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Chineses em Portugal: Integração e Relações com a Comunidade

1 – A Comunidade e Sociedade Chinesas

A Republica Popular da China tem uma população oficialmente já superior aos 1300
milhões de pessoas (92% são de etnia Han) [NBSC2009], um quinto da população
mundial, Taiwan tem 23 milhões [Wikipedia2011a].

Estima-se que haja na ordem das 40 milhões de pessoas de etnia chinesa
fora da China, maioritariamente (28 milhões) no sudeste asiático (onde se destacam
Indonésia, Malásia e Tailândia com aproximadamente 7 milhões cada, e Singapura,
onde formam três quartos da população, com quase 3 milhões), mas também na
América (Estados Unidos com aproximadamente 3.5 milhões e Canadá e Peru com
1.3 milhões cada). Na Europa destacam-se o Reino Unido e a França com 500 mil e
230 mil, respectivamente. Na Russia haverá na ordem de 1 milhão, na Austrália 670
mil e na África do Sul 350 mil [Wikipedia2011b].

Em  Portugal,  estima-se  que  a  comunidade  chinesa  seja  composta  por
aproximadamente 20 mil pessoas [DN2010, RTP2010, Silva2008].

Os Han formam a maioria destes números. Mas apesar de os Han terem uma
escrita  comum e  uma  história  de  quatro  mil  anos,  diferem muito  em feições  e
estatura,  em  vestuário,  em  alimentação  e  (originalmente)  em  língua  falada
[Mazo1990]. A própria vasta dimensão da China, com diversas e muito diferentes
zonas geográficas e climáticas, explica em parte a existência dessas diferenças. No
entanto,  é  de  salientar  que  existe  entre  os  Chineses  dentro  e  fora  da  China,  e
mesmo  entre  os  descendentes  de  segunda  e  terceira  geração  dos  Chineses
emigrados, um sentimento de identidade de pertencer a uma mesma comunidade
[Heaton2007].

Esta  grande  comunidade  partilha  uma  série  de  valores,  costumes  e
comportamentos  comuns, muito influenciados pela filosofia confucionista,  que rege
a vida da sociedade chinesa: as relações entre pais e filho, com a piedade filial como
importantíssimo  valor;  a  relação  hierárquica  entre  súbdito  e  subordinado  (por
exemplo, entre patrão e empregado); a relação entre irmãos; entre marido e mulher
e; finalmente, as relações entre amigos, onde a confiança, honestidade, e retribuição
mútuas estão presentes.

Na estrutura social,  o conceito de grupo, com a estrutura familiar no lugar
central desse grupo, talvez seja a característica mais importante e mais marcante da
sociedade chinesa. O lugar central da família reflecte-se nas actividades económicas
e empresariais,  onde se  espera  que os  filhos  ajudem na actividade dos pais  e,
quando estes cheguem a uma idade avançada, os filhos continuem o negócio dos
pais.

Ao contrário das sociedades ocidentais, em que relativamente ao grupo de
amigos normalmente existe o conceito dialéctico de dentro ou fora (há um conjunto
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bem definido de pessoas que faz parte do grupo de amigos),  do ponto de vista
chinês o grupo é visto de dentro para fora: no centro está a família, a seguir estarão
as pessoas da mesma aldeia, e por aí fora. Isto reflecte-se no facto de os chineses
tendencionalmente  emigrarem para  onde  haja  já  gente  do  seu  grupo  (a  grande
maioria dos imigrantes chineses em Portugal são da província de Zhejiang (浙江 ),
principalmente da cidade de Wenzhou (温州 ) e da zona rural de Qingtian (青田 )*

[Neves2008]).
Isto leva a que a comunidade chinesa seja coesa e autónoma, não deixando

transparecer para fora do grupo os problemas, antes tentando resolvê-los dentro do
grupo.  O  espírito  de  entre-ajuda  (as  relações  entre  amigos)  incita  a  este
comportamento.  Há um provérbio  chinês que diz:  “Na sua terra  é à  família  que
compete entre-ajudar-se, fora dela tal obrigação compete aos amigos” [Amaro1998].
Mas,  se  por  um  lado  isto  facilita  a  integração  de  emigrantes  na  sociedade  de
acolhimento,  tendo  apoio  logo  que chegam,  tanto  a  nível  de  emprego como de
habitação, por outro torna a sociedade chinesa mais fechada à sociedade exterior
[Matias2007].  Este  isolamento  reflecte-se  no  facto  de,  mesmo vários  anos  após
terem  chegado  a  Portugal,  muitos  chineses  terem  um  conhecimento  da  língua
portuguesa bastante básico [Saramago2007].

2 – A Comunidade Chinesa em Portugal

De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,  o número de
cidadãos Chineses legalmente residentes em Portugal em 2009 era de quase 15 mil
[SEF2010], representando 3.2% do número oficial de estrangeiros em Portugal. No
entanto, a comunidade de cidadãos de etnia Chinesa em Portugal deverá estar na
ordem dos 20 mil [DN2010, RTP2010, Silva2008], dos quais cerca de 3 mil terão a
nacionalidade portuguesa [DN2010].

A comunidade Chinesa em Portugal poderá ser dividida em quatro subgrupos
principais:  (i) os  oriundos  de  Moçambique  na  década  de  1970  aquando  da
independência e da posterior guerra civil em Moçambique; (ii) os provenientes de
Macau na década de 1990; (iii) os provenientes da Republica Popular da China, a
partir da década de 1980, que constituem o grupo maioritário e cuja grande parte, tal
como noutros  países do sul  da Europa,  é  proveniente  da província  de Zhejiang

* O documentário “Vai com o vento”, de 2009, de Ivo M. Ferreira, retrata a odisseia da emigração de
um jovem de Qingtian para Portugal.
(http://zeroemcomportamento.wordpress.com/2010/10/04/dois-filmes-ivo-m-ferreira-estreiam-nos-
cinemas-portugueses/; http://www.rtp.pt/icmblogs/rtp/fotograma/?k=Documentario-vai-com-o-
vento-e-a-curta-metragem-o-estrangeiro.rtp&post=29313; trailer: http://www.youtube.com/watch?
v=QB9yAzQq1qo)
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(浙江 ),  situada na costa leste da China,  a sul  de Xangai  e;  (iv)  os estudantes-
bolseiros (normalmente pós-graduados) a fazer um período de estudos em Portugal
[Neves2008,  Oliveira2003,  Pereira2009].  Formando  um  conjunto  bastante
heterogéneo, no entanto em termos numéricos dominado pelos imigrantes da RPC a
partir da década de 1980 e seus descendentes.

Os  chineses  que  imigraram  para  Portugal  a  partir  da  década  de  1980,
inicialmente dedicavam-se ao negócio da restauração, mais tarde apareceram os
armazéns, e posteriormente a lojas [Saramago2007,  Silva2008]. Geograficamente,
começaram por se instalar nos centros urbanos, principalmente em Lisboa, mas hoje
em dia, apesar dessa prevalência se manter, encontram-se distribuídos por todo o
país, como se pode constatar pela presença dos seus restaurantes e principalmente
lojas em todo o país.

3 – A Integração e as Relações com a Comunidade 

O espírito de entre-ajuda dentro do grupo, leva muitas vezes a que os chineses não
tenham muita necessidade de conviver com os portugueses para além das relações
profissionais.  A  falta  de  conhecimento  da  língua  portuguesa  aquando  da  sua
chegada a Portugal, leva a que o relacionamento social com os portugueses seja
complicado, o que obviamente origina, aliado à diferença entre as línguas (Lee, há 6
anos em Portugal: “a língua é muito difícil de aprender porque tem muita gramática”
[Pereira2009]), que a aprendizagem do português seja difícil.

Muitos  chineses,  mesmo  vários  anos  após  terem  chegado  a  Portugal,
possuem um conhecimento bastante básico do português [Jesus2010], como é o
caso do senhor Ye, que apesar de estar em Portugal há mais de duas décadas, tem
ainda  muitas  dificuldades  na  comunicação:  “Com  os  clientes,  como  são  coisas
rápidas,  não  há  problema,  mas  para  conversas  mais  longas  é  difícil”
[Saramago2007].

Segundo João Nuno, coordenador do programa bilingue 'Um olhar sobre a
China'+, com 5 anos de existência, da Rádio Onda Viva (da Póvoa de Varzim), o
desconhecimento  da  língua  portuguesa  é  claramente  um  grande  entrave  ao
relacionamento entre  a  comunidade chinesa e  a  portuguesa,  “Quem convive de
perto com eles sabe que são bastante sociáveis” [Saramago2007].

Lee, de 32 anos, refere que, mesmo ao fim de 6 anos em Portugal, não tem
amigos portugueses; que, por causa da língua, acabam por falar mais com os outros
dentro  da  comunidade  chinesa  e;  que  não  participa  em  festas  da  comunidade

+ 'Um olhar sobre a China': 
http://www.radioondaviva.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=27
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portuguesa porque para si não tem significado. Por outro lado, e porque tem dois
filhos num infantário português, para que eles não estranhem tanto as diferenças,
tenta fazer em relação ao vestuário e à alimentação um pouco de chinês e um pouco
de português. O facto de ter filhos na escola provavelmente facilitará o processo de
aculturação [Pereira2009].

Para além das dificuldades com o português,  ainda existe,  segundo João
Nuno, o problema de que “Há muitos chineses que só falam o dialecto da zona de
onde vêm, não sabem mandarim, o que, dentro da comunidade, gera problemas de
comunicação” [Saramago2007].

O questão da falta de conhecimentos do português afecta particularmente a
integração escolar  e  social  das crianças e adolescentes que vêm para Portugal,
sendo bastante difícil a fase inicial da adaptação. Poderão, devido à língua, ter de
retroceder  alguns  anos  de  escolaridade  [Lobo2004,  Soromenho2010],  como
sucedeu com Ying Wenya que na China frequentava o 9º ano, mas que à chegada a
Portugal foi integrada numa turma do 4º ano [Jesus2010]. L., de 16 anos, após três
anos em Portugal,  diz acerca dos dias em que não dizia uma única palavra em
português: “Essa foi a nossa maior dificuldade”. Para além da língua, “o costume, a
cultura e o pensamento são muito diferentes”, sente falta da “disciplina”, a escola é
desorganizada, “o recreio é muito violento”, chocou-lhe o “desrespeito” dos alunos
pelos professores. Apesar de frequentar a escola há quase três anos, diz ter poucas
amigas portuguesas [Lobo2004]. Wu Haiyong, ou Hugo (aportuguesamento do seu
nome), que chegou a Portugal em 1999 com 12 anos, põe a comunicação no topo
da lista das dificuldades nos anos de adaptação: “É duríssimo. Sentia-me fora do
mundo. Qualquer miúdo chinês passou por isto. Essa é uma razão porque muitos
desistem da escola” [Soromenho2010].

Mas, tal como Hugo, que com 22 anos estuda Tecnologia  de  Informação  e
Comunicação na Faculdade de Ciências de Lisboa, muitos dos jovens que nasceram
e/ou  cresceram  em  Portugal,  parecem  adaptar-se  perfeitamente  à  sociedade
portuguesa.

Têm, no entanto,  características que os diferenciam dos jovens de origem
portuguesa. De um modo geral têm muito pouco tempo livre, costumam ajudar nas
actividades  profissionais  dos  pais.  “Todos  os  jovens  chineses  ajudam  os  pais,
estamos habituados a trabalhar”, diz Hugo [Soromenho2010]. Ying Wenya: “O meu
pai abriu mais uma loja e tive de desistir da escola para o ajudar. Fiz até ao 7º ano e
tive muita pena de deixar a escola. Ao fim de um ano entrei para a escola à noite,
estou a acabar o 12º ano”. Chen Jei: “A gente estuda, trabalha e somos úteis porque
é preciso. As minhas irmãs mais novas fazem o mesmo e não se queixam … Todos
temos de ajudar a família, a ligação é muito forte” [Jesus2010]. O forte sentimento
dos laços familiares está claramente presente nestas declarações.

Apesar  da  inevitável  adaptação  dos  jovens  ao  mundo  ocidental  e  da
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socialização com pessoas da mesma idade da comunidade portuguesa, as famílias
tentam incutir e manter os valores chineses. Wang Lina, com 25 anos, nasceu em
Portugal e diz que a liberdade que os pais lhe deram ajudou-a a crescer de uma
forma ocidentalizada, mas que nunca faltou “a lavagem cerebral da China, da cultura
chinesa, dos valores e da família”. Cheng Jei diz: “Faço as mesmas coisas que as
minhas amigas fazem, mas acho que se tem de manter aquilo que os pais nos
transmitiram”. Joaquim Jinhui, cujo nome em casa é Wan Jun, a quem há 27 anos,
quando nasceu, lhe puseram como apelido o nome próprio do pai (há 27 anos não
havia muitos chineses a nascer em Portugal) diz que “apesar de ter um estilo de
vida português, sou mais chegado à família … identifico-me mais com os valores e
com a forma de vida dos chineses”. Mas Ying Wenya já pensa  de uma maneira
ligeiramente diferente: “Acho que não vou ser igual aos meus pais. Posso seguir
algumas coisas deles, mas depois vou seguir a minha vida”, e Manuela Chen, com
19 anos, nascida em Portugal, é da opinião que “Esta nova geração é mais aberta,
tem mais conhecimentos, não se dedica tanto ao trabalho, já há um pouco mais de
diversão … Já está mais aportuguesada” [Jesus2010].

J.  W.,  estudante  universitário  de  20  anos,  diz  relativamente  ao  Natal  e
passagem de ano: “celebro o Natal com a família e o pessoal que trabalham no
restaurante  [dos pais]. No Ano Novo, normalmente saio com amigos portugueses
para a festa” [JW2011].

No ponto de vista de 'Zhou', num comentário on-line a [Soromenho2010]: “os
que nasceram na China e vieram depois para Portugal … demonstram a cultura
chinesa adaptada à portuguesa”, “os que nasceram cá, passam a sua vida só com
cultura portuguesa … a única ligação com a cultura chinesa é quando estão com os
pais e família”.

Nestas declarações estão patentes a aculturação e a socialização dos jovens
nascidos e/ou crescidos em Portugal  com a comunidade portuguesa.  Mas estão
também presentes os valores chineses transmitidos pelos pais. 

Segundo Y Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal, “os
rapazes e raparigas que nasceram na China e vieram adolescentes ainda procuram
outros chineses para casar” [JN2008]. Para ele, os pais “encomendaram-lhe” uma
noiva  em  Taiwan,  na  altura  quase  não  havia  chineses  em  Portugal,  e  seria
considerada uma ofensa às origens casar com uma portuguesa [Jesus2010]. E de
acordo com Yu Yong, professora de português e de mandarim, as camadas menos
escolarizadas  ainda  têm  alguns  preconceitos  relativamente  ao  casamento  de
chinesas com pessoas de outras comunidades [Saramago2007]. 

Wang Lina diz que, apesar da liberdade dada pelos pais,: ”Foi-me incutida
uma herança cultural que não estou disposta a perder para casar. Sei que, se casar
com um ocidental, o diálogo em casa já não vai ser em chinês e isso vai influenciar
muito a próxima geração” [Jesus2010]. Hugo diz que os pais “ficariam preocupados”
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se casasse com uma portuguesa [Soromenho2010].
Mas  há  chineses  de  segunda  geração  que  se  sentem  cada  vez  mais

portugueses.  De  acordo  com Y Ping  Chow,  na  segunda  e  terceira  gerações  já
acontecem casamentos entre chineses e portugueses [JN2008].

4 – Conclusão

Os  chineses  que  imigraram  para  Portugal  em  idade  adulta  têm  bastantes
dificuldades em se inserirem socialmente na comunidade portuguesa. A barreira do
português que não dominam (muitos mesmo após longos anos em Portugal) é um
grande entrave para a socialização e aculturação.

As crianças e adolescentes que vêm para Portugal em idade escolar têm,
também muito devido à barreira linguística, um difícil e longo período de adaptação,
quer em termos escolares quer sociais. Mas muitos destes, muito provavelmente
dependendo da idade com que vieram, acabam por se inserir bem na sociedade
portuguesa.

Os chineses de segunda e terceira geração parecem inserirem-se bastante
bem na comunidade portuguesa,  fazendo parte  de  grupos  de  amigos  de  outras
comunidades. Mas tendem a manter, por iniciativa própria e por incentivo da família,
os valores da comunidade chinesa e o sentimento de fazer parte dessa comunidade.

Referências

[Amaro1998]  A.  M.  Amaro,  O  mundo  chinês:  um  longo  diálogo  entre  culturas,
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1998.

[DN2010] -----, Liga dos Chineses em Portugal anuncia apoio a Cavaco,  Diário de
Notícias, 29-12-2010.
(http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1744649,  acedido  em
06-01-2011)

[Heaton2007]  B.  Heaton  e  E.  Chan  Sau  Wah,  Chinese  Whispers:  Culture  and
Customs of China, EB Publications, 2007.

6



Chineses em Portugal: Integração e Relações com a Comunidade

[Jesus2010] C. Jesus, T. Calado, Segunda geração de chineses em Portugal vive
segundo os padrões ocidentais, Jornal Tribuna de Macau, 18-09-2010, p. 4-7.
(http://www.jtm.com.mo/news/20100918/news_images/18-9-2010.pdf  ou
http://www.jtm.com.mo/view.asp?dT=356301001, acedidos em 08-01-2011)
(notícia originalmente publicada na revista Focus, 2010)

[JN2008] -----, Entrevista a Y Ping Chow por ocasião do Novo Ano Chinês, Jornal de
Notícias, 02-02-2008.
(http://www.acidi.gov.pt/noticias/visualizar-noticia/4cdbf6f47a4c3/entrevista-a-y-
ping-chow-por-ocasiao-do-novo-ano-chines, acedido em 08-01-2011)

[JW2011] J. W., e-mail recebido de J. W. em 09-01-2011.

[Lobo2004] A. Lobo, O Português como “segunda” língua,  A Página da Educação,
nº 132, Março 2004, p. 23.
(http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=132&doc=9986&mid=2,  acedido  em 08-01-
2011)

[Matias2007] A. Matias, Imagens e Estereótipos da Sociedade Portuguesa Sobre a
Comunidade  Chinesa  –  Interacção  Multissecular  via  Macau,  Dissertação  de
Mestrado, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e das Empresas, Lisboa,
Março 2007.
(http://hdl.handle.net/10071/1270, acedido em 19-11-2010)

[Mazo1990]  R. L. Mazo, China – su población, em Estudos sobre a China II, Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 1998.
(publicado  originalmente  em  El  Occidental  de  Guadalajara,  Guadalajara
(México), 1990)

[NBSC2009] -----, China Statistical Year Book – 2009, National Bureau of Statistics of
China ( 华 统计中 人民共和国国家 局), 2009.
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2009/indexeh.htm, acedido em 08-01-2011)

[Neves2008] M. S. Neves e M. B. Rocha-Trindade, As diásporas e a globalização – a
comunidade  de  negócios  chinesa  em  Portugal  e  a  integração  da  China  na
economia global, Revista Migrações, nº 3, Outubro 2008, p. 165-189.
(http://www.oi.acidi.gov.pt/docs/Revista_3/Migr3_Sec2_Art3_PT.pdf,  acedido  em
04-01-2011)

7



Chineses em Portugal: Integração e Relações com a Comunidade

[Oliveira2003] C. R. Oliveira, Immigrants' Entrepreneurial Opportunities: The Case of
Chinese in Portugal, FEEM Working Paper No. 75.2003, Julho 2003.
(http://www.feem.it/userfiles/attach/Publication/NDL2003/NDL2003-075.pdf,
acedido em 04-01-2011)

[Pereira2009] M. A. D. A. Pereira, A comunidade chinesa imigrante em Portugal e os
cuidados de saúde : um estudo na região de Lisboa, Dissertação de Mestrado,
Universidade Aberta, Lisboa, 2009.
(http://hdl.handle.net/10400.2/1344, acedido em 19-11-2010)

[RTP2010] -----, Comunidade chinesa já conta com 20.000 imigrantes, RTP, 06-11-
2010,  http://tv1.rtp.pt/noticias/?article=389515&&headline=20&visual=9&tm=8&,
(acedido em 06-01-2011).

[Saramago2007] J. Saramago e J. Malta, Chineses: O que eles fazem em Portugal,
Correio da Manhã, 27-01-2007.
(http://cm.viatecla.pt/detalhe/noticias/portugal/reportagem/chineses-o-que-eles-
fazem-em-portugal, acedido em 03-01-2011)

[SEF2010]  -----,  Relatório  de  Imigração,  Fronteiras  e  Asilo  –  2009,  Serviço  de
Estrangeiros e Fronteiras, Oeiras, Junho 2010, Anexo p. 10.
(http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa_2009.pdf, acedido em 05-01-2011).

 
[Silva2008] A. I. Silva, Imigração: como vivem os chineses em Portugal, Diário IOL,

19-08-2008, http://diario.iol.pt/sociedade/imigracao-historias-de-imigracao-
chineses-imigrantes-y-ping-chow-china/982821-4071.html (acedido em 19-11-
2010).

[Soromenho2010]  A.  Soromenho,  Como  vivem  os  adolescentes  chineses  em
Portugal, Revista Única (Expresso), 10-02-2010.
(http://aeiou.expresso.pt/como-vivem-os-adolescentes-chineses-em-
portugal=f564646, acedido em 16-11-2010)

[Wikipedia2011a] Wikipedia contributors, Taiwan, Wikipedia, The Free Encyclopedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan (acedido em 08-01-2011).

[Wikipedia2011b]  Wikipedia  contributors,  Overseas  Chinese,  Wikipedia,  The  Free
Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese (acedido em 08-01-
2011).

8


