicação também são aplicados. 

Li Ziqi, uma YouTuber que produz vídeos sobre a gastronomia da China38, é um bom 

exemplo. Nos seus vídeos, Li, vestida da roupa tradicional chinesa, apresenta a confeção dos 

pratos chineses de uma maneira muito natural e autodiegética, aproximando assim a 

distância com os espectadores. As paisagens nos vídeos são basicamente campo, vilas, 

lagoas e montanhas, sendo muito parecido com as pinturas tradicionais da China. Além disso, 

no fundo dos panos, encontram-se muitas decorações tipicamente chinesas, por exemplo, 

lanterna vermelha e o nó chinês. Os vídeos dela ganham grande sucesso e no fevereiro de 

2021, os Recordes Mundiais do Guinness anunciaram que Li Ziqi tinha estabelecido um 

novo Recorde Mundial do Guinness para o "canal chinês YouTube mais subscrito" com 14,1 

milhões de assinantes39. Nota-se que, para a maior parte dos chineses, o acesso ao YouTube 

é proibido pelo governo, portanto, acredita-se que o governo deu luz verde a Li Ziqi, 

apoiando-lhe.  

As medidas acima mencionadas são basicamente controláveis, porém, há também 

medidas que são difíceis de gerir. Neste caso, os restaurantes são não só atores, mas também 

 
38 Site do canal de Li Ziqi: https://www.youtube.com/c/cnliziqi.  
39  Informação consultada no dia 24 de fevereiro de 2022, em 
https://www.guinnessworldrecords.com/news/2021/2/li-ziqi-breaks-youtube-subscribers-record-for-chinese-
language-channel-647202.  
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um canal relevante. É exatamente nos restaurantes chineses que os estrangeiros podem ter 

mais oportunidades de contactar com a gastronomia chinesa, e muitas coisas dentro nestes 

estabelecimentos terão influências na sua perceção a comida, cultura e até a imagem inteira 

da China. Para ilustrar, um cliente português frequenta pela primeira vez restaurante chinês, 

mas, infelizmente, o prato é mal-feito hoje. O sabor é mal, o preço é alto e o serviço é 

arrogante. Por conseguinte, a imagem da comida chinesa será logo influenciada pela 

experiência, não vai frequentar mais os restaurantes chineses e a má imagem persiste. 

Portanto, os restaurantes têm um peso muito importante. Entretanto, seria irrealista gerir os 

restaurantes no estrangeiro, uma vez que o número dos restaurantes é vastíssimo e a China 

também não está oficialmente autorizada a dar orientações nos outros países. Deste modo, 

para os donos dos restaurantes chineses, é crucial um patriotismo consciente de si próprio.  

 

A gastronomia é sempre relacionada com a história e cultura dum país. Neste caso, a 

gastronomia chinesa é símbolo e expressão da nação chinesa. Com um vasto universo de 

gastronomias distintas e especiais, a China pode aplicá-lo a promover o seu soft power 

através da gastrodiplomacia. Atualmente, já se encontram vários atores que estão a fazer 

trabalhos no campo de gastrodiplomacia, porém, os problemas são ainda evidentes. É preciso 

de um plano do long-term e uma coordenação sistemática no desenvolvimento da 

gastrodiplomacia chinesa, em virtude que o feito da diplomacia pública não é imediato 

(Leonard et al., 2002). Em termos das medidas utilizadas, eventos gastronómicos e 

manifestações audiovisuais são apicados tanto por a autoridade chinesa quanto por setores 

públicos, por exemplo, o documentário de A Bite of China e o canal de Li Ziqi no YouTube. 

Os restaurantes chineses, que são everywhere em todo o mundo, também são atores e canais 

relevantes, mas é difícil de os gerir. Neste caso, promover o patriotismo para impulsionar a 

ação dos donos seria uma medida viável.  
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5. GASTRODIPLOMACIA DA CHINA: O CASO DE PORTUGAL 

Apresentam-se, neste capítulo, quatro subseções: as Relações Luso-Chinesas, a Restauração 

e Supermercado chinês em Portugal, Resultados dos Questionários e Entrevistas e Discussão.  

 

5.1 As Relações Luso-Chinesas 

A China e Portugal, que ficam separadamente nos dois extremos do continente Eurásia, 

têm tido relações há mais de 500 anos. Nos séculos XV e XVI, a nação portuguesa levaram 

a cabo uma série de viagens marítimas e explorações, que é designada posteriormente por 

Descobrimentos Portugueses. Tendo o seu objetivo de buscar riqueza e especiarias, o Oriente, 

um novo mundo rico e misterioso, tornou-se naturalmente um destino importante dos 

lusitanos. Após ter instalado em Malaca, os portugueses começaram, sob a ordem de Rei D. 

Manuel I (1469-1521), a procurar mais sobre a “terra dos chins”. Seria em 1513, por 

intermédio de Jorge Álvares, natural de Freixo de Espada à Cinta, que “os portugueses 

documentalmente colocaram os pés pela primeira vez em território chinês” (Silva, 2020, p. 

39), mais concretamente, no Sul da China. Desde então, foram estabelecidas ligações, 

nomeadamente comerciais, entre os portugueses e chineses. Porém, devido às políticas 

Haijin (banimento marítimo) da dinastia Ming (1368-1644) e à xenofobia da natureza da 

civilização chinesa, os comércios foram sempre proibidos pela corte chinesa e os 

portugueses eram muitas vezes considerados bárbaros (fólángjī N�� ). Portanto, os 

comércios só se realizavam de forma secreta em cooperação com as piradas (wōkòu ��) 

na margem sudeste do Império do Meio.  

No início dos anos 50 do século XVI, os portugueses instalaram-se em Macau para 

secar a sua carga, o qual se tornou posteriormente um problema para as relações oficiais 

entre a China e Portugal. Contudo só após 1557 é que os portugueses receberam a 

autorização da parte chinesa. Mas, do ponto de vista portuguesa, Macau não era uma colónia 

portuguesa nesse período, que é uma situação diferente com Hong Kong. Porque, em troca, 

os portugueses pagavam anualmente por volta de 500 taéis de prata e certos impostos ao 

governo cantonês e, posteriormente, ao governo central. Na perspetiva chinesa, no Tratado 

de Amizade e Comércio Sino-Português (1887), foi afirmado de novo o estatuto de Macau, 
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salientando que o que está a ser transferido a Portugal é os direitos administrativos em vez 

de soberania.  

Macau (assim como Taipa e Coloane), uma cidade pequenina na foz do Rio de Pérola, 

tornou-se o centro de intercâmbio comercial entre o Ocidente e Oriente. “A cidade passou a 

servir de base para a exploração marítima e comercial do Extremo Oriente, e o ponto de 

partida para as primeiras viagens que foram empreendidas ao interior da China” (Silva, 2020, 

p. 47). Sob o banimento marítimo, o porto de Macau desempenhava o papel de uma 

plataforma comercial no Oriente, servindo os negócios entre o Oriente, a China e o Japão.  

Com efeito, a governação portuguesa em Macau deixou ainda imensas heranças 

culturais além dos benefícios comerciais. Rocha Vieira, o último governador português, 

deixou escrito que Macau é um ícone que está nas “raízes seculares que ligam Portugal e a 

China, a Europa e a Ásia, o Ocidente e o Oriente”40 (Silva, 2020, p. 89). Durante mais de 

500 anos, as línguas, costumes, gastronomias, arquiteturas e etc. confundiram-se e, por 

conseguinte, produziram a chamada cultura macaense, que é uma representação do 

hibridismo. Por exemplo, em Macau, encontram-se muitos pratos “portugueses” que de facto 

não existem em Portugal, tais como Galinha à Portuguesa e Galinha à Africana. O idioma 

híbrido, patuá, tem influências não só de português e cantonês, mas também inglês, malaio 

etc., aprovando mais uma vez que Macau era um centro asiático onde se encontravam povos 

diferentes. Ao passear no centro da cidade, vê-se sempre paisagens luso-chinesas, por 

exemplo, igrejas ao lado dos templos budistas. Esta única caraterística cultural contribui ao 

estatuto “Património Mundial da Humanidade” do centro histórico de Macau.  

Mas, a questão de Macau tronou-se num obstáculo para as relações formais entre os 

dois países. Após o estabelecimento do novo regime em Pequim, a política de Mao era dasao 

ganjing wuzi zaiqingke, expulsar todos os poderes estrangeiros na China antes de re-

estabalecer relações diplomáticas com os países ocidentais, como ilustramos no segundo 

capítulo. Neste caso, a presença portuguesa no território de Macau não estava em 

conformidade com a ideia de Mao e, mais ainda, sob o grande contexto de Guerra Fria (1947-

1991), o estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e Portugal era quase irreal. 

Esta impossibilidade era ainda calculada por vários outros fatores. Primeiro, a questão de 

 
40 Ver a mensagem do Governador Rocha Vieira em 
http://rpdluz.tripod.com/projectomemoriasmacaense/macau.ecos.passado.2.html. 
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Taiwan, sendo ainda hoje em dia um problema para as relações entre a República Popular 

da China e os outros países. Lisboa, nessa altura, ainda se mantinha as relações oficiais com 

Taipé até 1975, o que violava o princípio de “Uma China” de Pequim. Segundo, ambos os 

países estavam numa época de instabilidade. Em Portugal, o país estava sob regime fascista 

(1933-1974) e, depois da Revolução de 25 de Abril, a nova democracia também ainda não 

era consolidada e há frequentes mudanças de governo. No outro lado do continente, a China 

estava a viver uma situação semelhante. Nos anos 60 e 70, as campanhas presunçosas de 

Mao, por exemplo Grande Salta à Frente (1958-1960) e Revolução Cultural (1966-1976) 

infligiram um golpe ao povo chinês. O período carateriza-se por pobreza e fome. Em 1976, 

os três líderes pilares (Mao Zedong, Zhou Enlai e Zhu De) da nova república vermelha 

morreram sucessivamente, deixando uma massa de confusão para arrumar. Só depois da 

queda do Gangue dos Quatro e a tomada de posse de Deng Xiaoping é que a China se 

retornou gradualmente no caminho certo.  

Entretanto, mesmo que existam dificuldades, as duas partes tentavam quebrar o gelo 

através de várias maneiras. O Partido Comunista Português marxista-leninista (PCP-ml) 

tinha contactos secretos com Pequim. Alguns militantes do PCP-ml foram enviados à capital 

chinesa, trabalhando nas Edições de Pequim em Línguas Estrangeiras, para prepararem 

publicações revolucionários em português. Além disso, os contactos entre embaixadores da 

China e Portugal na ONU e França também deram passos à frente. E a visita de Sporting à 

China em 1978, a diplomacia desportiva que é uma técnica muito utilizada pela China para 

se aproximar com o Ocidente, também aprofundaram entendimentos entre Lisboa e Pequim. 

Nestas visitas não-oficiais (ou semioficiais), a mensagem política também foi transmitida. 

Por exemplo, Veiga Simão, numa missão semissecreta, levou uma carta de Ramalho Eanes 

para os líderes Hua Guofeng ou Deng Xiaoping, abrindo as portas para um restabelecimento 

de relações diplomáticas (Abreu, 2016). 

Os anos de 1975 e 1976 são decisivos para o futuro restabelecimento das relações luso-

chinesas, dando Lisboa grandes passos à frente. Em 1975, o Ministério de Negócios 

Estrangeiros de Portugal emite um comunicado, afirmando que o Governo da República 

Popular da China é o único representante legitimo do povo chinês e que Taiwan é parte 

integral do território chinês. Em seguida, Lisboa cortou relações oficiais com Taiwan 

(República da China). Deste modo, foi fundada a pedra angular política das relações 

diplomáticas entre a China e Portugal. No que diz respeito a Macau, Lisboa admite que a 
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questão poderia ser objeto de negociações quando ambos os governos considerassem 

apropriado. Logo em 1976, a Assembleia República de Portugal afirmou finalmente o 

estatuto de Macau, que é “território chinês sob administração portuguesa”. Deste modo, os 

principais obstáculos políticos foram removidos, mesmo que ainda não estejam totalmente 

resolvidos porque a questão de Macau foi apenas resolvida no ano de 1987 quando foi 

assinado a Declaração Conjunta do Governo da República Portuguesa e do Governo da 

República Popular da China Sobre a Questão de Macau.  

Em 1979, foram finalmente (re)estabelecidas41 as relações diplomáticas entre os dois 

países e, em seguida, as negociações sobre Macau, um legado da história, percorreram várias 

rondas com decisão de que o território seria transferido à China em 1999. Presentemente, 

após mais de quatro décadas, Xi Jinping defende que as relações luso-chinesas se encontram 

na melhor época da História42. Do nível oficial, têm sido frequentemente visitas de estado 

entre ambas as partes desde 1985, quando o Presidente Eanes visitou, na qualidade do chefe 

do Estado português, pela primeira vez na China. Em 2005, as relações bilaterais foram 

promovidas a nível de “Parceria Estratégica Global”. Do nível económico, existem trocas 

comerciais e económicas frequentes entre as duas partes, mas nota-se que a China, devido 

ao seu tamanho gigantesco, tem vantagens nos intercâmbios económicos. De acordo com os 

dados de Alfândega chinesa e MNE chinês, as exportações da China para Portugal foram de 

4,19 mil milhões de dólares enquanto as importações de Portugal foram de 2,77 mil milhões 

de dólares em 202043. Em relação ao FDI, até junho de 2021, o montante acumulado do 

investimento chinês em Portugal excede os 9 mil milhões de euros. Por outro lado, 

investimento português na China totalizou 296 projetos, com um investimento de 220 

milhões de dólares44. É óbvio que o investimento chinês em Portugal é muitas vezes alto.  

Porém, isso gera às vezes polémicas, uma vez que as áreas que a China entra (ou quer entrar) 

são bastante sensíveis, por exemplo, eletricidade, finanças e transporte marítimo. Nas 

palavras de Silva (2020, p. 143), “a aquisição de ativos empresariais portugueses, em 

 
41 Do pinto de vista portuguesa, as relações luso-chinesas começaram já há muitos séculos, portanto, utiliza-se 
muitas vezes a palavra “reestabelecer”. Mas, do ponto de vista da República Popular da China, as relações 
apenas começaram desde 1979.  
42  Informação consultada no dia 18 de março de 2022, em 
https://www.publico.pt/2018/12/04/politica/noticia/xi-relacoes-portugal-china-estao-entrar-melhor-periodo-
historia-1853496.  
43  Informação consultada no dia 18 de março de 2022, em 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/oz_678770/1206_679570/sbgx_679574/.  
44 Ibid.  
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especial a entrada no capital da EDP, (...), são outros fatores de crispação crítica contra os 

chineses na sociedade portuguesa”. Ao contrário da ideia de Nye, a autoridade chinesa 

considera o poder económico também um tipo de soft power, entretanto, este “soft power” 

parece que não está a funcionar bem em Portugal.  

Do nível cultural, a dinâmica de intercâmbios é forte. Por um lado, a cultura chinesa 

está a ser divulgada na terra de Camões através de vários atores, tais como Instituto Confúcio, 

instituto privados, associações chinesas em Portugal e até as próprias escolas portuguesas. 

Em São João de Madeira, mandarim é uma unidade curricular obrigatória do 1º ciclo. Em 

vários estabelecimentos de educação superior, por exemplo a Universidade do Porto, 

Instituto Politécnico de Setúbal, Instituto Português de Naturologia etc., há curso de MTC. 

Por outro lado, a cultura portuguesa também está a ter o seu lugar na China. Segundo a 

professora Wang Suoying, atualmente “serão 50 universidades chinesas a ensinar português 

como língua estrangeira a cerca de 5 mil alunos inscritos todos os anos45”. De acordo com 

as estatísticas de CAPLE (Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua 

Estrangeira), a China é uma das maiores origens dos candidatos46.  

Em relação a Macau, a cidade continua a ser uma plataforma muito importante após a 

transferência, mas o caso já é um pouco diferente do que antes. Dantes, podia-se dizer que 

Macau era uma plataforma comercial para servir principalmente os interesses ocidentais, 

nomeadamente, dos portugueses. Entretanto, nos dias de hoje, Macau torna-se numa 

plataforma comercial e cultural da China para o mundo lusófono. Nos últimos anos, observa-

se o papel do Macau em muitas comunicações sino-lusófonas, por exemplo, o Fórum para a 

Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum 

Macau), 1.os Jogos da Lusofonia, Colóquio da Lusofonia etc. Mendes observa que:  

“Ao assumir e promover a RAEM como uma plataforma única nas suas 

relações com o mundo lusófono, capitalizando a sua herança cultural e linguística e 

suavizando a conotação negativa das memórias coloniais, a China acarinha a 

estratégia definida por Portugal há 500 anos. No cruzamento do Oriente com o 

 
45 Informação consultada no dia 18 de março de 2022, em https://www.dn.pt/internacional/tres-decadas-a-
promover-a-amizade-portugal-china-que-valeram-o-elogio-do-presidente-xi-jinping-14673428.html.  
46 Ver página do CAPLE em https://caple.letras.ulisboa.pt/estatisticas.  
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Ocidente, Macau transitou da administração portuguesa para a chinesa mas a 

importância do seu papel de intermediário teima em subsistir.” (2013, p. 57)  

Portugal é um país ocidental que nunca teve grande conflito com a China e, após o 

estabelecimento de relações diplomáticas, os dois lados estão ligados pela sintonia do povo, 

estando as relações agora na melhor época histórica. Macau, o resultado do intercâmbio sino-

português, continuará a servir como uma plataforma para aprofundar as relações bilaterais 

assim como relações entre a China e os outros países lusófonos.  

 

5.2 A Restauração e Supermercados Chineses em Portugal 

Os primeiros imigrantes chineses chegaram a Portugal, com o intuito de fugir da fome 

e guerra na China, nos anos 20/30. Eles são principalmente da província de Zhejiang. Sem 

saber a língua nem ter qualidade de trabalho profissional, eles venderam gravatas na rua em 

todo o país. O avô de Y. P. Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal, fez parte 

dessa primeira vaga imigratória. Chow observa que os descendentes dessa primeira geração 

já estão bem integrados na sociedade portuguesa, uma vez que muitos nasceram, cresceram 

cá e até se casaram com portugueses47.  

Depois, nos anos 70, no contexto de descolonização portuguesa, muitos chineses das 

antigas colónias portuguesas, por exemplo Moçambique e Angola, vieram para Portugal, 

sendo este considerada a segunda vaga. Uma década depois, sob a política de Reforma de 

Abertura, muitos chineses da China, nomeadamente Zhejiang, Cantão e Fujian, entraram em 

Portugal para procurar uma vida melhor. Nota-se que, há também chineses que vieram para 

Portugal dos outros países europeus, tais como França e Espanha, porque é mais fácil obter 

a autorização de residência do que nos outros países. No entanto, os imigrantes da 2ª e 3ª 

vaga, por não dominar a língua portuguesa, não estão tão bem integrados na sociedade lusa 

como as primeiras gerações (Ding, 2012). Agora, no âmbito de ARI (vistos gold), a China é 

 
47 Informação consultada no dia 19 de março de 2022, em https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-dez-2018/a-
familia-chow-chegou-nos-anos-30-para-vender-gravatas-10265720.html.  
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a primeira fonte de candidaturas. Segundo o SEF, foram emitidos 296 vistos gold aos 

cidadãos chineses em 2020, muito mais do que a segunda país-fonte (Brasil:126)48.  

Em Portugal, existem atualmente mais de 26 mil chineses com autorização de 

residência49 . Em comparação com os dados de 200250 , duas décadas antes, o número 

triplicou. A comunidade chinesa está espelhada em todo o território português, incluindo 

Açores e Madeira, mas principalmente em Lisboa (Martim Moniz) e o Porto (Vila do Conde).  

Dentro da comunidade chinesa, existem três indústrias pilares para ganhar o pão: 

restauração, comércio grossista e retalho. A restauração é “a maneira mais rápida e cómoda 

de conseguir os seus objetivos de imigração” (Ding, 2012, p. 15) e, por sua vez, é a escolha 

mais popular e as razões são várias. Su Wu (entrevistado) explica que, em primeiro lugar, 

“abrir um restaurante não exige investimento muito grande. Em segundo lugar, quase todos 

os chineses sabem mais ou menos cozinhar, porque nós (os chineses) testemunhamos sempre 

a cozinha da nossa mãe ou avó em casa. Neste caso, não é preciso de receber formação 

profissional.” 

Por estas razões, a restauração era a indústria dominante antes dos anos 90, altura em 

apareceram o comércio grossita e retalho (Silva, 2020). Em relação ao negócio dos 

restaurantes, Su Wu destacou que antes da “Operação Oriente” em 2006, os restaurantes 

chineses viviam numa época doura, isto é, as filas eram sempre longas e os lucros eram altos. 

A Operação Oriente, além da concorrência cada vez mais forte dentro do setor e o impacto 

de SARS, deu um golpe fatal à restauração chinesa em Portugal.  

A março de 2006, a Agência de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 

muitos restaurantes chineses em todo o país em companhia da reportagem em direto da SIC. 

Segundo a ASAE 89% dos restaurantes inspecionados não cumpriam as regras, contra uma 

média de 28 a 38% noutro tipo de estabelecimentos de restauração51. Nesta Operação, foram 

descobertos que a higiene da cozinha dos restaurantes chineses era péssima. Os materiais já 

estavam fora de validade e corriam baratas e ratos em todo o lado. Por consequência, foram 

 
48 Informação consultada no dia 19 de março de 2022, em https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2020.pdf.  
49 Informação consultada no dia 19 de março de 2022, em https://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa2020.pdf.  
50  Informação consultada no dia 19 de março de 2022, em 
https://www.publico.pt/2004/01/14/jornal/comunidade-chinesa-residente-em-portugal-quintuplicou-em-10-
anos-182950.  
51 Informação consultada no dia 19 de março de 2022, em https://tvi.iol.pt/noticias/europa/china/restaurantes-
chineses-em-portugal-perderam-50-dos-clientes.  
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fechados 14 restaurantes chineses e mais de 100 foram multados. De acordo com Su Wu 

(entrevistado), logo nos dias seguintes de inspeção, “os restaurantes chineses estavam 

basicamente vazios e a praça de Martim Moniz estava cheia de chineses dispensados por 

donos devido à falta de negócio.” Li Jianping (entrevistada) concorda com Su Wu, 

argumentando que as influências da Operação Oriente continuam a ser presentes ainda hoje 

em dia.  

A imagem da comida chinesa foi e continua a ser drasticamente reduzida pela inspeção. 

Dantes, “a comida chinesa era o sinónimo de refeições de alta qualidade, os portugueses 

consideravam a comida chinesa como um símbolo de status, e muitas vezes esperavam várias 

horas por uma refeição chinesa” (Yan, 2018, p. 35). Mas, a imagem foi posteriormente 

mudada como “barato, de baixa qualidade e suja”.  

Atualmente, entre os restaurantes chineses em Portugal, a maior parte deles ainda 

funciona da maneira tradicional, caraterizando-se por negócio de família. Por outras palavras, 

o restaurante é normalmente operado por os pais, filhos e os familiares que basicamente não 

recebem formação de cozinha. Em alguns casos, os donos recrutam também funcionários 

não-chineses. Antigamente, eram funcionários portugueses, porém, devido a elevados custos 

laborais e diferenças na perceção do trabalho, agora os donos preferem funcionários do 

Sudeste Asiático, por exemplo da Bangladesh e Nepal.  

Apesar de os restaurantes tradicionais ainda ser dominantes em Portugal, surgem 

também novos restaurantes chineses. Digamos “novos” porque a sua maneira de operação, 

a comida que vendem e entre outros aspetos são distintos que os tradicionais. Por exemplo, 

The Old House (Lǎofángzi ���)52 é um restaurante de cadeia com origem de Chengdu. 

O Grupo de The Old House já possui dezenas restaurantes na China e expande o seu negócio 

em Portugal sem se portugalizar, quer dizer, manter o mais possível a autenticidade dos 

restaurantes chineses, seja no sabor dos pratos seja na decoração interior. A sua abordagem 

de negócio em grupo e pratos autênticos fazem-no sobressair entre os restaurantes chineses 

em Portugal. Mais um exemplo é a Massa Lanzhou (lánzhōu lāmiàn ����)53. Su Wu, o 

dono, diz que, no início, muitos colegas chineses não apreciam o restaurante dele uma vez 

que, dos seus pontos de vistas, a Massa Lanzhou (massa feito à mão emergido em caldo de 

 
52 The Old House: Rua Pimenta 9, 1990-254 Lisboa 
53 Massa Lanzhou: Mercado Oriental no Martim Moniz.  
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carne de vaca) é tal “chinês” que os portugueses não iriam gostar desta novidade. Mas de 

facto, “após uns anos, aqueles que já o provaram começaram a promover a sua massa entre 

os amigos e familiares e portanto, há cada vez mais clientes portugueses, no final, revela-se 

que os portugueses o adoram!” (entrevistado).  

Além dos restaurantes, os supermercados chineses também desempenham um papel 

relevante da gastrodiplomacia chinesa, mesmo que o seu papel ainda não chegue ao nível 

dos restaurantes. Até janeiro de 2022, de acordo com a Rua de Palma54, uma empresa chinesa 

em Portugal, existem no total 14 supermercados chineses em Portugal, espalhados 

principalmente em Lisboa e Porto. Nos supermercados chineses, encontram-se ingredientes 

(legumes, tofu e carnes), comida pré-confecionada (dumplings, baozi, mantou, dim sum etc.), 

petisco petiscos, utensílios de cozinha e louça de mesa (pauzinhos e tigelas) relacionados 

com a gastronomia chinesa. Mas não só. Chen Hailang, dono dum supermercado chinês no 

Porto, admite que eles já mudaram o nome “supermercado chinês” para “supermercado 

asiático” uma vez que também vende coisas dos outros países asiáticos, tais como Japão e 

Coreia do Sul (Chen Hailang, entrevistado). De tal forma, eles terão mais clientes em vez de 

ter apenas chineses.  

 

5.3 Metodologia 

Uma revisão da literatura é apropriada com base no objetivo da investigação, que é 

identificar as lacunas de investigação na investigação atual e oferecer sugestões para uma 

investigação futura (Paul & Benito, 2018). Antes de realizar o presente trabalho, realizou-se 

uma leitura intensiva das referências bibliográficas em questão. Fez-se uma pesquisa, através 

das palavras-chaves, das referências relacionadas com a gastrodiplomacia e outras teroias 

que estão associadas à gastrodiplomacia, ao soft power, à diplomacia pública e à nation 

branding. As fontes de pesquisa utilizadas são várias, tanto repositórios científicos, tais como 

Google Scholar, Jstor, Scopus e CNKI, quanto repositórios universitários, por exemplo, o 

repositório RIA da Universidade de Aveiro e o repositório da Universidade do Minho. Nota-

se que, a maior parte dos documentos é de língua inglesa, porque não se encontram muitos 

trabalhos de gastrodiplomacia na língua portuguesa nem chinesa. E a falta de referências 

 
54 Site de Rua da Palma: https://www.ruadapalma.com.  
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chinesas é também obviamente uma manifestação do problema e motivo da presente 

investigação. Uma vez que a gastronomia faz parte importante da cultura e, por conseguinte, 

de soft power, diplomacia pública e nation branding, é curioso que o mundo académico 

chinês não está a dar atenção a este aspeto.  

Em termos do desenho da investigação, utiliza-se uma metodologia mista. Por um lado, 

recorre-se ao inquérito por questionários (Anexo I), que é uma metodologia da natureza 

quantitativa. Os questionários, cujo alvo é o povo português, são compostos por perguntas 

fechadas (de opção e de escala), mas também abertas para termos uma mais compreensível 

das opiniões dos portugueses sobre a gastronomia chinesa, os restaurantes e supermercados 

chineses em Portugal. A formulação e ordenação são rigidamente baseadas com as questões 

e objetivos da presente investigação. Observa-se que as questões 1-3 servem para obter uma 

visão geral sobre a comida chinesa, as questões 4-14 são relacionadas com os restaurantes 

chineses, as questões 15-20 são relacionadas com os supermercados chineses e as últimas 

questões 21-26 visam a explorar a relação entre a comida chinesa e o soft power, diplomacia 

pública e nation branding da China. Para o presente trabalho, foi utilizada a plataforma online 

Wenjuanxing (em chinês: ���) para construir e analisar questionários. No que diz 

respeito às questões éticas, todos os questionados são informados de consentimento. A 

amostra final é de 138 questionários, que são posteriormente quantificados também na 

plataforma de Wenjuanxing (Anexo I).  

Em geral, os questionários são basicamente para conhecermos sobre o que pensam os 

portugueses sobre a comida chinesa, os restaurantes e supermercados chineses em Portugal 

assim como as suas relações com a imagem da China. Por outro lado, recorre-se também à 

entrevista, que é uma metodologia da natureza qualitativa. No total, realizam-se cinco 

entrevistas, entre as quais, duas são com donos dos restaurantes chineses (Su Wu, dono do 

restaurante Massa Lanzhou em Lisboa; Li Jianping, dona do restaurante Jin Yuan em 

Aveiro), uma é com dono do supermercado chinês (Chen Hailang, dono do Supermercado 

Hi na Vila do Conde). Ao realizar entrevistas com os donos chineses das entidades 

diretamente relacionadas com a gastronomia chinesa, fica-se a saber informações primárias 

sobre a intenção dos donos assim como situação da gastronomia chinesa em Portugal, por 

exemplo, se os donos têm vontade de promover a China além de ganhar a vida, se existem 

clientes repetidos etc.. No início, o plano era entrevistar mais donos dos supermercados 

chineses, porém, a maior parte deles não esteve disponível para aceitar o convite, o que 
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dificultou um pouco a recolha de dados. Observa-se que essa falta de vontade em cooperar 

seria considerada um ponto importante que é uma manifestação da dificuldade da promoção 

da gastrodiplomacia chinesa.  

Realizam-se também duas entrevistas com os diretores do Instituto Confúcio da 

Universidade de Aveiro (ICUA), Carlos Morais (da parte portuguesa) e Han Ying (da parte 

chinesa). O ICUA tem organizados vários eventos relacionados com a gastronomia chinesa, 

tais como a prova de comida chinesa no Festival da Primavera e a série de documentários 

chamada “Paladares da Cozinha Chinesa”55. Sendo o Carlos Morais uma figura portuguesa 

que tem um forte contacto e ligação com a China, pode-se obter informações importantes 

sobre a gastronomia chinesa desta perspetiva portuguesa. Por outro lado, a diretora Han Ying, 

natural da China mas tem vivido em Portugal há vários anos, possui uma forte capacidade 

de comunicação intercultural entre a China e Portugal, oferecendo uma perspetiva chinesa 

sobre a imagem dos restaurantes, supermercados chineses e, em geral, a imagem da 

gastronomia chinesa em Portugal. Ao comparar e analisar as duas perspetivas diferentes, 

pode-se formar uma visão mais compreensiva e neutra em relação ao tema da investigação.  

Para todos os participantes, temos um guião (Anexo II) para conduzir a entrevista, mas 

não se limita a isso. Nota-se que os guiãos são ligeiramente diferentes quando são aplicados 

aos donos de restaurantes, supermercados e diretores do Instituto Confúcio. A maioria das 

entrevistas são feitas presencialmente, exceto as entrevistas com dono do supermercado e a 

diretora chinesa do ICUA. Todos os participantes são informados de consentimento e as 

entrevistas são gravadas em áudio, exceto as duas entrevistas feitas online que são anotadas 

em papel.  

 

5.4 Discussão dos resultados 

Após três meses de recolha de dados, foram recebidas 138 respostas do questionário (Anexo) 

e realizadas cinco entrevistas tal como o previsto (Anexo I). Baseando-se no conceito de 

gastrodiplomacia, com a ajuda dos dados recolhidos, analisamos a gastrodiplomacia chinesa 

 
55 Para mais informações sobre a série: https://www.ua.pt/pt/noticias/1/68773.  
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em geral e em Portugal, nomeadamente o papel dos restaurantes e supermercados chineses, 

nesta seção.  

 

5.4.1 A gastronomia e o soft power chinês em Portugal 

De acordo com Nye (2004), a essência do soft power é “attraction”, que pode ser 

exalada por três fontes: cultura, valores e políticas domésticas e externas. No enquadramento 

da cultura, encontram-se vários componentes, tais como música, literatura, filme, 

gastronomia, etc. Entre eles, a gastronomia é um artefacto que representa a história, tradição 

e o costume dum povo e pode ser percebida através de todos cinco sentidos humanos- olfato, 

paladar, visão, audição e tato. 

A gastronomia chinesa, tal como as outras gastronomias estrangeiras, é uma fonte 

relevante para promover o soft power chinês. Nota-se que soft power é um conceito que se 

foca muito na parte que o recebe, ou seja, um recurso aparentemente atraente não significa 

necessariamente o exercio o soft power, uma vez que o público-alvo terá entendimentos 

diferentes que o entendimento do público doméstico. Esta exigência de conhecer a opinião 

do público-alvo também é partilhada por diplomacia pública e nation branding, as duas 

outras teorias fundamentais de gastrodiplomacia. Na diplomacia pública, para ser eficaz, é 

preciso praticar não só “telling” mas também “listening”. Por outras palavras, é necessário 

ficar consciente sobre a reação da parte do recetor. Na nation branding, esta exigência é mais 

óbvia uma vez que não se pode vender um produto que não é nada atraente aos consumidores 

e, por isso, ficar a saber a necessidade do mercado é indispensável.  

Deste modo, é importante investigar o gosto do público-alvo, neste caso dos 

portugueses, pela gastronomia chinesa. Afinal será a gastronomia atraente para os lusos? 

Segundo os dados do questionário (Gráfico 1), esta pergunta teve respostas muito positivas. 

No total das 138 respostas, 124 (89.9%) pessoas dizem que a gastronomia chinesa é uma 

atração para eles (do ponto 3 até 5). Apenas duas pessoas escolheram responder “nada” sobre 

esta questão.  

GRÁFICO 1 

“Acha que a gastronomia chinesa é atraente para si?” 



 63 

 

Fonte: criação do autor 

E esta “atração” é refletida não só nas palavras, mas também na ação. Já na quarta 

pergunta do questionário “Já alguma vez foi a um restaurante chinês?”, a maioria absoluta 

(126 pessoas, 91.3%) responde que sim (Gráfico 2).  

GRÁFICO 2 

“Já alguma vez foi a um restaurante chinês?” 

 

Fonte: criação do autor 

Em relação aos supermercados, as respostas não foram tão positivas como se verificou 

para os restaurantes, mas mesmo assim mais de metade dos respondentes já foram (ou vão 

regularmente) aos supermercados chineses em Portugal (Gráfico 3). Portanto, na qualidade 

dum recurso do soft power, a gastronomia chinesa é sem dúvida uma fonte de atração 

importante.  

GRÁFICO 3 

“Já alguma vez foi a supermercado chinês?” 
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Fonte: criação do autor 

Entretanto, quando se fala do soft power, não se pode retraí-lo aos recursos, uma vez 

que “soft power é a capacidade de afetar outros para obter os resultados desejados através 

da atração em vez da coerção ou do pagamento” (Nye, 2008, p. 94). Os recursos têm que 

produzir os resultados positivos, se não, o soft power não estaria a funcionar. Bachrach e 

Baratz (1963) distinguem o power com influência e autoridade, argumentando que a 

existência do power é condicional. Se o recetor não está a “curvar-se” ao exercício dos 

recursos, o power não existe e este é o dilema da gastronomia chinesa.  

Por um lado, a gastronomia chinesa é um recurso importante do soft power, como já 

vemos antes, e é gostada pelos portugueses. Sendo a gastronomia cultural, observa-se que 

os portugueses terão mais vontade de conhecer a cultura do Império do Meio por causa das 

comidas saborosas. Segundo o questionário, 79.7% (110 pessoas) dos participantes admitem 

que “a comida chinesa faz com que estejam mais interessados na cultura da China” (Gráfico 

4).  

GRÁFICO 4 

“Em regra geral, a comida chinesa faz com que  

esteja mais interessado na cultura da China?” 
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Fonte: criação do autor 

Por outro lado, a preferência da gastronomia chinesa dos portugueses não se estende 

aos outros aspetos, tais como político e económico. 54% dos participantes dizem que “a 

comida chinesa faz com que estejam mais interessados nos outros aspetos da China além da 

sua cultura” (Gráfico 5). Mesmo que este resultado represente a maioria, é apenas pouco 

mais de meio por cento. Dito de outro modo, ainda há muitos portugueses sem uma boa 

perceção à imagem da China além da cultura e gastronomia chinesa.  

E na 24ª pergunta do questionário (Gráfico 6) “O interesse pela comida chinesa torna-

o mais recetivo a algumas ações do governo chinês?”, vemos a nota média (1.78) mais baixa 

de todas as perguntas. 67% (ponto 0-2) das pessoas consideram que não vão aceitar ações 

da autoridade chinesa por causa do gosto pela gastronomia daquele país. Nota-se que a 24ª 

pergunta também é a pergunta com mais escolhas (39) de “Nada (0)” em todo o questionário. 

Portanto, para os portugueses, eles separam bem a comida/cultura da China do seu sistema 

político. Há um comentário acrescentado por um participante que explica bem esta posição: 

“Uma coisa é a comida chinesa, que em geral é boa, outra coisa são as políticas económicas 

que democráticas da China que não estou de acordo, o que não imo de que não goste da 

comida (114ª resposta da 27ª pergunta).” 

GRÁFICO 5 

“Em regra geral, a comida chinesa faz com que esteja mais interessado nos outros aspetos 

da China além da sua cultura? Por exemplo, na política ou na economia.” 
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GRÁFICO 6 

“O interesse pela comida chinesa torna-o mais recetivo  

a algumas das ações do governo chinês?” 

 

Fonte: criação do autor 

Quando The Economists (2002) combinou o termo “gastronomia” e “diplomacia”, já 

foram identificadas várias vantagens da gastrodiplomacia. Além de promover a própria 

culinária nacional, as campanhas gastrodiplomáticas podem também atrair turistas a visitar 

o país e criar uma atmosfera amigável para o país na sociedade-alvo. Pham (2013) aponta 

de uma forma mais sistemática que, na gastrodiplomacia, as nações utilizam a gastronomia 

como parte dos seus esforços para promover a sua cultura, construir as suas imagens, 

globalizar as suas indústrias alimentares, atrair turistas estrangeiros, e construir relações com 
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públicos estrangeiros. Nesta dimensão, a Coreia do Sul tem feito bons trabalhos em organizar 

da forma orgânica o uso da gastrodiplomacia com outros recursos. Por exemplo, os coreanos 

colocam sempre cenários da sua culinária nacional (Kimichi, churrasqueira coreana etc.) nos 

K-Dramas, aproveitando esse artefacto audiovisual popular mundialmente. Desde modo, a 

gastronomia coreana é promovida e não só, porque ao ficar familiar com as comidas da 

Coreia do Sul, os fãs dos K-Dramas vão querer seguir a moda coreana e, por consequência, 

compram produtos alimentares (e não alimentares) desse país. Nas palavras de Herningtyas 

(2019), tal “diplomacia complicada” (complicated diplomacy) traz a Coreia benefícios 

múltiplos. De acordo com Herningtyas (2019), o valor das exportações coreanas aumentou 

significativamente e os benefícios do turismo também bateriam o recorde56. O Japão, outra 

potência asiática, também tem salientado a importância da gastronomia na nation branding 

japonesa. O governo japonês quer melhorar a imagem e construir um melhor COO do país 

através da promoção da comida do povo Yamato. Desta maneira, o governo japonês pretende 

que as outras pessoas beneficiem o Japão por causa do seu amor pela culinária japonesa 

através das visitas ao país e de compras de outros produtos japoneses, trazendo “interesses 

alargados”.  

No caso chinês, infelizmente, não há ainda neste momento um feedback positivo nestes 

chamados interesses alargados. Além do aspeto político que está apresentado acima, onde as 

respostas são basicamente negativas, na 25ª pergunta do questionário “A comida chinesa 

causou um desejo de comprar mais produtos chineses (não-alimentares)?”, 57.2% dos 

respondentes dizem que não (ponto 0-2) (Gráfico 7). 

GRÁFICO 7 

“A comida chinesa causou um desejo de comprar mais produtos chineses (não- 

alimentares)?” 

 
56 Para mais dados sobre os dados, ver-se no https://tradingeconomics.com/south-korea/exports.   
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Fonte: criação do autor 

Portanto, em termos gerais, a gastrodiplomacia chinesa em Portugal ainda não 

produziram resultados imediatos que a China quer. Por outras palavras, a China ainda não 

recebeu benefícios políticos ou económicos a seu favor como resultado do amor do povo 

estrangeiro pela sua gastronomia. O soft power chinês ainda não foi realmente criado até 

agora. Mas, da sua natureza, o soft power e a gastrodiplomacia são campanhas do longo 

prazo e, portanto, é demasiado cedo para tomar uma avaliação final sobre o efeito da 

gastrodiplomacia da China. E talvez, aqui exista um avanço potencial. Em relação à 26ª 

pergunta “A comida chinesa dá-lhe vontade de viajar à China?”, ao contrário das questões 

sobre a política e produtos não-alimentares da China, 76% das respostas são positivas (ponto 

3-5), admitindo que querem fazer uma visita ao Império do Meio por causa da sua 

gastronomia (Gráfico 8). Nota-se que, na comunidade científica, existe também a tendência 

de combinar a “gastrodiplomacia” e “turismo” (e.g. Nair, 2021; Suntikul, 2019). Por isso, a 

China pode apanhar esta tendência para tornar a sua campanha gastrodiplomática mais eficaz.  

GRÁFICO 8 

“A comida chinesa dá-lhe vontade de viajar à China?” 
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Fonte: criação do autor 

 

5.4.2 A gastrodiplomacia chinesa em Portugal 

Na gastrodiplomacia, as nações utilizam a gastronomia como parte dos seus esforços 

para promover as suas culturas, construir as suas imagens, globalizar as suas indústrias 

alimentares, atrair turistas estrangeiros e construir relações com a massa pública de países 

estrangeiros (Pham, 2013). “Os chineses há muito que se orgulham das suas artes culinárias, 

e a China juntou-se naturalmente ao recente frenesim da gastrodiplomática, embora ainda 

não sejam da mesma medida que a Coreia do Sul e a Tailândia” (Zhang, 2015, p. 39).  

Como ilustramos na segunda seção do capítulo 3, na gastrodiplomacia chinesa, 

encontram-se vários atores, tais como as instituições da autoridade chinesa (embaixadas no 

estrangeiro, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério de Cultura e Turismo etc.), 

média chineses e indivíduos reconhecidos. Do ponto de vista da diplomacia pública, os 

atores são adequados e a cobertura poder ser muito extensa. Porém, os problemas também 

são evidentes. Entre os quais, o mais óbvio é que, sendo um canal de “diplomacia”, a 

gastrodiplomacia exige desenho do superior, ou seja, exige uma estratégia coordenada. No 

caso da China, observa-se que, mesmo que os atores sejam principalmente da autoridade 

chinesa (ou intimamente relacionados com o governo chinês), há uma falta de uma estratégia 

nacional clara e inequívoca, ou, pode-se dizer que o governo chinês ainda não leva o assunto 

a sério. Recorda-se o caso da Tailândia que, o pioneiro da gastrodiplomacia, Bangkok já tem 
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planos, objetivos, logos e slogans definitivos e unidos antes de realizar as campanhas (Tabela 

4). Do mesmo modo, Coreia do Sul, Peru, Malásia etc., todos os países que estão ativamente 

envolvidos na gastrodiplomacia têm o seu slogan, logo e objetivos claros57. Em relação à 

China, não se vê estas ações eficazes e pode-se dizer que a gastrodiplomacia chinesa está a 

correr da maneira grassroot e selvagem.  

TABELA 4 

Gastrodiplomacia da Tailândia 

Gastrodiplomacia da Tailândia 

Logo 

58 

Slogan Kitchen of the World 

Objetivo  Promover a culinária tailandesa através de aumentar o número dos 

restaurantes tailandeses no estrangeiro.  

Fonte: criação do autor 

No que diz respeito à gastrodiplomacia chinesa em Portugal, a situação é a mesma. A 

Embaixada da China em Portugal ainda não organizou eventos exclusivamente dirigidos à 

promoção da gastronomia chinesa. Naturalmente, a Embaixada co-organizou ou participou 

em várias atividades do Ano Novo Chinês, tendo o objetivo principal de promover o turismo 

chinês onde a comida chinesa servia apenas de complemento. Por exemplo, a Liga dos 

Chineses em Portugal e a Federação do Turismo de Portugal convidou a para um seminário 

realizado em 2020 para mostrar o seu apoio aos restaurantes chineses em plena pandemia. 

A Embaixada enviou um conselheiro ao seminário, dando algumas palavras encorajantes59. 

Mas, a participação da Embaixada consistiu apenas num símbolo político, e não levou 

nenhum benefício real.  

Su Wu (entrevistado), recordando o caso de “Operação Oriente”, golpe fatal aos 

restaurantes chineses em Portugal afirmou que, antes da Operação, a autoridade chinesa, 

 
57  Ver no Zhang, J. Y. (2015), The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary 
Gastrodiplomacy Campaigns.  
58 Fonte do logo: https://www.thailandpavilionanuga2021.com.  
59 Ver no https://kknews.cc/travel/gpemjr8.html, em chinês.  
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neste caso, a Embaixada, não dava atenção aos restaurantes, uma vez que a restauração 

chinesa se encontrava no período próspero. Foi só depois desta Operação que a Embaixada 

percebeu que a situação era péssima e em resposta convocou os proprietários dos 

restaurantes e líderes das associações chinesas em Portugal para ter uma reunião emergente, 

analisando a situação e propondo sugestões de melhoria. Após a reunião, a Embaixada 

convidou a autoridade portuguesa (ASAE) e SIC a visitar os restaurantes de novo. Su Wu 

(entrevistado) diz que “isso não ajuda nada, uma vez que quem perdeu a confiança era o 

público português. Portanto, faria algum sentido de convidar a ASAE?” As palavras de Su 

Wu resultam a percepção de que a embaixada local não deu apoio real à restauração chinesa 

em Portugal, ou pelo menos, os “apoios” não funcionaram. 

Do ponto de vista da diplomacia pública, a dimensão de comunicação diária é muito 

importante que exige não só a presença dia-a-dia da gastronomia chinesa na sociedade 

portuguesa, como também uma forte capacidade de tratar as crises. “A diplomacia pública 

funciona em séculos, ou segundos: combinando o contexto a longo prazo através do qual os 

acontecimentos são percebidos com o choque instantâneo que pode ser fulcral para uma 

relação internacional. Esta dualidade temporal sai mais forte numa crise” (Leonard et al., 

2008, p. 31). Para tratar tais crises, é preciso de uma coordenação interna, externa e uma 

reação rápida. Na crise da Operação Oriente, as ações da Embaixada, mesmo que não sejam 

eficazes, podiam ser consideradas a coordenação externa. Mas, em termos da coordenação 

interna, Su Wu (entrevistado) revela que toda a indústria da restauração não teve uma 

reflexão profunda sobre os problemas dos restaurantes chineses, e há mesmo muitos 

proprietários que os desdenham, acreditando que o impacto irá passar em breve. Porém, a 

verdade é que a imagem da comida/restaurante chinês é drasticamente reduzida e os 

impactos negativos duram até agora. Yan (2018) defende que, dantes, a gastronomia chinesa 

é um símbolo de alta classe em Portugal, mas depois da Operação, a imagem tornou-se em 

“barato”, “sujo” e sem qualidade.  

Os Institutos Confúcio em Portugal têm feitos trabalhos significativos em promover a 

comida chinesa. O ICUA produz uma série de vídeos no YouTube “PALADARES DA 

COZINHA CHINESA” para apresentar as oito culinárias do Império do Meio. O IC da 

Universidade de Lisboa, por seu turno, produz uma série de documentários “Nihao China 
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(��+,)” com RTP onde a gastronomia ocupa um peso importante60. Por exemplo, no 

episódio de Xangai, sãos apresentados os baozinhos ( ¡¢ ) locais. No episódio de 

Chengdu, é mostrado o famoso hotpot (Z�), um tipo de fondue onde carne e legumes são 

colocados num caldo picante. Esta série foi reproduzida não só na internet, mas também no 

RTP 1, canal oficial do Estado Português.  

De acordo com os resultados do questionário, a gastronomia chinesa é basicamente 

atraente para o público português e 39.86% dos participantes respondem que eles já 

conhecem bem a comida chinesa. 58.7% dizem que, mesmo que ainda não conheçam bem, 

eles têm vontade de saber mais sobre a gastronomia da China (Gráfico 9).  

GRÁFICO 9 

“Conhece bem a comida chinesa?” 

 

Fonte: criação do autor 

Sobre a degustação da comida chinesa, 66.7% das pessoas admitem que aprenderam 

alguma coisa sobre os valores culturais com a comida chinesa (Gráfico 10). Por isso, 

argumenta-se que a gastronomia chinesa já possui um grande grupo de fãs em Portugal e 

certos valores culturais da China são transmitidos desta maneira, por exemplo, 65.87% dos 

respondentes da 7ª pergunta “Consegue usar pauzinhos” dizem que sim (Gráfico 11). Li 

Jianping (entrevistada) revelou que ela é frequentemente questionada por clientes 

portugueses sobre a cultura chinesa.  

GRÁFICO 10 

 
60 Ver no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZfwFlV4wObE.  
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“Conheceu alguma coisa sobre os valores culturais chineses com a comida chinesa?” 

 

Fonte: criação do autor 

GRÁFICO 11 

“Consegue usar pauzinhos?” 

 

Fonte: criação do autor 

Em termos da branding, uma teoria fundamental da gastrodiplomacia, ter algo que se 

pode identificar a gastronomia nacional é importante. Deste ponto de vista, a 

gastrodiplomacia chinesa em Portugal, felizmente, esta construção de identificação já está 

bem realizada. Segundo a 3ª pergunta do questionário “Quando pensamos na comida chinesa, 

qual é o prato representativo que lhe vem à cabeça?”, o “Pato à Pequim”, “Porco Agridoce” 

e “Arroz Xau Xau/ Chao Chao” (Gráfico 12) são os mais mencionados.  

GRÁFICO 12 
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“Quando pensamos na comida chinesa, qual é o prato representativo que  

lhe vem à cabeça?” 

 

Fonte: criação do autor 

Entretanto, há ainda mais espaço para melhorias. A China começou a adotar algumas 

das melhores táticas na diplomacia gastronómica, mas estes esforços têm sido em grande 

parte espontâneos (Rockover, 2014b). A autoridade chinesa deve levar a gastrodiplomacia a 

sério, formar estratégias nacionais e coordenar os atores/recursos diferentes para a campanha 

gastrodiplomática ser mais eficaz. Entre os atores, o papel dos restaurantes não pode ser 

ignorado, uma vez que a quantidade dos restaurantes chineses no estrangeiro é enorme. Só 

em Portugal, “o número é mais ou menos 700” (Su Wu, entrevistado). Além disso, o 

restaurante é também o local (até talvez o único local) onde o público português pode ter 

experiências pessoais com a gastronomia e a cultura da China. Rockover (2014b), na sua 

entrevista, sugere que a China tem muitos recursos que podem ser utilizados ao seu dispor. 

Por exemplo, a diáspora chinesa, os restaurantes chineses no estrangeiro, os ICs, a 

diversidade das culinárias das etnias minoritárias etc.  

 

5.4.3 Papeis dos restaurantes e supermercados chineses  

5.4.3.1 Restaurantes chineses 

Quando o governo tailandês apresentou o seu projeto, estava muito consciente da 

importância dos restaurantes no estrangeiro e, portanto, usou-os como base (Rockover (2010) 

descreve os restaurantes como outposts) importante para promover a culinária tailandesa. 
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Efetivamente, os diplomatas de Washington salientam que os restaurantes são o único 

contacto que a maioria dos americanos tem com as culturas estrangeiras (The Economists, 

2002). Por isso, a campanha da Tailândia tomou uma abordagem muito sensata. No caso do 

Japão, o governo criou uma organização sem fins lucrativos para promover os restaurantes 

japoneses no estrangeiro com o objetivo de recomendar não só restaurantes tradicionais 

japoneses, como também aconselhar a utilização de ingredientes japoneses e conhecimentos 

culinários do povo Yamato (Zhang, 2015). Através destas práticas, observa-se que os 

restaurantes são muitas vezes atores e meios relevantes de promoção da gastrodiplomacia.  

Após duas décadas do nascimento da gastrodiplomacia, já se encontram muitas 

investigações sobre a análise das políticas nacionais, a comparação das campanhas e o papel 

dos outros meios (tal como por exemplo, o papel dos chefes e dos travelogues). Contudo, 

ainda nenhum investigador levou a sério o papel dos restaurantes, talvez por não serem 

aparentemente “científicos” nem “sérios”. Mas, pelo menos para a China, cuja culinária está 

espalhada nos quatros cantos do mundo através da sua diáspora e restaurantes, o papel da 

restauração carece de atenção da sociedade e da comunidade científica.  

Os restaurantes são normalmente locais ideais para aproximar relações entre pessoas. 

Com uma comida deliciosa, iluminação acolhedora e música elegante, duas pessoas (ou mais) 

sentem-se à frente, conversando e rindo. Portanto, não é estranho que quando reunimos com 

os amados, amigos ou familiares, o restaurante é sempre uma escolha preferida. Para quem 

conhece muito bem os negócios na China, sabe que muitos assuntos, quer informais quer 

formais, não são chegados na mesa do gabinete, mas sim na mesa de refeição, nomeadamente, 

nos restaurantes.  

Quanto aos povos de diferentes nações, a situação é similar, uma vez que, nos 

restaurantes das culinárias estrangeiras, a experiência é, muitas vezes, semelhante a uma 

visita àquele país. Morais (entrevistado) defende que quando entra num restaurante chinês, 

vai ter uma sensação exótica de que parece que já está na China. As pinturas na parede, as 

raças dos empregados, a comida, a música, os pauzinhos etc. trazem logo uma atmosfera 

chinesa. Por isso, nesse ambiente chinês, Morais admite que ele vai usar pauzinhos para 

comer mesmo que não consiga usar bem. Para os que nunca tiveram a oportunidade de visitar 

o Império do Meio, o restaurante torna-se no único lugar onde podem contactar com a 

gastronomia chinesa, com a cultura chinesa, com os chineses e, enfim, com a “China”. 
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Segundo as respostas do questionário, 91.3% dos participantes já foram a um 

restaurante chinês (Gráfico 2) em Portugal e 73.2% das pessoas acham que, ao frequentar 

restaurantes/supermercados chineses, se sentem que a China se torna mais próximo deles 

(Gráfico 13). Portanto, o papel dos restaurantes chineses na diplomacia pública é muito claro, 

oferecendo um ponto de contato.  

GRÁFICO 13 

“Ao frequentar os restaurantes ou supermercados chineses, sente-se que a China se torna 

mais próxima de si?” 

 

Fonte: criação do autor 

Com efeito, os restaurantes chineses estão a desempenhar um papel positivo. Na 14ª 

pergunta “Em geral, os restaurantes chineses deixaram a sua impressão sobre a China melhor 

ou pior”, 50% escolheram “melhor” (Gráfico 14). Mas como esta é uma pergunta geral, 

dividimos mais concretamente as componentes do restaurante em “Interior (decoração)”, 

“Higiene”, “Tradução dos menus”, “Pessoal do restaurante-serviço” e “Pessoal do 

restaurante-barreira linguística” além da sua comida que vai ser elaborada mais 

profundamente depois. Nestas cinco dimensões, as respostas variam (Tabela 5). 

GRÁFICO 14 

“Em geral, os restaurantes chineses deixaram a sua impressão sobre a China  

melhor ou pior?” 
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Fonte: criação do autor 

TABELA 5 

Respostas às cinco dimensões dos restaurantes 

Dimensão Respostas 

1. Interior (decoração) 92.1% positivas (ponto 3-5) / 7.9% negativas (0-2) 

2. Higiene 86.6% positivas / 13.4% negativas 

3. Tradução dos menus 38.9% positivas / 61.1% negativas 

4. Pessoal do restaurante-

serviço 

92.9% positivas / 7.1% negativas 

5. Pessoal do restaurante-

barreira linguística 

57.1% positivas / 42.9% negativas 

Fonte: criação do autor 

De acordo com a Tabela 5, observa-se que os consumidores portugueses estão 

satisfeitos com as decorações interior, a higiene e o serviço dos empregados dos restaurantes 

chineses. Su Wu (entrevistado) e Li Jianping (entrevistada) revelam que quando vão fazer a 

decoração do restaurante, a ideia é sempre criar uma atmosfera chinesa, portanto, colocam 

pinturas chinesas (por exemplo pintura shanshui), fotos dos símbolos da China (por exemplo, 

da Grande Muralha, dos arranha-céus de Xangai, dos edifícios do estilo chinês etc.), 

pequenos ornamentos ao estilo chinês e lanternas vermelhas. Por um lado, tal atmosfera 

chinesa pode matar a saudade dos donos à pátria chinesa. Por outro lado, serve para que o 

restaurante pareça mais “chinês”. Em relação à higiene, que é o rastilho da Operação Oriente, 
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os restaurantes chineses estão conscientes de que a higiene e segurança alimentar é 

fundamental para o seu negócio. Su Wu (entrevistado) admite que, presentemente, muitos 

restaurantes chineses, especialmente aqueles do tipo WOK, tornam a sua cozinha 

transparente, isto é, os consumidores conseguem ver todo o processo de cozinha através dos 

próprios olhos ou das câmaras de vigilância. Desta forma, os clientes terão mais confiança à 

higiene dos pratos.  

Apesar disto tudo, existem vertentes que precisam de melhorias. A tradução dos 

menus/nomes dos pratos chineses é um dos grandes problemas. E esse problema não é 

exclusivo em Portugal, porque é universal. Ao contrário dos nomes dos pratos ocidentais, 

que são meramente informativos, os nomes chineses contêm mais caraterísticas além de 

apresentar informação real. Por exemplo, £¤¥ (zhēng fèngzhuǎ) é um prato feito a vapor 

com patas de galinhas. Atente-se que, no termo chinês, não se encontra o caráter de “galinha 

(¦ jī)”, mas sim o caráter de “fénix (¤ fèng)”. Este jogo de palavras é o que os chineses 

gostam quando designam pratos, uma vez que a fénix, companheira do dragão, é um animal 

(mesmo que seja imaginário) muito mais auspicioso que a galinha. Desta forma, o nome com 

“fénix” é muito positivo na cultura chinesa. De facto, isto põe em causa a tradução. Se o 

nome do prato for traduzido fielmente em “patas de fénix”, os consumidores portugueses 

vão ser perplexos. Ao invés, se o nome for traduzido simplesmente em “patas de galinha”, 

seria perfeito mas perde os valores da cultura chinesa. Portanto, neste caso, lidar com as 

diferenças entre as duas culturas, e traduzir os nomes dos pratos com precisão sem perder o 

sabor cultural, são temas que valem a pena investigar.  

Certamente, esta questão de tradução sem precisão é um pouco embaraçado, uma vez 

que muitos restaurantes chineses nem sequer prestam atenção aos erros básicos de tradução. 

Wang e Lu (2020) descrevem que um restaurante chinês traduz o prato “§¨©�ª�!

(fěnsī niúròu shāguō)” em “Vaca com fãs na caçarola”, um resultado muito paradigmático 

de falta de atenção às traduções dos pratos. De facto, fensi em chinês tem dois significados 

completamente diferentes, um é “fãs” enquanto o outro é “massa fina”. Nesta circunstância, 

sem dúvida, o fensi aqui se refere à massa fina em vez de pessoas (fãs). Num contexto em 

que já existem preconceitos da culinária chinesa, tal tipo de tradução inadequada só vai 

agravar a má perceção da china.  
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E é possível que este problema se torne maior se os empregados não tiverem a 

capacidade de comunicar claramente em português com os clientes. Repara-se que os 

restaurantes chineses em Portugal são basicamente negócios de família, isto é, 

maioritariamnete composta por avôs, país e filhos. Ding (2012) argumenta que os chineses 

que chegaram a Portugal na 1ª vaga migratória já estão bem integrados na sociedade local, 

mas os que vieram na 2ª e 3ª vaga, que constitui a maioria da comunidade chinesa em 

Portugal, sentem-se grandes dificuldades em integrar-se pelo facto de não dominarem a 

língua portuguesa. Neste caso, o pessoal do restaurante não consegue comunicar eficazmente 

com os portugueses, o que, por vezes, leva a alguns mal-entendimentos ou à transmissão de 

informações falsas.  

Em relação à própria comida chinesa que os restaurantes fazem, 36.5% dos 

respondentes do questionário dizem que é autêntica enquanto 34.9% consideram o contrário 

e mais 28.6% admitem que não têm ideia de o que é a comida chinesa autêntica (Gráfico 15). 

Francamente, os gostos de cada um são diferentes, por isso é demasiado subjetivo julgar um 

prato simplesmente pelo “saboroso” ou não. Neste caso, estamos a falar da gastronomia 

chinesa no estrangeiro, portanto, a autenticidade é mais relevante, isto é, se os pratos cá já 

estão portugalizados ou ainda são tipicamente chineses.   

GRÁFICO 15 

“Acha que a comida nos restaurantes chineses é autêntica?” 

 

Fonte: criação do autor 

A verdade é que a maior parte dos restaurantes vendem pratos portugalizados. Por 

exemplo, Su Wu (entrevistado) diz que “os portugueses gostam de comer mais doce e 
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salgado, portanto, eles «melhoraram» (é esta palavra que ele usa) o sabor dos pratos chineses, 

tornando-os mais doce e salgado.” Os chineses também gostam de comer miudezas de 

animal, tais como barriga de porco, dobrada da vaca e intestinos de porco. Mas, nos 

restaurantes chineses em Portugal, todos estes pratos são basicamente retirados. Li Jianping 

(entrevistada), dona dum outro restaurante, concorda com Su Wu, explicando que se eles 

não portugalizassem os pratos chineses, os portugueses não vão gostar da comida chinesa. 

Para apanhar a moda da comida japonesa, muitos restaurantes chineses até começaram a 

vender sushi.  

Porém, segundo Morais (entrevistado) e a experiência do próprio investigador do 

presente trabalho, os restaurantes chineses autênticos, sem portugalizar os sabores, também 

são muito bem-vindos em Portugal. O restaurante The Old House é uma prova disso. Sem 

alterar os menus nem os sabores, The Old House ganhou também muitos clientes, novo e 

repetidos.  

Além do entrevistado Morais, vários participantes do questionário expressam também 

que autenticidade dos restaurantes chineses em Portugal é preocupante. Por exemplo, um 

deles comentou que “Gostaria que a comida chinesa fosse o mais autêntica possível.” (52ª 

resposta da 27ª pergunta); outro assumiu que “Os restaurantes chineses fora da China 

deveriam aproximar-se mais dos restaurantes chineses na China.” (75ª resposta da 27ª 

pergunta) e ainda outro opinou que “Já tive a oportunidade de comer a comida típica e 

tradicional, sem ser adaptada e achei muito interessante. Era uma mais valia se tivéssemos 

mais restaurantes chineses em Portugal, que não adaptassem necessariamente a comida e 

pudéssemos experienciar a comida típica e tradicional aqui também.” (138ª resposta da 27ª 

pergunta).  

Deste modo, “portugalizar” não é mau, mas, tal como Morais (entrevistado) ilustra 

“Vou a restaurante chinês porque quero provar a comida chinesa de qualidade, se os pratos 

já não são «chineses», qual é o sentido de ir a restaurante chinês?”. Nota-se que a comida, 

da sua natureza, é um recurso cultural. Portanto, a natureza simbólica da cultura 

gastronómica: as normas, mensagens e preferências (gostos) dos alimentos são produtos da 

sociedade, não controlados pelo governo, mas pela sociedade e indivíduos dentro dela 

(Montanari, 2006). Para a gastronomia ser eficaz no soft power e na diplomacia pública, 

“deve-se manter o seu simbolismo e mensagem cultural, não permitindo que mude ou perca 
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valor à medida que outros atores interagem com ele” (Reynolds, 2012, p. 49). A perda da 

autenticidade significa a perda de identificação.  

Li Jianping (entrevistada) acrescenta que “esta questão de perda de autenticidade não é 

singular em Portugal, ou seja, é um problema de quase todos os restaurantes chineses do 

estrangeiro, uma vez que os pratos vendidos nos restaurantes chineses são sempre iguais, 

seja em Portugal seja nos EUA”. Morais (entrevistado) concorda com Li, enfatizando que o 

sabor nos restaurantes chineses em Portugal é sempre o mesmo, o sabor do molho de soja e 

do molho de ostra. Mas, na sua visita à China, ele descobriu que a culinária chinesa é muito 

mais rica e diversificada do que a gastronomia chinesa em Portugal.  

Além de adaptar os sabores ao estilo português, Li Jianping (entrevistada) diz que “os 

pratos autênticos exigem mais tempo para preparar, portanto, eles estão relutantes em 

cozinhar comida chinesa autêntica em termos de custo-benefício de tempo”. Assim, do ponto 

de vista gastrodiplomática, os donos não podem pensar apenas nos seus lucros, sendo que a 

promoção da gastronomia chinesa é uma tarefa de todos os chineses no estrangeiro. E, na 

verdade, ganhar lucros e promover a gastronomia chinesa não são contraditórios, mas sim 

complementam-se mutuamente.  

 

5.4.3.2 Supermercados chineses 

Tal como já foi mencionado, neste momento, existem no total 14 supermercados 

chineses em Portugal, principalmente em Lisboa, no Porto e em Braga. Importa realçar que 

o que está a ser referido aqui são supermercados que vendem principalmente produtos 

alimentares da China em vez de lojas chinesas (também chamada por “loja dos trezentos”) 

que vendem outros produtos produzidos na China, por exemplo, roupa, brinquedos etc.  

Os supermercados chineses, no início, serviam basicamente as necessidades dos 

imigrantes chineses assim como a restauração chinesa, porque a maior parte dos outros 

supermercados em Portugal não vendem o que eles precisam, ou pelo menos, não vendem 

tudo o que precisam. No caso de Auchan (antigo Jumbo), o supermercado francês oferece 

também alguns produtos asiáticos, mas não são tão diversificados como os supermercados 

chineses e o preço é mais elevado.  
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Como agora os supermercados têm um mercado mais amplo, não sendo composto 

meramente por emigrantes/estudantes chineses, segundo o questionário, 56.5% dos 

participantes já foram a um supermercado chinês para comprar mercadorias chinesas (e não-

chinesas) (Gráfico 3). De acordo com Chen Hailang (entrevistado), “agora há cada vez mais 

portugueses (e também outros asiáticos tais como nepaleses e bengaleses) a comparecerem 

no supermercado chinês. Eles compram os ingredientes e temperos tal como os chineses 

fazem para cozinhar a gastronomia chinesa ao seu próprio.” Na 17ª pergunta do questionário, 

33.3% admitem que eles fazem comida chinesa em casa e 37.1% dizem que ainda não têm 

a oportunidade de a fazer em casa, mas têm a vontade de tentar (Gráfico 16). Portanto, 

observa-se que a comida chinesa já está espalhada na sociedade portuguesa, para além do 

restaurante chinês, tornando-se gradualmente uma parte da vida dos portugueses.  

GRÁFICO 16 

“Cozinha a comida chinesa em casa?” 

 

Fonte: criação do autor 

Embora os supermercados, tal como restaurantes chineses, sejam uma plataforma de 

contacto com a China, especialmente a sua comida, os resultados ainda não chegaram ao 

mesmo nível dos restaurantes. Repara-se que apenas 42.3% dos que frequentam 

supermercados dizem que os supermercados chineses deixaram a sua impressão da China 

melhor (Gráfico 17). Na mesma pergunta dirigido aos consumidores dos restaurantes, este 

número era de 50%. A perda da identidade nos supermercados chineses é ainda pior que nos 

restaurantes. Chen Hailang (entrevistado) revelou que eles já mudaram o nome 

“supermercado chinês” a “supermercado asiático”, uma vez que agora há cada vez mais 

clientes não-chineses, pois o estabelecimento parece mais internacional e amigável aos 
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outros povos. Além disso, nos supermercados chineses, os produtos dos diferentes países 

asiáticos não são distinguidos, portanto, há cerca de 30.1% das pessoas admitem que eles 

não têm ideia de quais são produtos chineses ou de outros países asiáticos.  

GRÁFICO 17 

“Em geral, os supermercados chineses deixaram a sua impressão da China melhor ou 

pior?” 

 

Fonte: criação do autor 

Apesar de ser uma plataforma potencial, a gastrodiplomacia através dos supermercados 

chineses ainda é ainda imaturo. Além da perda da identidade chinesa, encontram-se vários 

outros problemas. Em primeiro lugar, os próprios supermercados chineses têm que melhorar 

a sua imagem. O ambiente dos supermercados não é bom, é muito básico, um pouco como 

um armazém, e ocasionalmente há produtos expirados61. Em segundo lugar, um sentimento 

patriótico consciente em defesa da imagem da China é importante. Os donos não têm a 

consciência de associar o seu negócio à imagem da China, pelo qual não têm pensado em 

participar na promoção da cultura/gastronomia chinesa em Portugal (Chen Hailang, 

entrevistado). Para eles, o seu próprio negócio é a única coisa que se importa. O autor da 

presente dissertação também sentiu isso, porque a maior parte dos donos dos supermercados 

recusam a participar na entrevista. Tal como Silva (2020, p. 143) destaca “ as representações 

modernas dos chineses não ajudam na construção de uma imagem positiva da China em 

Portugal”. Acreditamos que esta situação continuará, uma vez que os donos passarão a ser 

os filhos (gerações futuras dos primeiros emigrantes chineses) que nascem e crescem cá em 
 

61  Informação consultada no dia 24 de março de 2022, em 
https://www.publico.pt/2008/09/26/sociedade/noticia/bebidas-de-leite-chines-a-venda-em-portugal-apesar-
de-a-asae-ter-garantido-o-contrario-1343989. 
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vez de na China. Por outras palavras, mesmo que ainda tenham a raça amarela, já deixaram 

de ser chinês na essência e, portanto, é ainda mais difícil de ajudar a melhorar a imagem da 

China. 

 

Concluindo, em regra geral, os restaurantes chineses em Portugal são muito populares entre 

o povo português onde os clientes não só têm experiências gastronómicas mas também 

oportunidades para contatar com a cultura chinesa. Portanto, este é um recurso muito 

potencial para promover a gastrodiplomacia chinesa. Para tal, uma coordenação e estratégia 

clara é exigida por parte da autoridade chinesa, por exemplo, da Embaixada. Para além disso, 

por causa dos vários problemas da restauração chinesa em Portugal, a tradução dos menus 

tem que ser melhorada e os empregados devem melhorar o seu nível de português para 

comunicar com maior eficácia com os clientes. Adicionalmente, a perda de autenticidade 

corresponde à perda da identidade chinesa, portanto, os donos não podem procurar apenas 

ganhos imediatos a curto prazo, abandonando a adesão à autenticidade da cultura chinesa. 

No que toca aos supermercados, este canal será promissor se participar na campanha 

gastrodiplomática da China, uma vez que já há muito mais clientes não-chineses. Entretanto, 

os donos devem estar cientes de que o seu negócio é intimamente ligado com a perceção da 

China dos clientes, sendo isso o chamado efeito COO. Por isso, melhorar a imagem dos seus 

supermercados e aumentar a sua auto-consciencialização patriótica é o foco mais essencial, 

neste momento. 

 



 85 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na era de globalização, as cooperações e os intercâmbios aprofundaram-se entre países, 

entretanto, a competição e tensão internacional continua e continuará. Ao contrário do 

tradicional hard power, que se manifesta normalmente pelas forças armadas, o soft power 

visa a obter resultados políticos ou económicos que queremos através da persuasão dos 

outros países em seguir-nos. Para produzir esta atração, recorre-se sempre a três recursos – 

cultura, política e valores domésticos assim como política externa. A China tem promovido 

o seu soft power em todo o mundo desde o início do século corrente. Em 2006, o presidente 

Hu Jintao destacou que o soft power teria um papel indispensável para o futuro da China. O 

país valoriza bastante o papel dos recursos culturais na construção do seu soft power, 

igualizando o soft power como soft-culture-power (wénhuà ruǎn shílì )*&'(). A 

promoção do mandarim no estrangeiro, o estabelecimento dos Institutos Confúcio em 2004, 

o apoio aos estudantes que vêm estudar na China são provas disso.  

A diplomacia pública, que visa a aproximar o público do país-alvo, tem uma longa 

história na promoção do soft power de um país (Nye, 2008). Nas últimas décadas, este novo 

canal de diplomacia já gerou vários ramos. Em 2002, o governo tailandês lançou o projeto 

“Global Thai”, divulgando a culinária nacional mundialmente através do aumento do 

número dos restaurantes tailandeses. De facto, a gastronomia, a expressão da cultura, a 

tradição e os costumes duma civilização contribuem uma parte importante dos recursos do 

soft power. The Economists (2002) na descrição do esforço da Tailândia como 

gastrodiplomacia aponta três objetivos principais desta nova campanha da diplomacia 

pública: 1) promover a culinária nacional; 2) atrair turistas internacionais e 3) impulsionar a 

exportação.  

Seguindo a Tailândia, muitos países, nomeadamente asiáticos, também começaram a 

planear a sua gastrodiplomacia, tais como Japão, Malásia e Coreia do Sul. Como resultado, 

muitas investigações têm sido feitas para solidificar os conhecimentos científicos da 

gastrodiplomacia. Por exemplo, Rockover (2012) e Chapple-sokol (2013) produziram 

trabalhos significativos e argumentaram que o soft power, a diplomacia pública e a nation 

branding constituem a base teórica da gastrodiplomacia.  

Desde os oito sabores da etnia Han até a culinária das outras etnias minoritárias, o 

Império do Meio tem um mundo repleto da gastronomia e, portanto, não iria perder a nova 
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tendência de gastrodiplomacia. Nos últimos anos, o país tem organizado a degustação, 

produzido artefactos audiovisuais e apoiado vários Key Opinion Lider (KOL) na internet e 

entre outras medidas para promover a sua culinária. Os atores dessa promoção são vários, 

por exemplo as embaixadas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o canal de televisão 

etc. Porém, a autoridade chinesa ainda ocupa um lugar muito evidente, que corre o risco de 

reduzir a eficácia da diplomacia pública e de dar a impressão de que se trata de um exercício 

de propaganda. Além disso, falta uma estratégia clara e coordenação na campanha chinesa. 

Isto é, objetivos, slogans, logos e planos tal como os outros países fizeram.  

Em relação à gastrodiplomacia chinesa em Portugal, um país que já começou a 

comunicar com a China há mais de 500 anos, os restaurantes chineses desempenham um 

papel relevante, uma vez que os restaurantes são um sítio (e talvez o único) onde o povo 

português pode contactar com a gastronomia e cultura chinesa e, portanto, estão 

estreitamente relacionadas com a gastrodiplomacia e imagem da China. Com efeito, os 

portugueses estão basicamente satisfeitos com os restaurantes chineses e já obtêm 

conhecimentos culturais da China ao frequentar os restaurantes chineses em Portugal. 

Contudo, este papel ainda está limitado à área cultural, ou seja, os interesses pela China ainda 

não estão bem alargados para outros aspetos da China (exceto viajar para China, o que podia 

ser uma revelação para melhorar a campanha gastrodiplomática chinesa). A maior parte das 

pessoas ainda não tem vontade de saber mais sobre o sistema político da China nem deseja 

comprar outros produtos não-alimentares daquele país. Desta forma, a gastronomia chinesa 

não permitiu à China estabelecer um bom efeito COO em Portugal. Aliás, a portugalização 

prejudicará, de certa maneira, a promoção da gastronomia chinesa. Quanto aos 

supermercados chineses em Portugal, mesmo que não fique no mesmo nível na 

gastrodiplomacia tal como os restaurantes, estes também são plataformas importantes, 

porque recebem cada vez mais clientes portugueses. Porém, a perda da identidade chinesa e 

a indiferença dos donos à gastrodiplomacia chinesa tornam-se em obstáculos do seu papel.  

O presente trabalho oferece uma visão geral sobre a relevância da gastronomia na 

diplomacia pública da China e, particularmente, no caso português. Os papéis dos 

estabelecimentos diretamente relacionados com a gastronomia, restaurantes e 

supermercados, são analisados, oferecendo uma nova visão bottom-up para discutir a 

gastrodiplomacia. Entretanto, encontram-se também dificuldades e insuficiências. Em 

primeiro lugar, basicamente não há trabalhos exclusivos sobre a gastrodiplomacia chinesa, 
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o que dificulta a revisão de literatura e, por isso, não podemos comparar o trabalho com os 

outros. Em segundo lugar, alguns donos assim como a embaixada chinesa em Lisboa não 

estão disponíveis de participar na investigação, o que dificulta a recolha de dados. Mas, de 

certo modo, esta relutância também é uma informação importante.  

Para as investigações futuras, podia ser de grande interesse aproveitar as experiências 

bem-sucedidas de outros países para proporcionar iniciativas para o design de alto nível da 

gastrodiplomacia chinesa. E, a partir dos dados da presente investigação, que se refere que 

os portugueses têm vontade de visitar a China por causa da sua gastronomia, vale a pena 

analisar a relação entre a gastronomia e o turismo. Em relação à questão da “autenticidade” 

dos restaurantes chineses, pode-se também levar a cabo uma investigação quantitativa para 

descobrir se os portugueses realmente precisam de pratos chineses autênticos ou 

portugalizados e, por conseguinte, as vantagens e desvantagens de portugalização da 

gastronomia chinesa na perspetiva do soft power e nation branding.
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ANEXOS 

Anexo I: Questionário e resultados 

 
 

Questionário 

1ª:   Acha que a gastronomia chinesa é atraente para si?      (Pergunta de escala) 
Nota média：3.93 

Escolha Nº de res. Proporção 

Nada (0) 2 1.45% 

1 3 2.17% 

2 9 6.52% 

3 24 17.39% 

4 51 36.96% 

Muitíssimo (5) 49 35.51% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
2ª   Conhece bem a comida chinesa?      (Escolha única) 
 

Escolha Nº de 
res.  Proporção 

Sim 55 39.86% 
Não, mas queria saber mais sobre a comida 
chinesa. 81 58.7% 

Não, e não queria saber nada dela. 2 1.45% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
3ª   Quando pensamos na comida chinesa, qual é o prato representativo que lhe vem à 
cabeça?      (Branco para preencher) 
Ver na Gráfico A.  
 
4ª   Já alguma vez foi a um restaurante chinês?      (Escolha única) 
 
Escolha Nº de res. Proporção  

Sim 126 91.3% 

Nunca. Porquê? 12 8.7% 

Respostas válidas no total 138  
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5ª  Com que frequência é que frequenta os restaurantes chineses?      (Escolha única) 
 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Pelo menos 1 vez por semana 4 3.17% 

Pelo menos 1 vez por mês 39 30.95% 

Com menos frequência 83 65.87% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
6ª   Quais são os fatores que influenciam a sua escolha de restaurante chinês para 
comer?      (Escolhas múltiplas) 
 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Preços baixos 24 19.05% 

Comida deliciosa 86 68.25% 

Gosto pela cultura chinesa 46 36.51% 

Sem razão particular 22 17.46% 

Outro: 2 1.59% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
7ª   Consegue usar pauzinhos?      (Escolha única) 
 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Sim, consigo. 83 65.87% 

Sim, consigo, mas prefiro faca e garfo. 17 13.49% 

Não, não consigo. 26 20.63% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
8ª   Acha que a comida nos restaurantes chineses é autêntica?      (Escolha única) 
 

Escolha Nº de 
res.  

Proporção 
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Sim, é. 46 36.51% 

Não, mas é-me indiferente. 20 15.87% 

Não, e não me é indiferente. 24 19.05% 
Não tenho ideia do que é uma comida chinesa 
autêntica. 36 28.57% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
9ª   Gosta do interior dos restaurantes chinês?      (Pergunta de escala) 
Nota média: 3.63 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 2 1.59% 

1 2 1.59% 

2 6 4.76% 

3 47 37.3% 

4 43 34.13% 

Muitíssimo (5) 26 20.63% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
10ª   Está satisfeito com a higiene dos restaurantes chineses?      (Pergunta de escala) 
Nota média: 3.41 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 1 0.79% 

1 4 3.17% 

2 12 9.52% 

3 50 39.68% 

4 43 34.13% 

Muitíssimo (5) 16 12.7% 

Respostas válidas no total 126  
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11ª   É capaz de encomendar com precisão ao ler os menus? Ou será que alguns dos 
nomes dos pratos lhe causam confusões?      (Escolha única) 
 

Escolha Nº de 
res.  Proporção 

Consigo ordenar sem problema. 49 38.89% 
A maior parte das vezes tenho dúvida sobre os 
nomes dos pratos. 31 24.6% 

Às vezes tenho dúvidas. 46 36.51% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
12ª   Como avalia o nível de serviço do pessoal dos restaurantes chineses em geral?     
(Pergunta de escala) 
Nota média: 3.67 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Muito mau (0) 0 0% 

1 1 0.79% 

2 8 6.35% 

3 39 30.95% 

4 62 49.21% 

Muito bom (5) 16 12.7% 

Respostas válidas no total 126  
 
 
13ª  Em geral, existe alguma barreira linguística quando se comunica com o pessoal 
dos restaurantes?      (Escolha única) 
 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Sim, o problema é muito grande. 2 1.59% 

Sim, existe algum problema. 52 41.27% 

Não, não há problema nenhum. 72 57.14% 

Respostas válidas no total 126  
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14ª   Em geral, os restaurantes chineses deixaram a sua impressão sobre a China 
melhor ou pior?     (Escolha única) 
 

Escolha Nº de res.  Proporção 

Melhor 63 50% 

Pior 4 3.17% 

Indiferente 59 46.83% 

Respostas válidas no total 126  

 
 
15ª   Já alguma vez foi a supermercado chinês?      (Escolha única) 
 

Escolha 
Nº de 
res.  Proporção 

Sim, fui. 71 51.45% 
Sim, vou regularmente aos supermercados 
chineses. 

7 5.07% 

Nunca. Porquê? 60 43.48% 

Respostas válidas no total 138  

 
 
16ª   O que compra?      (Escolhas múltiplas) 
 

Escolha 
Nº 
de 
res.  

Proporção 

Mercadorias chinesas. 40 51.28% 

Mercadorias asiáticas não-chinesas (e.g. do 
Japão). 31 39.74% 
Não consigo distinguir quais são chinesas ou 
de outros países asiáticos. 24 30.77% 

Respostas válidas no total 78  

 
 
17ª   Cozinha a comida chinesa em casa?      (Escolha única) 
 

Escolha Nº de res.  Proporção 

Sim. 26 33.33% 

Não. 23 29.49% 
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Ainda não, mas tenho a vontade de tentar. 29 37.18% 

Respostas válidas no total 78  
 
 
18ª   Em geral, os supermercados chineses deixaram a sua impressão da China melhor 
ou pior?      (Escolha única) 
 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Melhor 33 42.31% 

Pior 4 5.13% 

Indiferente 41 52.56% 

Respostas válidas no total 78  
 
 
19ª   Ao frequentar os restaurantes ou supermercados chineses, sente-se que a China 
se torna mais próxima de si?      (Pergunta de escala) 
Nota média: 3.12 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 9 6.52% 

1 7 5.07% 

2 21 15.22% 

3 38 27.54% 

4 48 34.78% 

Muitíssimo (5) 15 10.87% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
20ª   Os restaurantes chineses ou os supermercados chineses dão-lhe mais 
informações sobre a China?      (Pergunta de escala) 
Nota média: 2.78 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 11 7.97% 

1 11 7.97% 

2 29 21.01% 
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3 41 29.71% 

4 38 27.54% 

Muitíssimas (5) 8 5.8% 

Respostas válidas no total 138  

 
 
21ª   Conheceu alguma coisa sobre os valores culturais chineses com a comida 
chinesa?     (Pergunta de escala) 
Nota média: 2.78 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 8 5.8% 

1 18 13.04% 

2 20 14.49% 

3 55 39.86% 

4 24 17.39% 

Muitíssimas (5) 13 9.42% 

Respostas válidas no total 138  

 
 
22ª   Em regra geral, a comida chinesa faz com que esteja mais interessado na cultura 
da China?     (Pergunta de escala) 
Nota média: 3.37 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 6 4.35% 

1 8 5.8% 

2 14 10.14% 

3 38 27.54% 

4 45 32.61% 

Muitíssimo (5) 27 19.57% 

Respostas válidas no total 138  
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23ª   Em regra geral, a comida chinesa faz com que esteja mais interessado nos outros 
aspetos da China além da sua cultura? Por exemplo, na política ou na economia.      
(Pergunta de escala) 
Nota media: 2.59 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 17 12.32% 

1 16 11.59% 

2 30 21.74% 

3 33 23.91% 

4 27 19.57% 

Muitíssimo (5) 15 10.87% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
24ª   O interesse pela comida chinesa torna-o mais receptivo a algumas das ações do 
governo chinês?      (Pergunta de escala) 
Nota media: 1.78 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 39 28.26% 

1 25 18.12% 

2 28 20.29% 

3 27 19.57% 

4 11 7.97% 

Muitíssimo (5) 8 5.8% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
25ª   A comida chinesa causou um desejo de comprar mais produtos chineses (não-
alimentares)?     (Pergunta de escala) 
Nota media: 1.96 
Escolha Nº de res.  Proporção 

Nada (0) 42 30.43% 

1 18 13.04% 
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2 19 13.77% 

3 29 21.01% 

4 22 15.94% 

Muitíssimo (5) 8 5.8% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
26ª   A comida chinesa dá-lhe vontade de viajar à China?     (Pergunta de escala) 
Nota media: 3.41 
Escolha Nº de res. Proporção 

Nada (0) 11 7.97% 

1 7 5.07% 

2 15 10.87% 

3 29 21.01% 

4 34 24.64% 

Muitíssimo (5) 42 30.43% 

Respostas válidas no total 138  
 
 
27ª Quer acrescentar alguma coisa?      (Branco para preencher) 
Ver na Tabela B.  
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Gráfico A do questionário 

Respostas à 3ª pergunta 
 

 
 
 

TABELA A do questionário 

Respostas à 27ª pergunta 
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Anexo II: Guião de Entrevistas 

(Versão aos donos dos restaurantes) 

 

                       Mestrado em Estudos Chineses                 

 
Guião de Entrevista  !"#$ 

 Tempo previsto: 30 minutos  %&'()*+ ,-. .

.

Esta entrevista enquadra-se numa dissertação de Mestrado intitulada “Diplomacia Pública da 
China em Portugal: a relevância de gastronomia”, a desenvolver no âmbito do Mestrado em Estudos 
Chineses da Universidade de Aveiro. O objetivo deste estudo é analisar a importância da 
gastronomia na diplomacia pública através do caso específico da China em Portugal. 

Obrigado pela sua participação.  

!"#$%&'()*+,-./012345 6+,789:;<=>?@AB;C

DE6;FGHIJ!-.;K;%LM+,789:;NOPQIRAB7<=>?+;

STEJ5

UUV;WXJ5

 

I. Informações básicas  Y!Z[: 

-Nome  \]^ 

-Nome de restaurante  _`]a^ 

-Quantos empregados tem  bcde^5 

-Quantos anos em Portugal  789:fg^5 

-Nível de língua portuguesa  8hij^5 

 

II. Perguntas  kl^ 

1. Porque é que veio a Portugal? mnopqrs89:t 

 

2. Porque é que trabalha na restauração?  mnopquv_wxt5

3. Qual é a escola principal da comida do restaurante? V_`;yz{|%t 

4. Quem é o cliente-alvo? Chineses ou portugueses?  V;K}~�yT%+,ÄÅ%89:
Ät5

5. Fez alguma alteração importante nos pratos para se adequar aos gostos locais portugueses?5mu
TÇÉ89:!ÑÖÜáV%àâ{ävãuå);çét5

6. Quais são os pratos favoritos por clientes não-chineses? >,~Äèêë;{ä%t 

 

7. Qual acha que é o atual estado de desenvolvimento da indústria alimentar chinesa em Portugal?  
Quais são as dificuldades atuais?  VímKì89:+_xîï;ñóòoôtönoõút 
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                       Mestrado em Estudos Chineses                 

 

8. Segue o que se está a passar na China? Por exemplo, a política, economia, cultura, a imagem da 
China ou o soft power chinês no estrangeiro, etc. 5V%àöDù+,;ûüt†°+,;¢£§
•¶§4ß®+,;©>™´¨≠ÆØ∞∞t5

9. Acha que a gastronomia chinesa é uma fonte do soft power chinês? Vím+,AB%±≤≠
ÆØr≥¥t5

10. Além de ganhar a vida, presta atenção ao papel dos restaurantes na imagem da China em Portugal?  
µuz∂∑>áV%à∏7π+_`â+,78™´;∫ªt  

 

11. Quando o restaurante foi estabelecido no início, teve o cuidado de lhe aplicar elementos chineses? 
Por exemplo, no design da decoração, louça de mesa, etc.  7_`GºΩæáV%àöùπø
+,¿¡¬ª√+t†°7ƒ≈§_N∞;∆«»… 

12. Gostaria de introduzir as novidades da China em Portugal, tais como chá de leite, luosifen, 
hotpot e outros novos alimentos da moda? Ou novas formas de fazer negócio, tais como encomendar 
self-service e Cozinha Transparente? 5V%à πÀ+,;±ÃÕŒπœ–89:á†°—“§
”‘’§÷◊∞ÕÿŸBät®%⁄¤‹_§›fifl‡∞Õ•z·‚t5

13. Já conheceu algum cliente que estivesse muito interessado na comida chinesa, cultura chinesa 
ou outras coisas sobre a China? V%à„sMâ+_§+,4ß∞öD+,;‰ÂÊIÁË
È;Í~t5

14. Há muitos clientes repetidos não-chineses?55Î+,;ÏÌ~Ó¥t5

15. Acha que existe uma ligação entre a imagem da China em Portugal e os restaurantes chineses? 

Vím+,™´X©>+_`ΩÔ%à7Ò|t5

5

16. A tradução de menu vem donde? Está satisfeito com a tradução? Houve casos em que os clientes 
tiveram dificuldade em encomendar comida por causa da tradução de menu? 

{ÚÛÙr⁄ıˆtVâÛÙ%à˜πt%àã¯M~Ä˘{ÚÛÙ˙˚¸‹{˝˛;ü

ót5

17. Quando um cliente está interessado num prato ou em qualquer outra coisa sobre a China ou tem 
uma pergunta, o senhor (ou qualquer outro empregado do restaurante) pode comunicar com ele sem 
qualquer problema? 

ˇ~Äâ±!{®√"#ıX+,öD;$%ÁËÈ&áV'®(_`;√"bc)%à*+

,˝˛X√-./L?0t5

 

18. Lembra-se da Operação Oriente? Em caso afirmativo, o negócio dos restaurantes chineses foi 
afetado nessa altura? 
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                       Mestrado em Estudos Chineses                 

VÅ123$·.é¥4t°512;6áˇ&+_x7s89u¥t5

 

19. Há mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? 

VÅöno:;<;¥t5

5

Obrigado..//.
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(Versão aos donos dos supermercados) 

 

                      Mestrado em Estudos Chineses                     

Guião de Entrevista  !"#$ 

Tempo previsto: 20 minutos   %&'()*+ ,-.

.

Esta entrevista enquadra-se numa dissertação de Mestrado intitulada “Diplomacia Pública da 
China em Portugal: a relevância de gastronomia”, a desenvolver no âmbito do Mestrado em Estudos 
Chineses da Universidade de Aveiro. O objetivo deste estudo é analisar a importância da 
gastronomia na diplomacia pública através do caso específico da China em Portugal. 

Obrigado pela sua participação.  

/0!"123456789:;<=>?@. A78BCDEFGHIJ)KLFM

NOAFPQR,S/9:FTF1UV78BCDEFWXYZ,[KLBGHIJ7F

\$OS.

]]^F_`S.

 

I. Informações básicas  a/bc.

-Nome  def 

-Nome de supermercado  gheif 

-Quantos empregados tem  jklmf. 

-Quantos anos em Portugal  BCDEnof. 

-Nível de língua portuguesa  Cpqrf..

.

II: Perguntas..st.

1. Porque é que veio a Portugal? uvwxyz{CDE|.

 

2. Porque escolheu gerir um supermercado chinês?  uvwxy}~7g| 

3. Quem é o cliente-alvo? Chineses ou portugueses?  ^FT�ÄÅÇ$178ÉÑ1CDE
É|.

4. Além das coisas da China, vende também coisas japonesas ou coreanas? Porquê?  ÖÜ78á
àâIä^Ñãå/çéè8çê|uvw| 

5. Quais são os artigos mais populares comprados por clientes não-chineses?  I8ÄÉëíìî
ïFçà1| 

.

6. Qual acha que é o atual estado de desenvolvimento dos supermercados chineses em Portugal?  
^ñuTóCDE7gòôöFõúùwû|.
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                      Mestrado em Estudos Chineses                     

 

7. Segue o que se está a passar na China? Por exemplo, a política, economia, cultura, a imagem da 
China ou o soft power chinês no estrangeiro, etc. .^1ü†N°78F¢£|§•78F¶ß®
}©®@™é78F´I¨≠ÆØ∞±≤≤.

8. Acha que a gastronomia chinesa é uma fonte do soft power chinês? ^ñu78KL1≥¥Ø
∞±zµê|.

9. Além de ganhar a vida, presta atenção ao papel dos supermercados chineses na imagem da China 
em Portugal?  ÖÜ~∂âIä^1ü∑B∏7gπ78BC¨≠F∫ª|  

10. Gostaria de introduzir as novidades da China em Portugal, tais como chá de leite, luosifen e 
outros novos alimentos da moda? Ou introduzir algumas novas formas de fazer negócios? .^1
üº∏Ω78F≥æø¿∏¡¬CDEä§•√ƒ®≈∆«≤ø»…Là|é 1¡¬≥æ

øF}~ÀÃ| 

11. Já conheceu algum cliente que estivesse muito interessado na comida chinesa, cultura chinesa 
ou outras coisas sobre a China? ^1üÕ{Vπ78Lá®78@™≤†N78FŒœ–,
—“”F‘Ä|.

12. Há muitos clientes repetidos não-chineses?..’78F÷◊Äÿê|.

13. Acha que existe uma ligação entre a imagem da China em Portugal e os supermercados chineses? 

^ñu78¨≠`´I7gŸ(1ü⁄B¤‹|.

.

14. A tradução da mercadoria vem donde? Está satisfeito com a tradução? Houve casos em que os 
clientes tiveram dificuldade em compreender o que é por causa da tradução de erros de tradução? 

çàei›fizfl‡·|^π›fi1ü‚∏|1ü„‰VÄÉÂ›fiÊÁËîáÈÍF£

ú|.

15. Quando um cliente está interessado numa coisa ou em qualquer outro assunto sobre a China ou 
tem uma pergunta, o senhor (ou qualquer outro empregado do supermercado) pode comunicar com 
ele sem qualquer problema? 

ÎÄÉπ≥ÏáàéÌÓÔ‡`78†NFÒ—“”'ä̂ Úé ghFÌÓjkÛ1üÙ

ıˆÈÍ`Ì˜¯˘UJ˙|.

.

 

Obrigado!!""!
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(Versão aos diretores do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro) 
 

 

                         Mestrado em Estudos Chineses                     

Guião de Entrevista  !"#$ 

Tempo previsto: 30 minutos   %&'()30*+ 

 

I: Informações básicas  ,-./:  

-Nome  01: 

-Ocupação  23:  

 

II: Perguntas  45) 

1. Tem interesse em conhecer a China? Porquê?  6789:;<=>?@A> 

2. Já conheceu a China? Se sim, o que acha sobre a China?  6BC89=>DEBCFGH:

IDJ> 

3. Depois de estar na China, a sua impressão/opinião mudou?  BK89LMHNO789FP

QR:ISTUVKWX> 

 

4. Como acha o soft power da China agora? Quais são os aspetos que pode sentir o soft power chiês? 

6YZ89[OF\]^DJ>_`abcde> 

5. Acha que a gastronomia chinesa é uma fonte do soft power chinês? 6f?89ghSij\

]^kl=>m

6. Acha que a China está atualmente a concentrar-se na diplomacia pública ou no nation-branding 

à escala internacional? Em que áreas?  6YZ89[OSTno9pqrsFtuvwx9

yz{|}>abcde> 

 

7. Está interessando na comida chinesa? Porquê?  678~:;<=>?@A> 

8. Gosta de frequentar os restaurantes chineses? Porquê?  6�ÄB8~Å=>?@A> 

9. Acha que a comida chinesa aqui em Portugal é autêntica?  6YZÇÉÑF8~STÖÜ> 

10. Consegue e costuma usar a loiça da mesa chinesa? Por exemplo, pauzinhos e tigelas.  6ST

áàâ89~ä> 

11. Como pensa que os restaurantes chineses em Portugal são diferentes dos restaurantes chineses 

locais na China?  6YZÇÉÑF8~Åã89-åF8~Åç@Aéè> 

 

12. Vai aos supermercados chineses? O que compra?  6áB89êëíì=>î@A> 

13. Como é a experiência de compras nos supermercados chineses?  89êëFíì_ïDJ> 


