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CAPÍTULO 1

DOING

BUSINESS



1.1 MARKET OVERVIEW



A Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, que adiante referiremos por vezes de 
forma abreviada simplesmente como “Coreia” (em coreano: 대한민국; 大韓民國, que pode ler-
se como “Daehan Minguk“), é um país da Ásia Oriental, que ocupa o sul da Península da 
Coreia. A única fronteira terrestre é com a Coreia do Norte, com a qual formou um país 
único até 1945. A leste faz fronteira com o Mar do Japão, a sul com o Estreito da Coreia (que 
a separa do Japão) e a oeste com o Mar Amarelo. 

Um crescimento económico rápido com uma redução significativa da pobreza, projetaram 
a Coreia do Sul como um caso de sucesso económico das últimas décadas, fazendo do país 
um verdadeiro “tigre asiático” do século XXI. Graças a uma estratégia sempre orientada 
para o crescimento, para a abertura da sua economia e especialmente para as exportações, 
a Coreia do Sul é hoje considerada um dos países mais modernos e tecnologicamente 
avançados do mundo. O foco de desenvolvimento do país centrou-se, numa primeira fase, 
nas indústrias pesadas como a química, a petroquímica, a construção naval, a siderurgia e a 
automoção - e, mais tarde, no desenvolvimento dos serviços, nomeadamente nos domínios 
da informática, computação, eletrónica e telecomunicações, que são ,até hoje, a principal 
face da economia sul coreana. 



A Coreia do Sul tem um papel relevante e de importância crescente no comércio 
mundial, com uma balança comercial tradicionalmente superavitária. 

As exportações sul-coreanas, segundo a Comtrade, têm registado uma evolução positiva, 
ainda que em 2020 tenham decrescido ligeiramente (513 mil milhões de USD em 2020 e 
542 mil milhões de USD em 2019), devido à quebra na procura chinesa, principal cliente da 
Coreia do Sul. Para além da China, que representa 25,9% das exportações sul coreanas, os 
EUA (14,5% do total), o Vietname (9,5% do total), Hong Kong (6,0% do total) e o Japão (4,9% 
do total) são os principais clientes externos do país.
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Já as importações, segundo o Comtrade, registaram um valor de 467 mil milhões de USD 
em 2020 (503 mil milhões de USD em 2019). A China ocupou também, em 2020, a 1ª 
posição no ranking de principais fornecedores (23,3% do total), seguindo-se os EUA (12,4% 
do total), o Japão (9,8% do total), a Alemanha (4,4% do total) e o Vietname (4,4% do total). Os 
cinco principais grupos de produtos importados foram as Máquinas e Aparelhos (32,4% do 
total), os Combustíveis Minerais (18,5% do total), os Produtos Químicos (9,2% do total), os 
Metais Comuns (6,9% do total) e Veículos e Outro Material de Transporte (5,0% do total).



A Coreia do Sul é um importante parceiro comercial e de investimento da União 
Europeia, cujas relações remontam ao Acordo de 1997 de Cooperação e de Assistência 
Administrativa Mútua em Matéria Aduaneira. As relações entre a UE e este país baseiam-se 
no comércio e na economia, na segurança mundial, no ambiente e na cooperação 
internacional, incluindo a luta contra a COVID-19. Em 2020, as exportações de mercadorias 
da União Europeia para a Coreia do Sul cifraram-se em 44.000 milhões de euros e as 
importações de mercadorias da União Europeia originárias da Coreia do Sul: 45.000 
milhões de euros.( ).

As exportações de bens mais importantes da UE para a Coreia do Sul são máquinas e 
aparelhos, equipamento de transporte e produtos químicos. A UE é o maior investidor 
direto estrangeiro da Coreia do Sul.



Relativamente ao relacionamento económico com Portugal, a Coreia do Sul revela uma 
maior importância como fornecedor do que como cliente. De acordo com as estimativas 
do INE, em 2020, a sua quota como cliente foi de 0,33%, o valor mais elevado dos últimos 
cinco anos. A balança comercial portuguesa com a Coreia do Sul é tradicionalmente 
deficitária, apresentando, em 2020, um coeficiente de cobertura de 45,2%. É de destacar, 
no entanto, o crescimento das vendas portuguesas para este mercado em 2020, que se 
situaram em 177 M de euros, mais 76,7% que no ano anterior, principalmente material de 
transporte e acessórios.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics

Evolução das exportações portuguesas para a Coreia do Sul por grupo de produtos 
2017-2020 (1000 milhões de euros)

2017 2018 2019 2020
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alimentares e 
bebidas

Fornecimentos 
industriais
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Bens n.e. noutra 
categoria

Fonte: GEE, a partir de dados de base do Instituto Nacional de Estatística (últimas versões em julho de 2021)
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Porquê fazer negócios na Coreia?



 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

A Coreia do Sul é uma das mais importantes, mais ricas, mais estáveis e mais competitivas 
economias do Sudoeste Asiático, ocupando lugares cimeiros nos mais relevantes rankings 
mundiais em matéria de ambiente de negócios, investimento, competitividade e inovação:



Trata-se de um mercado com mais de 51 milhões de habitantes, um PIB per capita de 31 
494 USD em 2019 (“The Bank of Korea”), taxas de crescimento na ordem dos 3%, nível de 
inflação controlado e baixíssimas taxas de desemprego;



A Coreia é presentemente a 11ª economia mundial e um dos países mais ricos do mundo;



É um mercado cujo risco de crédito está classificado AA (S&P) e Aa+ (Moodys) estável 
desde 2015, data da última classificação (fonte: Tradingeconomics);



Apresenta uma economia assente em recursos humanos altamente qualificados;



É um país onde se destacam sete cidades metropolitanas: Seul, Busan, Daegu, Incheon, 
Gwandju, Daejeon, Sejong City, e Ulsan, às quais se juntam mais nove províncias.

É um mercado com uma localização geográfica muito favorável, entre a China e o Japão, e 
muito próximo de mais de 60 cidades com mais de um milhão de habitantes, das quais 
está a uma distância de apenas três horas de voo;



Tem 15 aeroportos, oito dos quais internacionais, a melhor rede de transportes públicos 
do mundo e o porto de Busan, que figura entre os maiores do mundo;



É um país de forte base industrial orientado para as exportações;



Existem três marcas sul coreanas no TOP 100 de marcas globais: Samsung, Hyundai e KIA;



O setor da ciência e da tecnologia da Coreia do Sul é um dos mais avançados do planeta. 
Com um foco na inovação, a Coreia tem obtido resultados impressionantes no domínio da 
robótica e da IA. É o terceiro país com mais patentes registadas, apenas superado pelo 
Japão e dos Estados Unidos;



O número de turistas sul coranos em Portugal tem conhecido um crescimento 
impressionante – de cerca de 25 mil turistas em 2010 para aproximadamente 200 mil em 
2019, sendo a nova rota Seul–Lisboa, que a Asiana Airlines inaugurou, um bom auspício 
nesse sentido;
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 – 

O Acordo de Comércio Livre (ACL) UE-Coreia do Sul



	Trata-se de uma das economias mais abertas do mundo, com acordos de livre comércio 
com mais de 50 países, dois dos quais estabelecidos com a UE: Acordo Quadro 2010 e 
Acordo de Comércio Livre (ACL) UE-Coreia.



O Acordo de Comércio Livre (ACL) UE-Coreia entrou em vigor em julho de 2011, marcando o 
início de uma nova era, com o incremento do comércio bilateral e um impacto mais alar-
gado na Ásia, demonstrando a abertura da UE em relação ao comércio com países tercei-
ros e o seu empenho no comércio livre.



O Acordo de Comércio Livre (ACL) UE-Coreia do Sul elimina quase 99% das tarifas de 
importação sobre os produtos de origem na UE ou na Coreia do Sul, o que facilita e 
desagrava as importações e as exportações, reforçando o acesso das empresas europeias a 
um dos mercados mais dinâmicos e competitivos da Ásia. Trata-se também de um acordo 
inovador, ao desmantelar igualmente uma série de barreiras não aduaneiras, em especial 
no que respeita aos setores automóvel, farmacêutico, dispositivos médicos e produtos 
eletrónicos. Além disso, o Acordo cria novas oportunidades de acesso aos mercados dos 
serviços e dos investimentos, conduzindo a grandes progressos em domínios como 
propriedade intelectual (incluindo indicações geográficas), contratos públicos e política da 
concorrência.



Entre as características do Acordo, conta-se também a transparência regulamentar e uma 
nova abordagem em matéria de comércio e de desenvolvimento sustentável. Finalmente, 
incorpora também um protocolo relativo à cooperação no domínio da cultura, que inclui o 
compromisso de ambas as partes no sentido de promover a diversidade cultural em 
conformidade com a Convenção da UNESCO.



O Acordo é constituído por 15 capítulos, diversos anexos e apêndices, três protocolos e qua-
tro memorandos, podendo ser consultado aqui: 

.



Informações e estatísticas do país - OCDE: 

KITA (Korea International Trade Association):  
MNE Coreia: 
INE Coreia: 

Acordo de Comércio Livre entre a União 
Europeia e a República da Coreia

https://data.oecd.org/korea.htm
http://www.kita.org/index.do


https://www.mofa.go.kr/eng/index.do

http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN
https://data.oecd.org/korea.htm
http://www.kita.org/index.do
https://www.mofa.go.kr/eng/index.do
http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action
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1.2	MARKET CHALLENGES



O potencial nuclear e as ameaças da Coreia do Norte em resposta às sanções impostas 
pela ONU, colocam a Coreia do Sul e o Japão, enquanto países mais próximos, numa 
posição vulnerável face à possibilidade de intensificação das tensões políticas, que teria, 
naturalmente, efeitos muito adversos ao nível da confiança das empresas e das famílias sul 
coreanas e dos investidores estrangeiros.



Com o país a registar uma taxa elevada de envelhecimento populacional e uma taxa de 
natalidade cronicamente baixa, a Coreia do Sul apresenta desafios demográficos de longo 
prazo, que põem em causa a sustentabilidade da proteção social e da própria economia. 
Por outro lado, apesar do crescimento económico registado nas últimas décadas, 
subsistem desigualdades socioeconómicas significativas, para além do elevado endivi-
damento das famílias coreanas, próximo de 160% do rendimento disponível, que limitam o 
crescimento da procura interna e potenciam o risco de tensões sociais.



Acresce ainda que o modelo económico, impulsionado pelas exportações e dominado pelos 
chaebols, a fórmula sul-coreana de conglomerados empresariais, tornam a Coreia do Sul par-
ticularmente vulnerável a choques externos e a conjunturas que penalizem as exportações, 
como, aliás, aconteceu durante a crise COVID-19, que conduziu a uma retração do PIB.



Há ainda a considerar a intensificação da concorrência internacional, sobretudo da China, o 
principal destino das vendas coreanas, já que as empresas chinesas estão a ampliar, com 
sucesso, a cadeia de valor em algumas das principais indústrias de exportação da Coreia do 
Sul, como a indústria automóvel e a eletrónica.



Assim, as prioridades do governo de Moon Jae-in, reeleito em abril de 2020, assentam no 
combate à corrupção, aumento do emprego público, alívio da carga fiscal, apoios sociais e um 
novo incremento do salário mínimo, com uma maior aposta na procura e consumo internos.



Os desafios enfrentados pelas empresas que tentam conduzir negócios na Coreia incluem 
padrões industriais exclusivos, regulamentações por vezes pouco transparentes, resistência 
a modelos de negócios estrangeiros e concorrência e pressão de preços dos fabricantes 
nacionais. Além desses desafios, os exportadores de commodities agrícolas têm que 
cumprir exigentes requisitos de importação (ver também ponto 3.1. Trade Barriers).



Não obstante a estes desafios, a Coreia do Sul continua a ser um dos mercados de 
consumo mais interessantes de toda a região da Ásia-Pacífico. Num dos países tecno-
logicamente mais avançados do mundo – com as consequências que daí advêm e já 
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visíveis ao nível da alteração nos padrões de consumo da população coreana – é um dos 
mercados mais dinâmicos, sofisticados e inovadores e, portanto, um mercado de vanguarda 
para consumidores de novos produtos, sendo necessário um esforço constante em inovação, 
boas campanhas de comunicação e de posicionamento de marca, sem descurar a identidade 
própria do produto, origem e especificidades. Se as empresas portuguesas conseguirem 
responder a estes desafios e tirar partido do acordo de livre comércio, que permite produtos a 
preços cada vez mais competitivos, encontraram um mercado claramente compensador.



Há uma série de setores identificados pela AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal que teoricamente apresentam boas oportunidades de negócio para 
empresas portuguesas: atividades navais de alto valor acrescentado, indústria de plantas 
marinhas, rochas ornamentais, produtos de padaria/confeitaria, carne de porco (já com pro-
cesso de certificação reconhecido), cortiça, têxteis-lar, TIC, robótica inteligente, vinho, azeite, 
compotas, refeições prontas, energia térmica, hidroelétrica e fontes de energias renováveis,  
medicina personalizada,  tecnologias de convergência multidisciplinares, detergentes bioló-
gicos, calçado, moda, café, turismo cultural, religioso e ensino superior, entre outros.



Como antes já foi sublinhado, a Coreia do Sul é um dos mais dinâmicos e sofisticados mercados 
do mundo, com mais de 50 milhões de consumidores, com elevada propensão ao consumo, 
com um gosto sofisticado, uma apetência particular para produtos de luxo - valorizando o 
marketing, o design, a diferenciação- produtos e nichos premium. Por outro lado, verifica-se 
uma crescente propensão para o consumo de produtos “verdes” e associados a um estilo de vida 
mais saudável, que devem ser tidos em consideração em qualquer setor. Sendo também um 
dos países mais tecnológicos do mundo – uma parte significativa e crescente dos consumidores 
coreanos compra produtos estrangeiros online – a presença estruturada de empresas portu-
guesas em plataformas/portais de vendas online deverá ser igualmente considerada.




Apesar dos produtos portugueses ainda não beneficiarem de um reconhecimento sólido, 
tem vindo a ser feito um esforço promocional para colocar Portugal e os seus produtos no 
radar das importações coreanas, desde logo, com destaque para o trabalho desenvolvido 
pela delegação da AICEP no país, cujas funções consistem:



Prospeção geral do mercado e levantamento de oportunidades de negócio para as 
empresas portuguesas;

1.3	MARKET OPPORTUNITIES



1.4	Market Entry Strategy



 – 	
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Organização de atividades específicas de promoção de Portugal e/ou de produtos e 
serviços portugueses no mercado local;



Identificação de parceiros de negócio locais para empresas portuguesas;



Apoio na preparação e realização de programas de negócio de empresas e entidades 
portuguesas no mercado;



Orientação a potenciais investidores locais interessados em Portugal;



Aconselhamento de empresas portuguesas interessadas em investir no mercado local;



Intermediação junto das entidades locais e apoio na instalação no mercado e follow up 
do negócio de empresas portuguesas;



Disponibilização de informação relacionada com a oferta portuguesa (empresas, pro-
dutos e serviços) a importadores locais. 

(  consultado em Maio de 2021)



Delegada: JOANA BARROS


#206, 2nd FL., Wonseo Bldg.,

Changdeokgung -1- gil  13,

Jongno-gu, Seul, 03058

Tel.: +822 766 7961  E-mail: aicep.seoul@portugalglobal.pt



Algumas dificuldades naturais relativas à adaptação dos produtos ao mercado coreano 
poderão ser ultrapassadas através de parcerias locais, desde logo com importadores e 
redes de distribuição locais, depois de uma análise cuidadosa ao setor em questão. É ainda 
fundamental compreender que a sociedade coreana é bastante diversa da maioria dos 
mercados ocidentais a que os empresários portugueses estão habituados - embora a 
distância cultural ou geográfica não seja normalmente um constrangimento significativo 
para as nossas empresas, que regra geral apresentam como vantagem competitiva uma 
grande capacidade de adaptação. Em todo o caso, afigura-se como fundamental trabalhar 
o networking, através de visitas frequentes ao Mercado para construir e manter uma forte 
relação comercial com parceiros locais e desenvolver as skills de negociação com as 
contrapartes coreanas, mormente no que respeita aos termos do contrato, preços, 
quantidades e prazos de entrega, já que a assinatura do contrato é percebida como apenas 
o início de uma relação de negócios.

www.portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt
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2.1 Agroalimentar



2.2 Casa e decoração

Ao contrário do que acontece na restante economia, a agricultura tem pouca expressão 
nas exportações coreanas, já que o país não dispõe de terras cultiváveis suficientes para 
suportar o consumo humano e a alimentação animal, importando mais de 70% dos seus 
produtos agrícolas. Apesar da sua limitada capacidade agrícola, a Coreia do Sul tem uma 
forte indústria de processamento agroalimentar.

O agroalimentar é um setor com potencial de crescimento para as exportações portuguesas: 
frutas e carnes, pescado (congelado e fresco), vinho e café. Em particular, no caso de maçã, 
pera e ovos (para consumo e para incubação), estão em curso processos de habilitação à 
exportação de empresas portuguesas. No setor das carnes, Portugal está habilitado a 
exportar carne fresca e produtos cárneos de suíno, tendo sido aceite pelas autoridades sul 
coreanas o modelo de certificado proposto pela DGAV. Existem outros nichos de opor-
tunidade de negócio para os produtores nacionais, nomeadamente de vinhos licorosos, 
águas minerais engarrafadas e azeite.

A aposta das empresas portuguesas deve ser orientada para o mercado premium, onde a 
oferta nacional tem vários produtos enquadráveis nos requisitos deste posicionamento. Por 
outro lado, o estilo de vida saudável tem vindo a ganhar um número crescente de adeptos, 
com reflexos no aumento das vendas de produtos “bio” e alimentos com alegações funcio-
nais. As vendas no canal online devem aumentar, acompanhando a tendência de outros 
setores.




SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS 
EMPRESAS PORTUGUESAS

2.1 Agroalimentar


2.2 Casa e decoração


2.3 Materiais de construção


2.4 Vinhos


2.5 Máquinas e Aparelhos Elétricos


2.6 Artigos de mesa e Cozinha


2.7 Cerâmica sanitária


2.8 Minérios e minerais


2.9 Madeiras 


2.10 Polímeros
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A oportunidades no setor casa & decoração decorrem desde logo do dinamismo esperado 
na construção residencial. Por outro lado, a abertura em 2015 da Ikea, seguida por estra-
tégias comerciais agressivas dos principais players locais, constitui um ponto de viragem 
no interesse pelo mobiliário, decoração e artigos para o lar dos coreanos. Esta importância 
foi corroborada durante a crise pandémica COVID-19, com impacto nas vendas de 
produtos deste segmento, sobretudo para projetos DIY. 

Este mercado é dominado por 3 grandes companhias coreanas: Hanssem, Hyundai Livart 
Furniture e Enex. As principais empresas internacionais com redes de distribuição própria 
são o Ikea, Zara Home e H&M Home.   

Prevê-se que este mercado atinja até 2023 perto 15 mil milhões de euros de vendas 
(Statiscs Korea).




A indústria coreana de construção civil registou um crescimento de cerca de 16% em 2020 
(Korean Construction Market Size and Korean Construction Revenue: 2010-2020) e 
segundo alguns especialistas, incluindo a Associação de Construção da Coreia (CAK), é 
expectável que este mercado continue a apresentar sinais de grande dinamismo. O maior 
crescimento é esperado no segmento residencial, como resultados de políticas de 
contenção da especulação imobiliária, que limitam os preços dos terrenos, expansão para 
áreas periféricas das grandes cidades e baixas taxas de juro. Este crescimento irá gerar 
oportunidades na procura de materiais de construção e serviços e tecnologias de 
engenharia. Como a indústria de construção coreana está monopolizada pelos grandes 
conglomerados coreanos, empresas “chaebol”, é essencial o estabelecimento de parcerias 
locais qualificados para chegar às redes de vendas e manter um relacionamento próximo 
com os clientes finais.




A Associação Interprofissional para a Promoção dos Vinhos de Portugal (ViniPortugal) 
referiu, em comunicado de imprensa, que as exportações portuguesas cresceram dois 
dígitos (44,2%) para o mercado da Coreia do Sul nos três primeiros meses de 2021.

A quase totalidade do vinho consumido na Coreia do Sul tem origem em importações, já 
que o país não tem tradição vitivinícola, tendo como principais fornecedores a França, 
Chile e Itália. O consumo de vinho por habitante neste país está longe de acompanhar os 
padrões europeus, apesar da ingesta per capita de álcool ser elevada - um estudo da 
Korea University Medical Center refere que 7 em cada 10 coreanos e 3 em cada 10 coreanas 
bebem álcool diariamente. A bebida de eleição no país é a cerveja, mas as bebidas 
destiladas e espirituosas são bastante populares e apreciadas por estes consumidores.

2.3 Materiais de construção



2.4 Vinhos
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Assim, apesar do consumidor coreano ser pouco experiente, tem um rendimento bebem 

álcool diariamente. A bebida de eleição no país é a cerveja, mas as bebidas destiladas e 

espirituosas são bastante populares e apreciadas por estes consumidores.


Assim, apesar do consumidor coreano ser pouco experiente, tem um rendimento dispo-

nível acima da média, e é sensível aos benefícios do consumo moderado de vinho, 

privilegiando vinhos de maior qualidade, que de alguma forma traduzem a cultura e modo 

de vida ocidental, que sobre ele exercem ainda algum fascínio.


Em termos de canais de distribuição, a importação de vinhos engarrafados acontece 

tipicamente através de um Importador, que adquire o vinho e o introduz no mercado 

através de um distribuidor. No caso de vinhos a granel, existem diversos operadores locais 

que importam vinho para posterior engarrafamento, sendo depois consignado ao 

distribuidor. O canal off-premise representa ainda a maioria das vendas de vinhos, sobre-

tudo supermercados e retail, embora se verifique o crescimento de lojas especializadas, 

sobretudo nos centros urbanos.




A Coreia do Sul produz cerca de 5% de todos os bens eletrónicos do mundo, detendo um 

conjunto de empresas internacionais de primeira grandeza, como a Samsung, LG e 

Hyundai, que são bons exemplos de inovação e tecnologia avançada. Por sua vez, os 

componentes eletrónicos, com destaque para os semicondutores, são particularmente 

importantes na estrutura industrial coreana, assim como os equipamentos de comu-

nicação. O país encontra-se, assim, numa posição privilegiada e de liderança na revolução 

tecnológica e digital em curso e o governo coreano tem vindo a incentivar as pequenas e 

médias empresas em direção à digitalização industrial e indústria 4.0, através de 

programas de apoio e qualificação dos trabalhadores. Neste contexto, a produção de 

equipamentos e maquinaria cresceu cerca de 1% em 2019 e representou cerca de 4% de 

todos os sistemas inteligentes instalados a nível mundial, gerando oportunidades para as 

empresas portuguesas num vasto conjunto de subsetores. Acresce o facto de que as 

máquinas, aparelhos e materiais elétricos representarem já cerca de 21% das vendas 

portuguesas para a Coreia do Sul, sendo um dos segmentos de exportação mais 

importantes do país. De onde decorre uma dificuldade enorme e transcendente para a 

entrada de empresas estrangeiras, mormente os operadores portugueses, pelos fatores 

antes expostos, exceto quando considerados cenários de joint venture, licensing ou 

deslocalização, sobretudo de empresas coreanas para Portugal, que depois reexportam os 

seus produtos para a casa-mãe na Coreia, ou para mercados terceiros.




2.5 Máquinas e Aparelhos Elétricos



2.6 Artigos de mesa e cozinha
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Atendendo a que este segmento inclui artigos cerâmicos de uso doméstico e ornamental, 
e os artigos de vidro e cristalaria, facilmente se percebe que Portugal está bem posicionado 
para alavancar a sua posição como exportador para este mercado, com excelentes 
condições para responder às exigências de qualidade, inovação, sofisticação e design que 
caracterizam as preferências de consumo na Coreia do Sul. 

Portugal, segundo o Eurostat, é o maior produtor europeu de cerâmica utilitária e, no caso 
particular da louça em porcelana, destaca-se como um dos principais fornecedores 
mundiais.

Já a Associação Nacional das Indústrias de Têxteis-Lar refere o papel de Portugal como 
produtor e exportador de têxteis-lar e, colocando em destaque a roupa de cama, onde 
existem condições para que os têxteis “made in Portugal” atinjam maiores volumes de 
vendas, já que Portugal se posiciona como o 10º maior exportador mundial destes artigos. 

As principais tendências do mercado coreano apontam para os têxteis “inteligentes”, com 
tecnologias incorporadas e utilização de materiais orgânicos e sustentáveis.

Os utensílios de cozinha seguem a tendência eco-friendly e preponderância dos canais 
online, Portugal está também bem posicionado em outras áreas como a cutelaria, tachos e 
panelas e alguns acessórios em inox, apesar do mercado da Coreia do Sul ser altamente 
competitivo, com a China a encabeçar as vendas para este país.




Os principais artigos nesta categoria são a louça sanitária em porcelana, grés fino e grés, 
incluindo bacias, bidés, lavatórios, tanques, colunas e bases de chuveiro. Entre as principais 
tendências internacionais encontra-se o desenvolvimento de produtos tecnologicamente 
avançados, designadamente que minimizem os consumos de água e energia. 

A Itália é o principal exportador europeu deste tipo de produtos para a Coreia, num 
mercado onde a China domina claramente, com mais de 90% das importações coreanas 
de louça sanitária procedentes deste país. Em 2020, registaram-se exportações portugue-
sas para este mercado, ainda que tivessem sido quase residuais. 

O valor global do mercado de louças sanitárias na Coreia (123 milhões de euros), bem como 
as perspetivas de evolução do setor da construção justificam uma aposta portuguesa, 
sobretudo numa lógica de cluster, com as empresas de fabricação e comércio de materiais 
de construção e serviços, e as empresas de artigos de casa e decoração.




Portugal, apesar da pequena dimensão geográfica, possui recursos diversificados desta-
cando-se, em termos de minerais não metálicos, as rochas ornamentais, nomeadamente 

2.7 Cerâmica sanitária



2.8 Minérios e minerais
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os mármores, os calcários, os granitos e ainda os minerais para a construção civil. O nosso 
país contabiliza-se também como um dos maiores produtores de cobre da Euro-pa, de 
zinco, tungsténio, rochas ornamentais e lítio (pegmatito litiníferos) e assume um papel 
relevante no comércio internacional destes materiais: 1 018 milhões de euros para minérios/
minerais e 10 milhões de euros para as águas minerais e de nascente. A Coreia do Sul figura 
nas estatísticas internacionais como cliente de Portugal apenas para minérios e 
concentrados de Zinco, apesar de ser um significativo importador de minérios e concen-
trados, sobretudo de ferro (6 mil milhões de euros), cobre (3,7 mil milhões de euros), 
chumbo (1,7 mil milhões de euros) e zinco (1,2 mil milhões).




A indústria de madeira coreana depende de importações de mais de 100 países em mais 
de 80% das suas necessidades de consumo. Em 2020, o valor total das importações ascen-
deu a 2.581 milhões de euros, um valor ligeiramente aquém do verificado no ano anterior. 
Os principais fornecedores são a China, Nova Zelândia, Canadá e Malásia.

Segundo dados da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), 
as exportações portuguesas de madeira e mobiliário aumentaram 24% para os mercados 
fora da europa. As exportações portuguesas de madeira e suas obras para a Coreia do Sul 
cresceu em média 2,7% no período 2015-2019. Trata-se de um setor com vocação expor-
tadora que tem investido na modernização e inovação e em melhorias significativas nos 
processos de gestão, apostando na qualidade e design e focando-se no mercado inter-
nacional, o que lhe permite granjear de uma grande capacidade de adaptação à procura, 
aspetos particularmente valorizados no mercado sul coreano




Os polímeros funcionais têm aplicação em inúmeras áreas industriais, desde a automóvel, à 
elétrica e eletrónica, construção, bens de consumo, bens alimentares, entre outros, in-
cluindo um grande número de materiais, como PVC, acrílico, PE, poliolefina, epóxi, PU, 
poliamida, poliéster, etc. A sua utilização é extremamente versátil e tem cabimento em 
áreas estratégicas da produção industrial coreana, justificando as necessidades de aqui-
sição do país, que importou em 2020 cerca de 10 mil milhões de euros destes materiais, 
sobretudo à China e ao Japão.

Na cadeia de abastecimento dos polímeros e plásticos, encontra-se um conjunto de 
desafios na segurança, processo, conformidade regulamentar, desempenho e ciclo de vida. 
Contudo, Portugal detém uma vasta experiência, sendo reconhecida na área dos moldes e 
injeção e suportada por um sistema científico e académico avançado neste domínio. A 
Coreia do Sul já é um cliente português e importa sobretudo “chapas, folhas, películas, e 
tiras”, “artigos de plástico”, “poliacetais, outros poliésteres e resinas epóxidas” e “embalagens 
em matérias plásticas”.


2.9 Madeiras



2.10 Polímeros





CAPÍTULO 3

NORMAS, 

REGULAMENTOS 
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3.1 Trade Barriers (barreiras nÃo-aduaneiras)



Questões de natureza técnica, exigências, requisitos específicos, avaliações de conformidade 
ou aspetos similares no país destino de exportação (as chamadas NTB’s ou Non� tariff 
barriers) podem significar obstáculos ao comércio internacional, tanto ou mais significativas 
que os de natureza aduaneira. Não obstante o ACL UE-Coreia incluir compromissos 
recíprocos sobre este tipo de obstáculo para vários setores, no sistema de identificação da 
União Europeia, a Coreia do Sul é um dos países onde as empresas repor-taram um maior 
número de obstáculos desta natureza.



Os mais comuns dizem respeito a produtos agroalimentares de origem animal e vegetal 

que irão precisar de declaração fitossanitária e outras formalidades. 

No website da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) encontram-se infor-
mações sobre os requisitos e procedimentos gerais para a exportação de animais, produtos 
germinais, produtos de origem animal, vegetais e alimentos para animais: 


.



No website do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) consta 
uma tabela com os constrangimentos à exportação verificada para produtos desta natu-
reza: .

https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/
generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-
animal/requisitos-para-exportacao/coreia-do-sul/

https://www.gpp.pt/index.php/exportacao/export-2

NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS 3.1 Trade Barriers


3.2 Tarifas Aduaneiras


3.3 Requisitos à Importação e Documentação
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3.10 Impostos e Fiscalidade


3.11 Web Resources
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https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/coreia-do-sul/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/coreia-do-sul/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/coreia-do-sul/
https://www.gpp.pt/index.php/exportacao/export-2
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Este Gabinete tem também uma publicação – denominada “Roteiro Exportação 
Agroalimentar” - que orienta as Empresas nas formalidades necessárias para a exportação 
para países terceiros: .

É também possível encontrar informação de interesse sobre estes e outros obstáculos que  
alguns produtos poderão encontrar no mercado da Coreia do Sul na publicação americana 
“The 2021 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers” (páginas 323-342):


Ao abrigo do ACL UE-Coreia, a maior parte dos direitos aduaneiros sobre mercadorias foi 
desmantelada – 98,7 % dos produtos estão isentos de direitos em valor comercial. Apenas 
um número limitado de produtos, como o arroz e certos bens agrícolas, de que a UE não é 
um exportador significativo, foram excluídos do Acordo.



A pauta aduaneira com as tarifas de cada um dos produtos classificados a sua forma de 
Nomenclatura Combinada (NC) pode ser consultado no site da União Europeia:


Ou, em alternativa, no website dos serviços alfandegários da Coreia:

.




A maioria dos produtos que entram na Coreia não necessitam de licença de importação, 
com exceção a produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e cosméticos, para os quais se 
encontram estipulados um conjunto de requisitos, incluindo o seu registo, demonstração 
do cumprimento de normas de segurança e testes. As empresas que pretendam exportar 
este tipo de produtos para a Coreia têm que registar os produtos no 

, por sua vez, as empresas coreanas que os pretendam comercializar no 
país terão que ter uma licença de importação e estar certificados por um órgão autorizado 
do MFDS.



No que diz respeito à documentação, as empresas portuguesas que exportam para a 
República da Coreia devem acautelar os seguintes documentos de embarque, para que 
asmercadorias sejam libertadas na alfândega coreana:



  	Fatura comercial apresentada com os documentos de embarque, onde terá que 
constar o valor total, valor unitário, quantidade, produtos, descrição dos produtos e informa-

ções de embarque;

https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf




https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home


https://www.customs.go.kr/english/ad/ct/CustomsTariffList.do?mi=8037

Ministry of Food and 
Drug Safety (MFDS)

3.2	TARIFAS ADUANEIRAS



3.3	REQUISITOS À IMPORTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



–

https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.customs.go.kr/english/ad/ct/CustomsTariffList.do?mi=8037
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

3.4	ETIQUETAGEM



Listagem de produtos (Packing list);



Declaração de origem, o pedido de tratamento preferencial ao abrigo do ACL UE� Coreia 
é efetuado com base numa «declaração de origem». A prova de origem assenta num 
processo de auto certificação na fatura, emitida por qualquer exportador quando se trate de 
mercadorias cujo valor não exceda 6.000 euros, ou por exportador autorizado rela-tivamente 
a mercadorias de valor superior a esse montante. O pedido de estatuto de Exportador 
Autorizado é efetuado através de  , disponível na página Web da 
Autoridade Tributária e Aduaneira.

A União Europeia disponibiliza a ferramenta  do 
portal Acess2Markets da União Europeia, que funciona como balcão único para as regras 

de origem aplicáveis a vários produtos ao abrigo dos acordos comerciais da UE.




Certificado de embarque (“bill of lading”);



Certificado de seguro;

Por sua vez, o importador coreano terá que apresentar uma Declaração de Importação.



Conforme já se referiu, é necessária documentação adicional, por parte dos exportadores 

portugueses, para alimentos e commodities agrícolas, animais e produtos de origem 
ani� mal, incluindo certificados sanitários-fitossanitários.




A rotulagem e marcação para produtos alimentares, produtos farmacêuticos e cosméticos 
e têxteis está sujeita a regulamentos específicos dos respetivos ministérios que tutelam 
estas áreas, nomeadamente o   onde será possível 
encontrar legislação a partir desta ligação.

Na maioria dos produtos alimentares deve constar: o nome e o tipo de produto; nome do 
fabricante; nome, endereço e telefone do importador; número de registo comercial do 
importador; lista de ingredientes e a percentagem de cada um na composição; data de 
fabrico; data de validade; pesos ou quantidades; forma de conservação; locais onde o 
produto pode ser devolvido ou trocado. Os alimentos orgânicos, com alegações funcionais 
e alimentos produzidos por meio da biotecnologia têm igualmente legislação específica.



Os rótulos de fármacos devem conter: o nome e o endereço do fabricante e do importador 
o nome do produto; a data de produção; o número do lote; nomes e pesos dos 
ingredientes; quantidade e número de unidades; número de licença de importação; 
eficácia; preço de importação e preço sugerido para revenda.

formulário próprio

”Rosa” (Rules of Origin Self-Assessment)

Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/publicacoes_formularios/formularios/Pages/formularios.aspx
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/apresentacao-da-rosa
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
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A República da Coreia alterou a lei sobre a Promoção da Economia e Reciclagem de 
Recursos, a partir nos finais de 2019 (Act on the Promotion of Saving and Recycling 
Resources), exigindo que os materiais e estruturas de embalagens sejam classificados e 
avaliados de acordo com sua reciclabilidade, impondo a necessidade de os reportar à 

, o que terá certamente repercussões na exportação de 
produtos embalados.

Por outro lado, os produtos importados têm que ter, obrigatoriamente, menção ao país de 
origem (made in) e a informação tem que estar escrita em coreano, podendo ser aposta 
nos produtos antes ou depois do desalfandegamento. O  
publica uma lista de requisitos de rotulagem do país de origem pelo número de Código do 
Sistema Harmonizado.




A exportação temporária permite suspender os direitos aduaneiros e outras taxas para 
certas mercadorias importadas para fins específicos (por exemplo, para feiras e exposições 
ou para reparação), até que regressem ao país de origem. A Coreia do Sul permite a 
importação temporária de amostras comerciais, equipamentos profissionais e certos 
materiais publicitários, normalmente por um período máximo de 6 meses. O país tem 
algumas instalações alfandegárias em regime de admissão temporária, mas as taxas de 
armazenagem são relativamente altas e a disponibilidade dos armazéns para manter os 
inventários é limitada. Com a entrada temporária das mercadorias, a alfândega coreana 
poderá cobrar uma garantia, que será devolvida quando os produtos deixarem a Coreia. 
Para este processo, será conveniente dispor de um “Carnet Ata”, o documento aduaneiro 
internacional usado na exportação temporária de mercadorias, com exceção de meios de 
transporte. Com este documento, é possível fazer transitar as mercadorias no país, sem a 
necessidade das formalidades alfandegárias normalmente exigidas. O documento emitido 
é composto por duas folhas de apresentação para cada o país de destino das mercadorias 
e outras duas folhas de apresentação à alfândega na saída e no retorno a Portugal. 

A maioria das associações empresariais portuguesas está autorizada a emitir este docu-
mento, mediante a listagem das mercadorias, assinatura de um termo de responsabilidade 
e o preenchimento de um formulário.



Não se verificam quaisquer restrições às saídas de produtos da União Europeia para a 
Coreia do Sul, nem limitações à entrada de produtos originários dos estados-membros 
neste mercado. Assim, as proibições à importação na Coreia incidem apenas sobre os pro-

Korea Environment Corporation

Korean Customs Service (KCS)

3.5	EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA



3.6	BENS PROIBIDOS E RESTRIÇÕES À IMPORTAÇÃO



https://www.customs.go.kr/english/main.do
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dutos óbvios, como armamento, narcóticos, pornografia, material subversivo, produtos de 
contrafação, animais selvagens ou produtos feitos a partir de animais em vias de extinção. A 
lista de proibições pode ser consultada a partir do website dos serviços alfan-degários da 
Coreia.




A Coreia utiliza o Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas tanto 
como base para as tarifas aduaneiras, quanto para as estatísticas internacionais sobre o 
comércio.

O procedimento para desalfandegamento na Coreia tem vindo a ser simplificado e, 
atual� mente, os artigos importados por empresas sem incidências são libertados apenas 
com a verificação da . As únicas exceções dizem respeito a 
produtos relacionados com a saúde publica, segurança nacional ou meio ambiente, que 
geralmente exigem documentação e testes adicionais, bem como cerificações do país de 
origem, nomeadamente para os vegetais e produtos de origem animal, conforme se referiu 
no ponto “Trade Barriers”. Os serviços alfandegários da Coreia encontram-se completa-
mente digitalizados, podendo os importadores tratar de todos os trâmites via online, 
através do sistema “ ”,  com a entrega eletrónica de todos os documentos.




A  é a entidade oficial de regulação do 
sistema de certificação do país, tendo fixado as normas e padrões de certificação para a 
maioria dos produtos industriais, segundo os standards “Korean Accreditation System” 
(KS), que se divide em 16 categorias e se operacionaliza com o apoio do 

. A partir do website destas entidades, é possível encontrar informa-
ções adicionais e conhecer as principais empresas e entidades de acreditação do país.

É ainda possível encontrar algumas das normas KS online, a partir do seguinte endereço: 

.

A normas International Standard Organisation (ISO) e International Electrotechnical 
Commission (IEC) são reconhecidas, mas a certificação segundo a KAS é recomendável, 
ainda que possa não ser obrigatória, sendo a sua adesão voluntária valorizada e contribuin-
do para aumentar o potencial de vendas e a aceitação do produto pelos consumidores.

O  estabelece padrões para a investigação e 
desenvolvimento, avaliação de novos produtos, testes e monitorização de produtos alimen-
tares, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.

3.7	REGULAMENTO DAS ALFÂNDEGAS



3.8	NORMALIZAÇÃO E STANDARDS



Declaração de Importação

Uni-Pass

Korean Agency for Technology and Standards (KATS)

Korea Laboratory 
Accreditation Scheme

https://kssn.net/en/

Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)

https://www.customs.go.kr/english/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=8055&cntntsId=2731
https://unipass.customs.go.kr/csp/index.do
https://www.kats.go.kr/en/main.do
https://www.knab.go.kr/en/Enkolas.do
https://www.knab.go.kr/en/Enkolas.do
https://kssn.net/en/
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
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Por sua vez, a  cobre os padrões da 
indústria das telecomunicações, e certificações obrigatórias para os produtos de tecnologia 
de informação, comunicações via rádio e radiodifusão. 

A associação de empresas certificadas da Coreia do Sul - 

 é outra entidade que pode ser relevante para municiar informação sobre 
a normalização e os standards neste mercado.




A Coreia do Sul tem assinado vários acordos de livre comércio nos últimos anos: com a 
Austrália (2014), China (2014), União Europeia (2009) e EUA (2010), entre outros. A Coreia é 
membro da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) e da ASEM (Reunião Ásia-
Europa). Integra a Organização Mundial do Comércio (OMC) e assinou acordos subsidiários, 
incluindo TRIPs (Aspetos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) e o Acordo 
de Compras Públicas. Faz parte da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE) desde dezembro de 1996. Os mesmos tratados e acordos podem ser 
consultados a partir do site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia, no 
link: .



Relativamente a Portugal, a Coreia é signatária dos seguintes acordos bilaterais:



Memorando de Entendimento no Domínio Florestal (2015);

Convenção para Evitar a Dupla Tributação (1997);

Acordo de Promoção e Proteção de Investimentos (1996);

Acordo de Cooperação Económica, Industrial e Técnica (1984).

Telecommunications Technology Association (TTA)

Community of Korea Standards 
Association (KSA)

https://mofa.go.kr/eng/wpge/m_5460/contents.do

3.9	TRADE AGREEMENTS



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

3.10	IMPOSTOS E FISCALIDADE



O Sistema Fiscal da Coreia do Sul comporta impostos nacionais e impostos locais. Os im-
postos são administrados pela , sob tutela do Ministério das Finanças.



Relativamente aos impostos aplicáveis às empresas destaca-se o Imposto sobre o 
Rendimento de Sociedades, cujas taxas variam entre 10% e 25%, de acordo com a base 
tributária. Sobre o rendimento coletável bruto é aplicado um imposto local. Para as em-
presas com ativos líquidos superiores a 50 mil milhões de won sul-coreano é cobrada uma 
taxa adicional de 20%. O Imposto sobre o Rendimento de sociedades aplica-se às empresas 
residentes e às empresas com estabelecimento permanente na Coreia, sendo que no 
último caso serão apenas tributadas pelo rendimento com origem no país. 

National Tax Service

http://www.tta.or.kr/eng/
https://kssn.net/en/
https://kssn.net/en/
https://mofa.go.kr/eng/wpge/m_5460/contents.do
https://www.nts.go.kr/nts/main.do
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Entidade/ ferramenta Ligação Tópicos

Access2Markets https://trade.ec.europa.eu/
access-to-markets/pt/
home

Portal da União Europeia com 
informação para exportar/ 
importar com informação, produto 
a produto, sobre direitos e 
Impostos; procedimentos 
aduaneiros; regras de origem; 
barreiras ao comércio; requisitos 
aplicáveis aos produtos e 
estatísticas para todos os 
mercados.

3.11	WEB RESOURCES



Apresentam-se na lista abaixo as principais entidades e ferramentas e respetivas ligações 
web, com interesse para as empresas que pretendam exportar para a Coreia do Sul, cujo 
papel e enquadramento foi sendo referenciado ao longo deste documento.

O Imposto sobre o Valor Acrescentado incide sobre o fornecimento de bens e de 
serviços e sobre os bens importados – a taxa standard é de 10%.



A tributação sobre ganhos de capital para as empresas não coreanas apresenta uma 
taxa de 11% sobre as vendas ou 22% sobre os ganhos, sendo tributada pela que resultar 
num menor valor para o contribuinte. O imposto sobre as transações de valores mobi-
liários recai sobre o cedente das ações (taxa de 0,43% de 1 de janeiro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2022), podendo ser reduzida, dependendo da bolsa de valores para a qual as 
ações são transferidas.



Outros impostos a considerar são: imposto sobre aquisições de imóveis, veículos auto-
móveis, barcos, aviões, geralmente de 4,6% (incluindo a sobretaxa local); imposto de regis-
to de propriedade e imposto de selo sobre contratos relativos à constituição, transmissão 
e modificação de direitos.



As contribuições para a Segurança Social cobrem pensão nacional, seguro nacional de 
saúde, seguro de emprego seguro de acidentes de trabalho - para as três primeiras rúbri-
cas a entidade patronal contribui com 9,8% da remuneração paga ao trabalhador.

Portugal e a República da Coreia assinaram em 1997 a Convenção para Evitar a Dupla Tri-
butação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre o Rendimento, conforme 
explicitado no subcapítulo deste guia - Dupla Tributação.

Através do website do Banco Mundial –  – será possível obter 
um resumo dos impostos e contribuições obrigatórias.

Doing Business: South Korea

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/korea/paying-taxes#_blank
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Animal and Plant 
Quarantine Agency 
(APQA) 

https://www.qia.go.kr/
english/html/
About_QIA/01About_
QIA_003.jsp

Entidade responsável pelo controlo das 
condições sanitárias de animais e plantas.

Award winning e-
Procurement 
System/eGovSpace 
(KONEPS)

https://www.pps.go.kr/
eng/index.do

Plataforma de e-Procurement para 
compras centralizadas públicas utilizada 
pelo governo central e regional.

Bank of Korea http://www.bok.or.kr/
eng/main/main.do

Banco central da República da Coreia, 
emissor do won sul-coreano.

BuyKOREA https://
www.buykorea.org/
bk/byr/potal/
entryForm.do

BuyKorea é uma plataforma de comércio 
eletrónico promovida pela Korea Trade-
Investment Promotion Agency (KOTRA), 
que visa promover a notoriedade e as 
vendas dos produtos coreanos a nível 
mundial.

Invest Korea http://
www.investkorea.org

Entidade operacional da Korea Trade-
Investment Promotion Agency, cujo âmbito 
é apoiar o investimento direto estrangeiro 
na Coreia do Sul.

Korea Chamber of 
Commerce & 
Industry (KCCI)

http://
english.korcham.net/
nChamEng/Service/
Main/appl/Main.asp

A KCCI é a maior e mais antiga organização 
empresarial da Coreia. Oferece serviços de 
apoio empresarial e, a partir da sua página 
eletrónica, é possível aceder a vários 
estudos sobre o país e de natureza 
estratégica e setorial.

Korea Customs 
Services

https://
www.customs.go.kr/
english/main.do

Serviços alfandegários da Coreia do Sul, 
responsáveis pelo controlo de fronteiras e 
por todas as questões de âmbito aduaneiro.

Korea International 
Trade Association 
(KITA)

http://www.kita.org Trata-se de uma das maiores associações 
privadas sem fins lucrativos, de cariz 
empresarial da Coreia, com mais de 70 mil 
associados, às quais presta apoio. A KITA 
administra o World Trade Center Seoul 
(WTCS), conhecido como COEX, é a 
operadora da National Paperless Trade 
Platform ou Single Window (uTradeHub) e 
de infraestrutura de comércio eletrónico.

Korea Research 
Institute of 
Bioscience and 
Biotechnology 
(KRIBB)

https://
www.kribb.re.kr/eng2/
main/main.jsp

É um instituto de investigação nacional 
dedicado à biociência e biotecnologia, 
sendo um dos organismos mais relevantes 
do mundo em termos de investigação 
científica neste domínio.

https://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.jsp
https://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.jsp
https://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.jsp
https://www.qia.go.kr/english/html/About_QIA/01About_QIA_003.jsp
https://www.pps.go.kr/eng/index.do
https://www.pps.go.kr/eng/index.do
http://www.bok.or.kr/eng/main/main.do
http://www.bok.or.kr/eng/main/main.do
https://www.buykorea.org/bk/byr/potal/entryForm.do
https://www.buykorea.org/bk/byr/potal/entryForm.do
https://www.buykorea.org/bk/byr/potal/entryForm.do
https://www.buykorea.org/bk/byr/potal/entryForm.do
http://www.investkorea.org
http://www.investkorea.org
http://english.korcham.net/nChamEng/Service/Main/appl/Main.asp
http://english.korcham.net/nChamEng/Service/Main/appl/Main.asp
http://english.korcham.net/nChamEng/Service/Main/appl/Main.asp
http://english.korcham.net/nChamEng/Service/Main/appl/Main.asp
https://www.customs.go.kr/english/main.do
https://www.customs.go.kr/english/main.do
https://www.customs.go.kr/english/main.do
http://www.kita.org
https://www.kribb.re.kr/eng2/main/main.jsp
https://www.kribb.re.kr/eng2/main/main.jsp
https://www.kribb.re.kr/eng2/main/main.jsp
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Korea Tourism 
Organization

http://
www.visitkorea.or.kr/
intro.html

Organismo subordinado ao Ministério da 
Cultura e do Turismo, que tem como 
missão promover esta indústria no país. O 
website desta entidade contem informação 
de interesse relativa às formalidades de 
entrada no país para os visitantes em 
negócios ou lazer.

Korea Trade-
Investment 
Promotion Agency 
(KOTRA)

http://
english.kotra.or.kr/

É a agência governamental de promoção 
do investimento na Coreia do Sul, 
promovendo as exportações coreanas e o 
investimento estrangeiro no país.

Korean Agency for 
Technology and 
Standards (KATS)

https://
www.kats.go.kr/en/
main.do

Esta agência coreana faz parte do Ministério 
da Economia e é a principal autoridade 
para a regulamentação e gestão das 
políticas de normalização e standards neste 
mercado. A partir da sua página oficial é 
possível encontrar toda a informação 
relativa ao Korean Accreditation System.

Korean Intellectual 
Property Office 
(KIPO)

https://kipo.go.kr/en/
MainAp

Organismo responsável pelas patentes e 
propriedade intelectual da Coreia do Sul. O 
website contem informação sobre os 
mecanismos de proteção de marcas no 
país.

Ministry of Food and 
Drug Safety (MFDS)

https://
www.mfds.go.kr/eng/
index.do

Esta entidade governamental tutela os 
assuntos relativos à segurança dos 
alimentos, medicamentos, cosméticos e 
dispositivos médicos. A partir do website é 
possível encontrar informação e legislação 
aplicável a estes produtos.

Ministry of Foreign 
Affairs and Trade

http://
www.mofat.go.kr/
index.jsp

Tem as competências próprias dos 
ministérios de negócios estrangeiros, 
assumindo a responsabilidade pelas 
relações exteriores diplomáticas do país e 
da emigração.

Rosa (Rules of 
Origin Self-
Assessment)

https://
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets/en/
content/presenting-
rosa

Ferramenta da União Europeia que permite 
validar as regras de origem para cada 
produto e mercado.

Statiscs Korea 
(KOSTAT)

http://
www.kostat.go.kr/
portal/eng/
index.action

Portal nacional com informação estatística.

http://www.visitkorea.or.kr/intro.html
http://www.visitkorea.or.kr/intro.html
http://www.visitkorea.or.kr/intro.html
http://english.kotra.or.kr/
http://english.kotra.or.kr/
https://www.kats.go.kr/en/main.do
https://www.kats.go.kr/en/main.do
https://www.kats.go.kr/en/main.do
https://kipo.go.kr/en/MainAp
https://kipo.go.kr/en/MainAp
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
http://www.mofat.go.kr/index.jsp
http://www.mofat.go.kr/index.jsp
http://www.mofat.go.kr/index.jsp
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/presenting-rosa
http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action
http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action
http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action
http://www.kostat.go.kr/portal/eng/index.action
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4.1	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



A Coreia do Sul é considerada um mercado maduro e, consequentemente, os canais de 
distribuição e o tipo de intermediários variam de acordo com o produto em questão.

Como é normal, as grandes cidades são o principal mercado para a maioria dos bens 
de consumo.

Com uma população total de mais de 51 milhões de habitantes, os principais centros 
populacionais estão localizados na área metropolitana de Seul (27 milhões hab.), que 
concentra cerca de metade da população; na área metropolitana de Busan (4,6 milhões, e 
maior zona industrial da Coreia), situada na costa sul a 350 km de Seul; na área metropolitana 
de Incheon (2,9 milhões), porto de mar no noroeste do País, a cerca de 30 quilómetros a 
oeste de Seul; na área metropolitana de Daegu (2,5 milhões) localizada no sudoeste a 350 
km de Seul e na área metropolitana de Daejeon (1,5 milhões) na Região Central.



Os aeroportos e os portos comerciais são os habituais pontos de entrada para a maioria 
dos produtos, que depois são distribuídos pelo país por estrada, ferrovia, ou rotas aéreas 
que cruzam o território (a título informativo a superfície da Coreia do Sul é um pouco maior 
que Portugal, ou seja, com 99.016 quilómetros quadrados, embora nesta área se incluam 
cerca de 2.00 ilhas). A Coreia do Sul possui 15 aeroportos, dos quais 8 são internacionais e 
cerca de 90 companhias aéreas internacionais operam regularmente no Aeroporto 
Internacional de Incheon, que é considerado o terceiro maior aeroporto de carga do mundo. 
Por sua vez, o Porto de Busan, que dista apenas cerca de 180 quilómetros das ilhas 
japonesas de Kyushu e Honshu, é o quinto maior porto do mundo em carga movimentada.

O modelo e os canais de distribuição no retalho na Coreia do Sul passaram por uma 
profunda transformação, sobretudo na última década, criando oportunidades para a 
entrada de produtos internacionais. As vendas a retalho concentram-se em grandes lojas 
de distribuição e nas “Jae-Rae-Shi-Jang”, que são lojas familiares em mercados ou estabele-

Way to Market CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO4.1 Canais de Distribuição



4.2 E-commerce



4.3 Práticas Comerciais e Cult. de Negócios



4.4 Propriedade Inteletual



4.5 Pagamentos e Sistema Bancário



4.6 Sistemas de Compras Públicas
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cimentos independentes. Desde a década de 90, estas últimas têm vindo a perder 
importância com o surgimento de lojas discount, lojas especializadas, shoppings online e 
outlets, que conquistam cada vez mais a preferência do Consumidor. É através das grandes 
cadeias de distribuição que mais facilmente é possível comercializar produtos estrangeiros, 
destacando-se como sendo as mais populares e com maior crescimento a Price Costco, 
Wal-Mart, Carrefour e E-mart.



Os meios mais comuns de representação de produtos ou serviços na Coreia são:



Agentes comissionistas ou representantes;



Até 1995, os agentes importadores só poderiam aceder a produtos estrangeiros caso tive-
ssem um contrato exclusivo de distribuição. Atualmente tal já não é necessário, embora a 
existência prévia deste tipo de contrato assegure maior suporte legal e um fluxo mais está-
vel das vendas para este país.



Antes de iniciar uma relação contratual com um representante coreano (agente), as em-
presas portuguesas devem realizar uma verificação completa dos potenciais parceiros de 
negócio, sendo eventualmente aconselhável o recurso a serviços de consultoria jurídica.

Deverão também considerar o apoio que pode ser prestado pela AICEP, podendo igual-
mente obter informações sobre as empresas locais através da 

.



Subsidiária ou filial de vendas;



Apesar de implicar um maior investimento e envolvimento, a abertura de uma filial na 
Coreia do Sul poderá ser estratégica para alguns negócios. Tal será possível constituindo 
uma empresa subsidiária ou filial na Coreia do Sul. Neste caso, as empresas portuguesas 
deverão contactar a agência de investimentos comerciais na Coreia ( ), que poderá 
apoiar as tramitações administrativas, jurídicas e fiscais associadas a este processo.



Franquias.



O sistema de franchising desenvolveu-se rapidamente na Coreia nos últimos anos, em 
parte por causa das mudanças no setor de distribuição, que favoreceram o aparecimento 
de novos produtos e conceitos de marketing. O valor deste mercado atingiu aproxima-
damente 50 mil milhões de dólares, sendo que os serviços relacionados com alimentação, 
fast food e restaurantes são responsáveis por 45% desse montante. Outros serviços de 
franchising, como educação, agências imobiliárias, serviços de limpeza e entregas, são 
responsáveis por 30% do negócio global de franchising. O setor de retalho, assim como 
lojas de conveniência e bens de consumo, responde por mais 25%. 

 – 	

 – 	

 – 	

Korea Importers Association 
(KOIMA)

KOTRA

http://www.koima.net
http://www.koima.net
https://www.investkorea.org/ik-en/index.do
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Poderá haver ainda oportunidades para as marcas portuguesas mais consolidadas, apesar 
da tendência ser as empresas coreanas estarem a criar os seus próprios conceitos de 
franchise, sobretudo na área da alimentação, evitando tornar-se franqueados de marcas 
estrangeiras, a não ser que sejam as de maior reputação internacional, que já são reco-
nhecidas pelos coreanos.

As normas aplicáveis ao sistema de franchising estão previstas no 

.



No diretório online  é possível encontrar uma base de dados com empresas 
coreanas de serviços, que poderão apoiar as exportações para o país.




O comércio eletrónico é uma componente-chave do mercado de consumo na Coreia do 
Sul e tem vindo a crescer de forma consistente, esperando-se que até 2040, 95% das com-
pras sejam realizadas por esta via. Existem, pois, grandes oportunidades para todas as 
empresas portuguesas exportarem através dos canais digitais, dada uma forte adesão às 
tecnologias de informação por parte da população (99,5% dos lares coreanos têm acesso à 
Internet), bem como a disponibilidade e qualidade das infraestruturas digitais existentes.



Os principais factos a assinalar no que diz respeito características do e-commerce na Coreia 
do Sul são:



As compras online realizadas por particulares ascenderam, em 2020, a perto de 120 mil 
milhões de euros, mais 18% do que no ano anterior, em grande medida impulsionadas pela 
massificação do uso de smartphones. Estima-se que em 2022 as compras realizadas 
através deste dispositivo possam atingir os 81 mil milhões de euros, o que corresponde a 
um crescimento de 23%;



No segmento particular os produtos mais comercializados eletronicamente são os 
alimentos e bebidas (12,4%), eletrodomésticos e produtos eletrónicos (11,8%), serviços de ali-
mentação (10,9%), roupas (9,5%), utensílios domésticos (9%), cosméticos (7,7%) e serviços de 
viagens e transporte (5,1%);



O comércio eletrónico internacional continua a aumentar porque os coreanos en-
contram preços mais acessíveis no exterior, mesmo depois de adicionar as taxas de envio e 
taxas de importação. O comércio eletrónico internacional atingiu os 3 mil milhões de euros 
em 2020;

Korea’s Fair Transactions 
in Franchise Business Act

globaltrade.net

4.2	E-COMMERCE



 – 	

 – 	

 – 	

https://www.fakongjian.com/int_doc/laws/20160602/2311/kr119en20160602231152.pdf
https://www.fakongjian.com/int_doc/laws/20160602/2311/kr119en20160602231152.pdf
http://globaltrade.net
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

O gasto médio por comprador é de 1.807 euros, substancialmente acima da média 
mundial (629 euros) e da média portuguesa (624 euros);



A Coreia foi um dos primeiros países a lançar serviços comerciais de rede 5G em todo o 
país, estando, assim, em primeiro lugar no mundo em velocidade de conexão móvel, de 
acordo com o Índice Global Speedtest (abril de 2020);



O país apresenta excelentes indicadores de digitalização da economia, 
designadamente no que se refere a condições regulamentares (score 96/100) e a educação 
e inovação (score 82/100), o que se traduz num ambiente de negócio particularmente fa-
vorável aos negócios digitais;



Ao nível da estratégia de retalho online há duas tendências a assinalar: os marketplaces 
tradicionais, como o eBay e o Coupang, têm vindo a diversificar o seu catálogo de produtos 
e há cada vez mais cadeias que optam por comercializar alguns produtos exclusivamente 
online, especialmente no setor da moda e cosmética;



Os websites de comércio eletrónico mais populares no país são o  
(classificado como principal site de comércio eletrónico em número de utilizadores em 
2020); ; ;  e ;



Os 5 principais marketplaces e plataformas retalhistas com venda eletrónica, em 
termos de vendas líquidas (2019), são: ; ; ;  

. Uma das plataformas que mais cresceu (2028/ 2019) foi a ;



Com mais de 6 milhões de empresas de pequenas e médias empresas registadas no 
país, o mercado de comércio eletrónico B2B é, naturalmente, muito competitivo, desta-
cando-se as plataformas  e ;



O meio de pagamento mais utilizado pelos coreanos continua a ser o cartão de crédito, 
mas o pagamento móvel e o serviço de carteira digital, como Samsung Pay e Naver têm 
conhecido uma adesão crescente;



De acordo com um estudo da Mobile Index, a rede social mais usada na Coreia é a 
Band, com 161 milhões de utilizadores em 2020, seguida do Instagram com 118 milhões 
utilizadores (2020). É importante considerar as redes sociais na estratégia de marketing, já 
que os coreanos as utilizam como principal fonte de informação, antes de tomarem de-
cisões de compra;

Naver Shopping

Coupang Auction G-Market 11st

ssg.com yes24.com apple.com gsshop.com
lotte.com sivillage.com

tradekorea.com imarketkorea.com

https://shopping.naver.com/home/p/index.naver
https://www.coupang.com/
http://www.auction.co.kr/
http://global.gmarket.co.kr/
https://global.11st.co.kr/
http://ssg.com
http://yes24.com
http://apple.com
http://gsshop.com
http://lotte.com
http://sivillage.com
http://tradekorea.com
http://imarketkorea.com
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4.3 PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS



Por norma, as compras intensificam-se na altura do Chuseok (Ação de Graças e no 
Seollal (Ano Novo Lunar).



Relativamente às infraestruturas do país necessárias à logística das entregas, as mesmas 
são consideradas eficientes e modernas, oferecendo múltiplas opções de entrega.  Para 
além da rede postal ser rápida e digitalizada, existem vários operadores, tais como a Ceva 
Logistics, CJ Express, DB Schenker Korea e DHL, entre outros. Com efeito, a Coreia do Sul 
ocupa a posição 25/160 em termos de desempenho logístico internacional (World Bank) e a 
aposição 23/170 no que diz respeito ao desenvolvimento postal (Universal Postal Union).



O comércio eletrónico na Coreia do Sul encontra-se devidamente regulado. Naturalmente, 
todas as empresas que pretendam vender online para o mercado da Coreia do Sul deverão 
ter uma noção clara dos diplomas legais relacionados com este tema, nomeadamente:



Proteção do consumidor

     , Etc
    Outra legislação aplicável, que pode ser escrutinada no portal Cross border transation 
consumer portal: .



Cibersegurança 

     Disponível no website da Korea Internet & Security Agency:





Proteção de dados pessoais

     

As principais entidades oficiais com funções de regulação do comércio eletrónico no 
país são:



;

;

.




Numa sociedade em que o trabalho e o estatuto social são de grande importância, a base 
da cultura empresarial coreana segue alguns valores baseados no Confucionismo, a religião 

Act On The Consumer Protection In Electronic Commerce .


https://crossborder.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=272

https://www.kisa.or.kr/eng/
usefulreport/ictLaws.jsp

Personal Information Protection Act



Korea Fair Trade Comission
Korea Consumer Agency
Korea Communications Commission
Korea Internet & Security Agency



;


https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=46271&lang=ENG
https://crossborder.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=272
https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp
https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=53044&lang=ENG
https://ftc.go.kr/eng/contents.do?key=508
http://crossborder.kca.go.kr/eng/main.do
https://eng.kcc.go.kr/user.do?page=E02090000&dc=E02040000
https://www.kisa.or.kr/eng/main.jsp
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predominante na Coreia que continua a ser uma parte fundamental da sociedade, que se 
fundamentam na afirmação de que as pessoas devem respeitar a autoridade, respeitar o 
coletivo, trabalhar e estudar com afinco, evitando extremos e procurando levar uma vida 
moderada. 

Com efeito, para fazer negócios e construir relações duradouras na Coreia, é necessário 
conhecer as nuances da cultura sul-coreana e ser sensível aos seus valores.



O conhecimento da cultura coreana e da história do país são essenciais para as empre-
sas portuguesas que procuram alcançar sucesso no país.



A pontualidade é um sinal de respeito e um aspeto crítico ao conduzir negócios na 
Coreia, portanto, todos os compromissos devem ser planeados para chegar ao local mar-
cado com pelo menos 20 minutos de antecedência. O congestionamento do tráfego, um 
problema persistente em Seul, deve ser levado em consideração para chegar a tempo aos 
compromissos de negócios.



Deve ser observado um dress code conservador e formal e os tons sóbrios.



Os membros mais velhos e as hierarquias deverão ser sempre respeitados.



O cumprimento social é feito com uma curvatura corporal e é o mais novo quem o ini-
cia. Por sua vez, o aperto de mão, ao contrário do estilo ocidental que é firme, é normal-
mente mais suave.



Os cartões de visita são extremamente importantes na cultura coreana, tal como o são 
na cultura japonesa (o cartão de visita é o rosto da pessoa que se apresenta), devendo ser 
preferencialmente bilingues. Devem ser entregues usando as duas mãos (polegares nos 
cantos superiores do cartão), fazendo uma reverência suave e leve, evitando contato visual 
direto. Quando recebidos, devem ser lidos atentamente e guardados de forma e num local 
cuidado, ou na mesa de reunião à vista dos interlocutores e voltados para cima.



Devem ser usados os títulos Sr. ou Sra. seguido do sobrenome e só depois, o nome. Nos 
cartões de visita os sobrenomes costumam estar antes dos nomes e são normalmente 
compostos por duas sílabas, enquanto os nomes são monossilábicos, como por exemplo Sr. 
Lee (sobrenome) Ji-hoon (primeiro nome).



Os estrangeiros podem oferecer presentes, mas estes não devem ser demasiado dis-
pendiosos para não deixar o coreano constrangido. A melhor opção será oferecer flores, 
chocolates ou um produto típico (souvenir) de Portugal.

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

4.4	PROPRIEDADE INTELECTUAL



 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

A comunicação deve ser clara, equilibrada e harmoniosa. Críticas ou uma comunicação 
muito firme deixam os sul-coreanos pouco à vontade. Não é conveniente “pressionar” ou 
insistir em respostas dicotómicas, para exigir um “sim” ou “não”.



De igual modo, um estilo de negociação rígido não funciona na Coreia. Os coreanos 
interpretam os contratos como declarações de consenso vagamente estruturadas, defi-
nindo amplamente o que foi negociado/ discutido, mas deixando espaço para permitir 
flexibilidade e ajuste. Contudo, são negociadores subtis e muito eficazes.



Na Coreia é muito comum realizar encontros de negócio em ambientes informais, 
nomeadamente jantares. Será de evitar iniciar uma conversa de negócios durante a refei-
ção, já que os coreanos preferem conversar na altura do café.



As chamadas telefónicas não solicitadas são geralmente inaceitáveis e vistas como cul-
turalmente inadequadas e desrespeitosas.



Existem, pelo menos, duas frases que será pertinente saber dizer em coreano: “ann-
yong-ha-sayo” – olá e “gam-sa-ham-nida” – obrigado.




O  promove a aplicação rigorosa dos direitos de 
propriedade intelectual pelas autoridades aduaneiras e complementa as normas do 

.



O objetivo é facilitar a produção e a comercialização de produtos inovadores e criativos 
entre as partes e proporcionar um nível adequado e efetivo de proteção e aplicação dos

direitos de propriedade intelectual, abrangendo as seguintes vertentes:



Os direitos de autor, incluindo os direitos de autor sobre programas informáticos e bases 
de dados e os direitos conexos;



Os direitos sobre patentes;



As marcas comerciais;



As marcas de serviços;


Acordo de Comércio Livre EU - Coreia do Sul

Acordo da OMC sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com 
o Comércio (TRIPS)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0514(01)&from=PT
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
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  	Os desenhos e modelos;



  	As configurações (topografias) de circuitos integrados;



  	As indicações geográficas;



  	As variedades vegetais;



  	A proteção de informações não divulgadas.



Os principais aspetos previstos no acordo UE-Coreia relativos a direitos de propriedade 
industrial dizem respeito aos seguintes pontos:



  	As empresas podem alargar a proteção de patentes para os produtos farmacêuticos e 
fitofarmacêuticos utilizando , que são um 
direito de propriedade intelectual que serve como uma extensão de um direito de patente. 
As partes esperam, assim, fornecer proteção suficiente a estes produtos no interesse da 
saúde pública e incentivar a inovação nestas áreas;



  	Prevê regras claras para o registo de marcas comerciais na UE e na Coreia do Sul, 
estando disponível, em cada uma das regiões uma base de dados eletrónica pública de 
pedidos e registos para verificar as marcas registadas, a qual também especifica os direitos 
conferidos aos desenhos ou modelos registados e não registados;



  	É dada especial atenção às mercadorias de contrafação, identificando em pormenor as 
medidas a instituir na Coreia e na UE, a fim de assegurar uma ação eficaz contra a violação 
da proteção conferida aos direitos de propriedade intelectual;



  	Proporciona proteção para diversas indicações geográficas (IG) europeias e coreanas, tais 
como vinhos e bebidas espirituosas (  do acordo) -  incluindo os vinhos das princi-
pais regiões vitivinícolas portuguesas e produtos agrícolas e alimentares (  do 
acordo). No total, a UE protegeu cerca de 160 IG, que considera serem as mais importantes 
do ponto de vista comercial.



O European IP Helpdesk apoia as PME europeias e as equipas de investigação envolvidas 
em negócios internacionais transfronteiriços e / ou atividades de investigação financiadas 
pela UE a gerir, divulgar e valorizar a sua propriedade industrial - 

.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

certificados de proteção complementares (SPCs)

anexo 10-B
anexo 10-A

https://intellectual-
property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/patents/supplementary-protection-certificates_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0022.02/DOC_3&format=PDF#page=1323
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a2fb2aa6-c85d-4223-9880-403cc5c1daa2.0022.02/DOC_3&format=PDF#page=1314
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
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O Instituto Nacional de Propriedade Industrial português (INPI) tem disponível um breve 
manual sobre a proteção de marcas e patentes na Coreia do Sul: 

.




O  é o banco central do país, responsável pela emissão do won coreano e pela 
manutenção da estabilidade de preços.

O principal sistema de compensação coreano é o BOK-Wire, operado pelo Banco Central 
da Coreia. Os meios de pagamento aceites são os habituais cheques, transferências eletró-
nicas e cartões bancários (ATM/POS).



O sistema financeiro da Coreia do Sul integra principalmente instituições financeiras 
bancárias e não bancárias, incluindo empresas de telecomunicações, sendo regulados pela 
Comissão de Serviços Financeiros e pelo Serviço de Supervisão Financeira.

Em termos gerais, existem perto de 150 entidades bancárias ou equiparadas, das quais 52 
correspondem a bancos comerciais, incluindo bancos de capital não privado, bancos nacio-
nais; 5 bancos especializados e sucursais de bancos estrangeiros.



De acordo com informação do Bankscope, os 10 principais bancos (por volume de ativos) 
a operar na Coreia do Sul são:



Shinhan Financial Group (Shinhan Bank) – tem quase 1.038 agências na Coreia do Sul e 
cerca de 15 milhões de clientes;



KB Financial Group (KB Kookmin Bank) – é o principal provedor de serviços financeiros 
do país;



Hana Financial Group (KEB Hana Bank) – banco muito bem implementado, com mais 
de mil agências no país e no exterior;



Industrial Bank of Korea – é um banco estatal que tem como missiva promover o desen-
volvimento das pequenas e médias empresas assegurando-lhes um sistema de crédito 
eficiente;



Nonghyup Financial Group (Nonghyup Bank) – particularmente vocacionado para o 
setor agrícola;

https://inpi.justica.gov.pt/
Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/
Ficha%20Coreia.pdf?ver=2018-01-31-160714-000

Bank of Korea

4.5	PAGAMENTOS E SISTEMA BANCÁRIO



 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Coreia.pdf?ver=2018-01-31-160714-000.
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Coreia.pdf?ver=2018-01-31-160714-000.
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Coreia.pdf?ver=2018-01-31-160714-000.
http://www.bok.or.kr/eng/main/main.do
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Woori Financial Group (Woori Bank) - é também um dos principais bancos comerciais 
da Coreia do Sul e conta com mais de um século de existência;



Korea Development Bank (KDB) – trata-se de outro banco não privado, cujo principal 
objetivo é apoiar o desenvolvimento da indústria coreana e da economia nacional;



DGB Financial Group (Daegu Bank) - é um dos maiores bancos regionais da Coreia do 
Sul que oferece serviços completos (depósitos, empréstimos pessoais, empréstimos co-
merciais, crédito automóvel, produtos de seguros, gestão de ativos, serviços de Internet 
Banking, etc);



BNK Financial Group (Busan Bank e Kyongnam Bank) - que opera através de uma rede 
de perto de 500 agências;



Kakao Bank – foi o primeiro banco integralmente digital da Coreia e tem um extenso 
número de clientes.



De referir que a Coreia do Sul está entre os países com o maior volume de transações 
digitais, consequência da liderança do país no desenvolvimento de soluções tecnológicas e 
da evolução do setor fintech. Como seria de esperar, o sistema de pagamentos da 
Samsung (Samsung Pay) é a plataforma de transações online mais popular na Coreia, 
sendo a ISP/Paybooc, Shinhan Fan, Naver Pay ou Kakao Pay outras opções de pagamento 
eletrónico importantes no país.



Por fim, deve-se referir a importância crescente das moedas virtuais no país – calcula-se 
que o mercado da Coreia do Sul seja o 3º maior do mundo de criptomoedas, apenas 
ultrapassado pelos EUA e Japão. Apesar de bastante controverso, o governo da Coreia do 
Sul reconheceu as plataformas de negociação de ativos digitais como instituições 
financeiras regulamentadas e estabeleceu a blockchain como um dos três pilares da 
Quarta Revolução Industrial. A banca e as principais cadeias de retalho estão muito ativas 
no setor de criptomoeda e blockchain, enquanto estratégias para se manterem na 
vanguarda da inovação. Assim, os principais bancos permitem trocas locais em cripto-
moedas com contas bancárias virtuais e estão a começar a ser aceites em alguns espaços 
comerciais, como meio de pagamento.
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4.6	SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS



Em matéria de compras públicas, os compromissos recíprocos entre a Coreia e a UE 
remontam ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP) da OMC. Nesse âmbito, ambas as 
partes acordaram em aplicar regras de procedimento transparentes e não discriminatórias 
na realização de concursos para aquisição de bens e serviços (incluindo serviços de cons-
trução) por parte do poder central e algumas entidades públicas regionais.



O portal integrado de Recursos de Informação de Acesso ao Mercado de Compras 
Governamentais (e-GPA) da OMC permite consultar oportunidades concretas de acesso ao 
mercado na Coreia ( ).



O Acordo de Comércio Livre (ACL) UE-Coreia do Sul alargou o âmbito desse acordo, 
trazendo oportunidades empresariais importantes para ambas as regiões: os contratos de 
concessão de serviços públicos da UE e os contratos de «construção-operação-transfe-
rência» (BOT) na Coreia. É possível encontrar mais informação sobre as concessões “BOT” 
no endereço eletrónico:


. 
Para as empresas europeias são oportunidades de contratos importantes, nomeadamente 
os relativos a projetos de infraestruturas, já que os fornecedores europeus são reconhecidos 
como líderes mundiais em diversos domínios desta vertente. Por outro lado, é possível às 
empresas da Europa participarem em concursos de maior valor na Coreia, designa-
damente acedendo a contratos BOT de valor superior a 17 milhões de euros, na cidade de 
Seul e de Incheon, na Província de Gyonggi-do e em Busan, a maior cidade portuária, 
concorrendo em condições idênticas às das empresas coreanas.



As informações sobre oportunidades de concursos na Coreia estão centralizadas no 
website de compras públicas - .


https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm

https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos

https://www.pps.go.kr/eng/index.do

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos
https://www.pps.go.kr/eng/index.do
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VIAGENS DE

NEGÓCIOS
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A Coreia do Sul é um país considerado seguro. As principais dificuldades para o visitante 
estão relacionadas com o ainda reduzido domínio do inglês por parte da população em 
geral, apesar do governo ter vindo a criar unidades específicas para facilitar a comunicação 
e o contacto com estrangeiros no país. Há também que considerar diferenças de ordem 
cultural, que podem eventualmente condicionar um melhor entendimento em relação às 
atitudes locais, mas, de uma maneira geral, a população coreana é amistosa (friendly) e 
tem empatia pelos visitantes estrangeiros.




Por norma, para estadias curtas com duração inferior a 90 dias (turismo, visitas e viagens de 
negócios) não é necessário visto para os titulares de Passaporte Português (com 
validade de pelo menos 6 meses), assim como para estadias por períodos até 180 dias.

Toda a informação relativa a passaportes ou vistos pode ser obtida junto da Embaixada da 
República da Coreia em Lisboa ou através do 

. 

Para estadias de maior duração, designadamente para trabalhar, estudar ou viver no país, 
será útil consultar o . 

Segundo a legislação sul-coreana, são impostas sanções pesadas aos estrangeiros que 
permanecem em território sul-coreano além do tempo legalmente permitido e/ou que 
trabalhem ilegalmente na República da Coreia. Qualquer estrangeiro em situação irregular 
é passível de detenção administrativa, pagamento de multas pesadas e da medida de 
expulsão do território sul-coreano, acompanhado de interdição de permanência em terri-
tório sul-coreano, cuja duração poderá ir até 5 anos.

Contudo, com a situação atual relacionada com a pandemia COVID-19, foram impostas 
medidas especiais de entrada na Coreia do Sul, incluindo a suspensão temporária da 
isenção de visto e outras exigências, sendo fundamental consultar os websites referidos 
para aferir os normativos aplicáveis, sob pena de poder ser recusada a entrada do país.



O viajante deve declarar, à chegada ao país:

Dinheiro cujo montante seja superior a USD 10 mil (incluindo Traveller's cheques);

Peças de joalharia ou acessórios decorativos de valor superior a USD 600;

Formalidades na entrada



 – 	
 – 	

portal das Comunidades Portuguesas do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros

portal de vistos da República da Coreia

VIAGENS DE 
NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO 
DE VIAGEM

Informação útil para viagens de negócios, vistos, 
ligações aéreas, e outras informações de relevância 
(avisos de segurança, alojamento, saúde, moeda, 
transfers, guias e idiomas).

CAPÍTULO CONTEÚDO

https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/asia/coreia-do-sul#regime-de-entrada-e-estada
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/asia/coreia-do-sul#regime-de-entrada-e-estada
https://www.visa.go.kr/main/openMain.do
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Todos os passageiros que cheguem à Coreia com animais deverão apresentar um certi-
ficado de quarentena do país de origem, dirigido ao Serviço Nacional de Investigação Vete-
rinária e de Quarentena da Coreia.

Todos os passageiros que cheguem à Coreia com plantas ou produtos de plantas (frutos 
frescos, vegetais frescos, etc.) deverão apresentar um certificado do país de origem. Produtos 
de origem animal tais como leite e derivados também são sujeitos a inspeção sanitária.








A língua oficial é o coreano. As línguas estrangeiras mais faladas são o inglês, o japonês e o 
mandarim.




O clima é temperado com quatro estações distintas. A Primavera e o Outono são estações 
curtas. O verão é a temporada das monções e o clima é quente (29º/ 30º) e muito chuvoso. 
O inverno começa nos finais de novembro e dura até aos princípios de março, não sendo 
demasiado rigoroso, com a temperatura média a rondar os 0º e a mínima a poder descer 
até aos 7º/10º negativos, apesar de nevar frequentemente.



Clima e precipitação em Seul

Língua

Clima
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Segurança



 – 	
 – 	
 – 	

Moeda local / sistema bancário



Transportes



 – 	

A Coreia do Sul é um país seguro, apresentando uma baixa criminalidade. Existem esqua-
dras de polícia distribuídas por todo o território, que geralmente dispõem de tradutores de 
língua inglesa.



Números de emergência:

Polícia: 112/ website: 
Incêndios e ambulância: 119

Relatos de crimes / Seoul Metropolitan Police Agency – Foreign Affairs Division: Tel. 

02-700-6220.

Terá que ser pedido "interpretation service" para ter atendimento em inglês.



A moeda local é o won (KRW). A taxa de câmbio pode ser consultada no portal do 
. (cambio 1.000 won = 0.73 €, à data de 01 de Setembro 2021).


Os principais cartões de crédito (Visa, Mastercard, Plus e Cirrus são os mais comumente 
aceites) são válidos na generalidade das lojas e restaurantes dos principais centros urbanos.

Existem caixas ATM em todas as cidades, sendo que serão quase sempre encontradas nas 
estações de metro, terminais de autocarros e lojas estatais.




A rede de transportes da Coreia do Sul é uma das mais avançadas, tecnológicas e com-
pletas do mundo.



Transporte aéreo: existem quatro aeroportos internacionais: Seul (Incheon), Seul (Gimpo), 
Busan (Gimhae) e Jeju. As 16 maiores cidades sul-coreanas estão ligadas por voos domésticos;

www.smpa.go.kr


Banco 
de Portugal

Temperatura média (ºC)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Temperatura mínima (ºC)

Temperatura máxima

 (ºC)

Chuva (mm)

Humidade (%)

Dias chuvosos (d)

Horas de sol (h)

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG

http://www.smpa.go.kr
https://www.bportugal.pt/taxas-cambio
https://www.bportugal.pt/taxas-cambio
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      – 	

      – 	
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Transporte ferroviário: quase todo o país é servido por uma rede de caminhos-de-ferro, 
incluindo ligações de comboio de alta velocidade entre algumas das principais cidades.

A Korea Railroad Corporation (Korail) é a empresa estatal, responsável pelo transporte 
ferroviário de passageiros e cargas da Coreia do Sul. No seu  é possível encontrar 
toda a informação sobre rotas, horários, preços, compra de bilhetes online, etc.



Metro: o país dispõe de uma boa rede de metropolitano. Só em Seul há mais de 600 
estações de metro que permitem a deslocação rápida e segura por toda a cidade. Já as 
grandes cidades como, Busan, Daegu e Gwangju e Daejeon possuem os seus próprios 
sistemas; As informações sobre as diferentes linhas, percursos e preços podem ser 
consultadas em:


Autocarro: quase todo o país é servido por uma rede de autocarros, sendo uma das 
opções de transporte mais económicas, com terminais expresso nas principais cidades.

Em Seul os autocarros têm cores diferentes - os azuis viajam nas principais estradas e per-
correm distâncias relativamente longas na cidade; os verdes percorrem distâncias mais 
curtas e transportam os viajantes entre os pontos de transferência, como estações de 
metro e rotas de autocarro mais longas; os vermelhos são os expressos que viajam de Seul 
para áreas suburbanas; os amarelos operam em circuito fechado dentro do distrito de Seul. 
Na capital, os serviços de autocarro estão também disponíveis em rotas noturnas.

Há também ligações expresso, a fazer a conexão entre as principais cidades do país.

As informações sobre os serviços de autocarro podem ser consultadas em:


Táxi: a Coreia do Sul possui sistemas de táxi com preços bastante acessíveis, existindo 
vários serviços oficiais disponíveis:



       	Táxi comum: os carros podem ser de cores diferentes, sendo as mais comuns branco,   

       prateado, laranja. A tarifa noturna é 20% mais cara.


Táxis Kind Call Taxi e KT Powertel: estão equipados com aparelhos de tradução 

       simultânea do discurso do condutor para vários idiomas, incluindo o português;


Táxi de Luxo - Deluxe táxi: são pretos, mais espaçosos (limousine) e com um serviço 

       premium;


Táxis de maior capacidade (até 10 passageiros), especialmente convenientes para 

       grupos;


Táxi internacional - International Taxi: os condutores falam inglês, japonês ou chinês e 

       estão disponíveis a partir do balcão de informação no aeroporto.

website

https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_6.jsp



https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_5_1.jsp



https://www.letskorail.com/ebizbf/EbizbfForeign_pr16100.do?gubun=1
https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_6.jsp
https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_5_1.jsp


44

Na Coreia, tal como em Portugal, os táxis podem ser chamados por telefone ou através de 
uma aplicação móvel, apanhados na rua ou em zonas de estacionamento especiais para 
estes serviços. Qualquer táxi oficial aceita cartões bancários e também os cartões únicos de 
transporte público. Na área suburbana, o custo da viagem aumenta consideravelmente. 

Todas as informações sobre estes serviços podem ser consultadas em:




Título de transporte:  os transportes podem ser pagos em dinheiro ou através de um

https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_7.jsp


 – 	

cartão de viagens, aceite em todos os transportes públicos e táxis de todo o país, os quais 
podem ser adquiridos nas estações de metro e lojas de conveniência;



Conduzir na Coreia: é necessária carta de condução internacional. A rede viária é boa e 
a generalidade dos sinais de trânsito tem informação no alfabeto romano. Conduz-se pela 
direita e o trânsito é intenso em todo o país. No website 

 encontram-se informações sobre os procedimentos a ter em 
consideração para conduzir na Coreia e em caso de acidente.



Transporte marítimo: existem várias ligações em ferry-boat, quer para as muitas ilhas 
que rodeiam a península coreana, quer a portos dos países vizinhos (Japão, China e Rússia). 
Podendo as informações ser consultadas a partir da página:


A oferta hoteleira é mais diversificada nas grandes cidades e nos sítios turísticos com maior 
número de visitantes, cobrindo todo o tipo de opções e preços. Em cidades de menor 
dimensão, poderá ser difícil encontrar soluções de alojamento em que se fale inglês com 
fluência. O portal da Organização Coreana de Turismo contém informação e contactos 
úteis: .

Nem sempre é fácil encontrar restaurantes que ofereçam comida ocidental e muitos deles 
são caros. Os supermercados e os restaurantes "fast food", pelo contrário, são bastante 
acessíveis. Os pequenos restaurantes de comida coreana são económicos, mas podem não 
ter informação em inglês – contudo, em muitos deles existem expositores com reprodu-
ções dos pratos disponíveis e os menus são ilustrados com fotografias.




A Coreia do Sul é servida por uma boa rede de hospitais e clínicas públicas e privadas. Os 
principais hospitais funcionam 24 horas / 7 dias por semana e possuem médicos e

 – 	

 – 	

Alojamento e alimentação



Saúde



http://www.korea4expats.com/
article-traffic-accidents.html

https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_3_1.jsp



http://english.visitkorea.or.kr/enu//index.kto

https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_7.jsp
http://www.korea4expats.com/article-traffic-accidents.html
http://www.korea4expats.com/article-traffic-accidents.html
https://english.visitkorea.or.kr/enu/TRP/TP_ENG_3_1.jsp
http://english.visitkorea.or.kr/enu//index.kto
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Seoul National University Hospital

Yeongeon-dong, Jongno-gu 

Tel.: (02) 2072 2473/ 7 ou 010-8831-2890


Samsung Medical Center

Ilwon-dong, Kamgnam-gu 

Tel.: (02) 3410 0200/ 0226


Severance Hospital

Tel.: (02) 2228 5800/ 5810


Seoul Foreign Clinic

Hannam-dong, Yongsan-gu

Tel.: (02) 790 0857/ 9




Existe um grande número de farmácias nas principais cidades e, apesar de algumas delas 
serem especializadas em medicina oriental, não é difícil encontrar farmácias que comer-
cializam fármacos industriais de standard ocidental.

http://www.snuh.org/global/en/main.do



https://www.samsunghospital.com/gb/language/english/main/index.do"Sinchon



http://www.yuhs.or.kr/en/



http://www.internationalclinic.co.kr/index.asp


 Emergência médica 1339

 Cruz Vermelha (+82) 02 3705-3705

enfermeiros especialmente vocacionados para o atendimento a estrangeiros, que, portan-
to, falam inglês.

Uma vez que os serviços médicos têm um custo elevado no país, é recomendável fazer um 
seguro de viagem que inclua esta cobertura.




Endereços dos principais Hospitais e Clínicas
Contactos úteis:


http://www.snuh.org/global/en/main.do
https://www.samsunghospital.com/gb/language/english/main/index.do"Sinchon
http://www.yuhs.or.kr/en/
http://www.internationalclinic.co.kr/index.asp
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Telecomunicações



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

O prefixo de telefone para chamadas para o Coreia do Sul é +82, seguido do código de 
cidade e depois o número de telefone pretendido.



Seul: 02

Busan: 051

Daegu: 053

Incheon: 032

Gwangju: 062




Antes de viajar para a Coreia é conveniente verificar se a operadora com que trabalha 
funciona, mesmo para contratos com roaming global. De qualquer forma, é possível alugar 
um telemóvel, com dados pré-pagos, em alguns quiosques, fornecedores de teleco-
municações e no aeroporto.O serviço Wi-Fi está disponível na maioria das áreas, incluindo 
metro, hotéis, áreas comerciais, restaurantes, cafeterias, etc. É igualmente possível alugar 
um sistema para poder aceder a pontos de Wi-Fi.

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Daejeon: 042

Ulsan: 052

Sejong:044

Gyeonggi: 031

Gangwon: 033

 – 	 

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Chungbuk: 043
Chungnam: 041

Jeonbuk: 063

Jeonnam: 061

Kyungbuk:054

 – 	
 – 	

Kyungnam: 055

Jeju: 061

Corrente elétrica



Hora local



Horários de funcionamento



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

220 volts AC, 60 Hz.



Corresponde ao UTC mais nove horas. Face a Portugal, tem mais nove horas no Inverno e 
mais oito horas no Verão.



Serviços Públicos: 9h00-17h00 (segunda-feira a sexta-feira))

Empresas: 9h00-18h00 (segunda-feira a sexta-feira))

Bancos: 9h30-16h00 (segunda-feira a sexta-feira)

Comércio: 10h30-20h00 (segunda-feira a domingo)



Os coreanos geralmente almoçam entre as 12h00 e as 13h00, sendo aconselhável reserva 
mesmo nos restaurantes mais pequenos. Para evitar filas e aglomerações, o ideal será al-
moçar antes ou depois desse período.
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Feriados 



 – 	
 – 	

 – 	
 – 	

 – 	
 – 	

Datas fixas



1 de janeiro – Dia de Ano Novo

1 de março - Dia do Movimento


Independentista Samil

1 de maio – Dia do Trabalhador

5 de maio – Dia da Criança



Data Móvel



Ano Novo Lunar (fevereiro) (normalmente 3 dias entre a 2ª e a 4ª semana de fevereiro)

”Chusok Holidays” – (Setembro) (normalmente 3 dias entre a 3ª e a 4ª semana de Setembro)



Os feriados fixos e móveis para este ano e seguintes na Coreia do Sul podem ser consul-
tados a partir do seguinte website:


.https://www.timeanddate.com/calendar/?year=2020&country=70

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

12 de maio - Aniversário de Buda

6 de junho – “Memorial Day”

17 de julho – Dia da Constituição

15 de agosto – Dia da Libertação

3 de outubro – Dia da Fundação Nacional

25 de dezembro – Natal

https://www.timeanddate.com/calendar/?year=2020&country=70


CAPÍTULO 6

APOIOS E 

INCENTIVOS
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6.1 INCENTIVOS À INTERNACIONALIZAÇÃO



:



 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Embora atualmente em revisão (setembro 2020) e a aguardar a publicação dos novos 
instrumentos de apoio do Programa Portugal 2030), os atuais sistemas de incentivos ao 
dispôr das empresas estão concentrados no chamado Programa “SI Qualificação e Inter-
nacionalização” que apoia dois tipos de projetos: a “Internacionalização das PME” e a 
“Qualificação das PME”.



No caso dos projetos de Internacionalização das PME, o sistema de incentivos tem como 
objetivo reforçar a capacidade empresarial das empresas  através do desenvolvimento dos 
seus processos de qualificação para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais 
de competitividade.



Nestes projetos são normalmente financiáveis os investimentos relativos a

Presença em feiras internacionais;

Participação em feiras internacionais:


      aluguer de espaço;

      aluguer ou construção de stand;

      despesas com eletricidade, limpeza, tradução, etc.;

      transporte de material;

      deslocações e estadias de colaboradores;


Prospeção de clientes;

Publicidade em revistas da especialidade;

Publicidade em motores de busca (Google) e redes sociais;

Campanhas de marketing;

APOIOS E INCENTIVOS 6.1 INCENTIVOS À INTERNACIONALIZAÇÃO

6.2 LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS

6.3 INCENTIVOS NO DESTINO (INVESTIMENTO)

6.4 DUPLA TRIBUTAÇÃO

6.5 APOIO INSTITUCIONAL E DIPLOMÁTICO

CAPÍTULO CONTEÚDO
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 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Website (criação ou remodelação);

Apresentações da empresa;

Catálogos de produto;

Estudos de mercado;

Criação de marcas;

Registo de marcas;

Registo de patentes;

Certificações de produto/empresa;

Contratação de colaboradores qualificados (licenciados), entre outras.

No atual Quadro Comunitário de apoio (setembro 2020), as despesas elegíveis são apoiadas 
à taxa de comparticipação de:



45% a fundo perdido (para investimentos localizados nas regiões Norte, Centro, 
Alentejo e Algarve);


40% a fundo perdido (para investimentos localizados na região de Lisboa e Vale do 
Tejo).

Para informação atualizada sobre incentivos à internacionalização recomenda-se a con-
sulta do site  ou das informações disponíveis 
em 



São diversas as entidades que detêm produtos financeiros e de seguros com incidência nas 
operações de comércio externo, e que podem ser mobilizadas nas operações com o Japão.



A Caixa Geral de Depósitos tem uma linha disponível para antecipação de receitas de 
exportação e liquidez:


O Banco Montepio tem uma linha de crédito para pré-financiamento de exportação: 


O Banco Santander comercializa igualmente um produto idêntico:

 

como aliás o faz quase toda a Banca Comercial.

       – 	

       – 	

6.2 LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS


aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/
compete2020.gov.pt/




cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-
Exportacao.aspx



bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-
internacionais



santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento

http://www.aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/
http://www.compete2020.gov.pt/
http://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx
http://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx
http://www.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais
http://www.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais
http://santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento
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A linha de seguros de crédito às exportações é gerida pela COSEC (Companhia de Seguro 
de Créditos, S.A) no âmbito do Sistema dos Seguros de Créditos com Garantia do Estado 
(SCGE) e enquadra-se no Programa Capitalizar Mercados Externos e no Programa Interna-
cionalizar, cuja ficha técnica pode ser consultada aqui (setembro 2020): 


Estes seguros protegem os exportadores dos prejuízos causados pelo não pagamento dos 
seus créditos, por razões comerciais ou políticas, sendo muitas vezes condição necessária 
ao financiamento dessas exportações, designadamente no âmbito das linhas de acima 
mencionadas. Estão disponíveis as seguintes linhas de seguros:



Seguro-caução;

Seguro Caução para Obras no Exterior: destinado a garantir obrigações legais e contra-

tuais exigidas no âmbito de concursos internacionais para o fornecimento ou realização de 
obras de construção civil e obras públicas no exterior;


Seguro de Créditos Setores Metalúrgico, Metalomecânico e de Moldes;

Seguro de Créditos à Exportação de Curto Prazo;

Seguro de Créditos à Exportação de Médio e Longo Prazo;

Seguro de Créditos Financeiros;

Seguro de Investimento Português no Estrangeiro.


As candidaturas a estas linhas podem ser feitas online em 
a



A principal fonte de informações úteis sobre os diversos planos de apoio ao investimento na 
Coreia do Sul é o , que é um organismo que faz parte da agencia gover-
namental , com uma delegação em 
Portugal:



Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 - 4º - s 1

1070-101 Lisboa

Tel.: +351 213 830 816



O objetivo do Invest Korea é promover o investimento no país, fornecendo apoio às em-
presas estrangeiras de suporte ao seu estabelecimento neste mercado.



Entre os principais incentivos previstos para este fim, destacam-se:

https://www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-
exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf



scge.cosec.pt


Invest Korea
Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

6.3	INCENTIVOS NO DESTINO (INVESTIMENTO)



https://www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf
https://www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf
http://scge.cosec.pt
https://www.investkorea.org/ik-en/index.do
https://www.kotra.or.kr/biz/


52

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

6.4	DUPLA TRIBUTAÇÃO



 – 	

 – 	

Reduções ou isenções fiscais para determinados setores de atividade que se esta-
beleçam na Coreia do Sul e/ou que invistam a partir de determinados montantes;



Suporte ao nível da localização das empresas estrangeiras, com a criação de zonas 
especificas, que funcionam como zonas de comércio livre/ zonas francas ou ainda conce-
ção de outro tipo de apoios, como facilitação dos licenciamentos e da burocracia, preços 
especiais de terrenos ou redução de valores de arrendamento;



Apoio financeiro, para determinados setores ou a partir de um determinado volume de 
investimento, para a comparticipação de custos de construção e instalação de infraestru-
turas industriais e ainda apoios à criação de emprego e à formação profissional dos traba-
lhadores contratados;



Apoio às atividades de Investigação & Desenvolvimento, com acesso assegurado aos 
institutos e entidades do país (na Coreia existem mais de 40 mil entidades de I&D) e a pro-
gramas de financiamento para este fim.

As condições de elegibilidade, requisitos e formalidades para a candidatura a estes incen-
tivos encontram-se disponíveis no já citado website do Invest Corea.





A  aprova a Convenção entre 
Portugal e a República da Coreia para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal 
em Matéria de Imposto sobre o Rendimento.

Esta convenção aplica-se aos seguintes impostos ou outros de natureza similar:



Coreia: imposto de rendimento; imposto de sociedades; imposto sobre os habitantes; 
imposto especial de desenvolvimento rural.



Portugal: imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS); imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC); taxa de derrama.

Para que a convenção possa ser aplicada, as entidades deverão preencher e validar os 
formulários oficiais para esse efeito, destinados à administração fiscal portuguesa e à 
Direção de Serviços de Relações Internacionais (DSRI), acompanhados de prova da 
residência, os quais podem ser consultados/submetidos no .

Resolução da Assembleia da República n.º 25/97 de 8 de maio

Portal das Finanças

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/coreia.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/convencoes_dupla_trib_internacional/Pages/dupla-tributacao-internacional.aspx
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6.5	APOIO INSTITUCIONAL E DIPLOMÁTICO



PORTUGAL



AEP - Associação Empresarial de Portugal

Edifício de Serviços

Av. Dr. António Macedo, 196

4450-617 Leça da Palmeira

Tel.: +351 229 981 500

E-mail: aep@aeportugal.pt

Website: 


Embaixada da República da Coreia em Portugal

Av. Miguel Bombarda, 36-7º

1051-802 Lisboa

Tel.: +351 217 937 200 

E-mail: embpt@mofat.go.kr

Website: 


Aicep Portugal Global

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E

Sede: O’ Porto Bessa Leite Complex

Rua António Bessa Leite, 1430, 2.º

4150-074 Porto 

Tel.: +351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

Website: 


Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, nº 5

1149-006 Lisboa

Tel.: +351 217 206 707

Website: 

COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.

Av. da Liberdade, 249 - 6º piso

1250-143 Lisboa

Tel.: +351 217 913 700 | Fax: +351 217 913 720

E-mail: cosec@cosec.pt


www.aeportugal.pt


https://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/


http://www.portugalglobal.pt


http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html



http://www.cosec.pt

http://www.aeportugal.pt
https://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/
http://www.portugalglobal.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.cosec.pt
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COREIA DO SUL





Embaixada de Portugal em Seoul


2nd Floor, Wonseo Building,


13, Changdeokgung 1-gil, Jongno-gu, Seoul


República da Coreia 03058


Tel.: +822 3675-2251/2/3


E-mail: seul@mne.pt


Website: 




Consulado Honorário de Portugal em Busan


5th fl., 59-1, Haegwan-ro, Jung-gu, Busan, 48930


Tel.: +82514412988


E-mail:  chairman@isrocam.com





Aicep Portugal Global


#206, 2nd FL., Wonseo Bldg.,


Changdeokgung -1- gil 13,


Jongno-gu, Seul, 03058


Tel.: +822 766 7961


E-mail: aicep.seoul@portugalglobal.pt


Website 




Delegação da União Europeia na República da Coreia


11.º andar, Seul Square, 416 Hangang-daero, 


Jung-gu Seul, 04637


Korea


Tel.: +82 23704 1700


E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

https://seul.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/


www.portugalglobal.pt


https://seul.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
http://www.portugalglobal.pt
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FONTES



DOING BUSINESS



SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS



MARKET OVERVIEW


Agroalimentar 


Materiais de construção 


Casa e decoração


Vinhos 


Máquinas e Aparelhos Elétricos


Artigos de mesa e Cozinha


https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia-do-sul?setorProduto=-1

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/182/asia-oriental

https://www.ccip.pt/pt/newsletter-internacional/1712-coreia-do-sul-overview-3

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/

https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/coreia-do-sul/1532-comercio-internacional-de-
portugal-com-coreia-do-sul/file

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics

https://www.dn.pt/mundo/coreia-e-portugal---dois-paises-geograficamente-distantes-mas-ao-mesmo-tempo-
proximos--11212443.html

https://www.ccip.pt/pt/newsletter-internacional/1713-coreia-do-sul-riscos-e-oportunidades-2

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/coreia-do-sul-divida-privada-e-envelhecimento-da-populacao-comprometem-
economia-em-2019-429099

https://observador.pt/seccao/mundo/coreia-do-sul-mundo/

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-market-challenges

http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/PortugalGlobal/Revista86/?page=30

https://sol.sapo.pt/artigo/633524/coreia-economia-aberta-in-meras-oportunidades-para-negocio-

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-market-entry-strategy

https://sol.sapo.pt/artigo/633524/coreia-economia-aberta-in-meras-oportunidades-para-negocio-

https://eeas.europa.eu/delegations/south-korea_en



https://www.ivv.gov.pt/np4/696/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1636&fileName=CoreiaSulSSM_Vinhos.pdf 

https://www.gpp.pt/images/globalagrimar/estrategias/CoreiaSul_FichMercEstrat2019.pdf 



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-construction-services



https://www.statista.com/markets/415/topic/469/furniture-furnishings-household-items/#insights 

http://www.daedal-research.com/uploads/images/full/8be3975eada082fe7468e8b26c0c941f.pdf 

https://www.eu-gateway.eu/sites/default/files/collections/document/file/Market-Opportunity-Korea-CED.pdf 



https://www.transportesenegocios.pt/exportacoes-de-vinhos-cresceram-2/ 

https://www.viniportugal.pt/wysiwyg/Ficha_Mercado_Coreia_Sul_2017.pdf 

https://viniportugal.pt/ficheiros/estudosMercado/sinopse-coreia-do-sul-2004-201450BEC3A3A0B6149BEC734C9D.pdf



https://www.dgae.gov.pt/gestao-de-ficheiros-externos-dgae-ano-2017/ficha-comercio-externo-industrias-de-equipamento 
eletrico-e-eletronico-pdf.aspx 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-manufacturing-technology-smart-factory 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-information-and-communication-technology 



http://www.ceramica.pt/setor.php?s=decorativa 

https://expresso.pt/economia/2019-01-04-Portugal-ecampeaoda-Europa-nacamaenamesa 

https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia-do-sul?setorProduto=-1
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/182/asia-oriental
https://www.ccip.pt/pt/newsletter-internacional/1712-coreia-do-sul-overview-3
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/coreia-do-sul/1532-comercio-internacional-de-portugal-com-coreia-do-sul/file
https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/coreia-do-sul/1532-comercio-internacional-de-portugal-com-coreia-do-sul/file
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
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http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/PortugalGlobal/Revista86/?page=30
https://sol.sapo.pt/artigo/633524/coreia-economia-aberta-in-meras-oportunidades-para-negocio-
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minérios e minerais 


Madeiras 


Polímeros 


TRADE BARRIERS 


BENS PROIBIDOS E RESTRIÇÕES À IMPORTAÇÃO


https://www.apicer.pt/apicer/media/5de54aafaafa7.pdf

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?
nvpm=1%7c410%7c%7c620%7c%7c6910%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c 



https://www.dgeg.gov.pt/media/p2oluryo/informa%C3%A7%C3%A3o-estatistica-iextractiva-21.pdf 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c410%7c%7c%7c%7c26%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 



https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?
filename=Wood%20Products%20Market%20Brief_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_3-8-2012.pdf 

https://observador.pt/2021/05/30/exportacoes-de-madeira-e-mobiliario-descem-12-em-ano-de-pandemia/ 

https://www.gpp.pt/images/gam/2/de/CoreiaSul.pdf



https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx? 
nvpm=1%7c410%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1 

https://www.apip.pt/ 



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-trade-barriers 

https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/barriers/results?isSps=false&countries=KR 

https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia-do-sul?setorProduto=-1 

https://www.gpp.pt/index.php/exportacao/export-2 

https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos 
de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/coreia-do-sul/ https://ustr.gov/sites/
default/files/files/reports/2021/2021NTE.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home 

https://www.customs.go.kr/english/ad/ct/CustomsTariffList.do?mi=8037 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-import-requirements-and-documentation

https://www.mfds.go.kr/eng/index.do 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-import-requirements-and-documentation 

https://www.mfds.go.kr/eng/search/searchEn.do 

https://keco.or.kr/en/main/index.do 

https://www.customs.go.kr/english/main.do



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-prohibited-and-restricted-imports 

https://santandertrade.com/pt/portal/expedicoes-internacionais/coreia-do-sul/alfandega-e-transporte 

https://southkorea.asiatradehub.asia/Important%20Contact/1250/Important%20Contacts 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-standards-trade 

https://kssn.net/en/ 

https://www.kats.go.kr/en/main.do 

https://www.knab.go.kr/en/Enkolas.do 

https://www.mfds.go.kr/eng/index.do 

http://www.tta.or.kr/eng/ 

https://eng.ksa.or.kr/ksa_english/index.do 

https://santandertrade.com/pt/portal/expedicoes-internacionais/coreia-do-sul/alfandega-e-transporte https://www.gpp.pt/
index.php/bilateral/bilat 

https://mofa.go.kr/eng/wpge/m_5460/contents.do 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-temporary-entry

NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS



https://www.apicer.pt/apicer/media/5de54aafaafa7.pdf
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https://observador.pt/2021/05/30/exportacoes-de-madeira-e-mobiliario-descem-12-em-ano-de-pandemia/
https://www.gpp.pt/images/gam/2/de/CoreiaSul.pdf
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx? nvpm=1%7c410%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx? nvpm=1%7c410%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.apip.pt/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-trade-barriers
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https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/barriers/results?isSps=false&countries=KR
https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia-do-sul?setorProduto=-1
https://www.gpp.pt/index.php/exportacao/export-2
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https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-import-requirements-and-documentation
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WAY TO MARKET



Apoios e incentivos



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO


PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS


Incentivos à internacionalização


https://santandertrade.com/pt/portal/encontre-parceiros/coreia-do-sul/identificar-um-fornecedo 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-distribution-and-sales-channels 

https://www.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia_do_sul/ecommerce 

https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp 

https://elhttps://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=53044&lang=ENG 

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=46271&lang=ENG 

https://crossborder.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=272 

https://ftc.go.kr/eng/contents.do?key=508 

https://crossborder.kca.go.kr/home/main.do 

https://www.kisa.or.kr/eng/main.jsp 

https://eng.kcc.go.kr/user.do?page=E02090000&dc=E02040000 



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-business-travel 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0514(01)&from=PT 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142108.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/acordo-de-comercio-livre-ue-coreia-do-sul#public 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en 

https://rib.ind.br/o-papel-estrategico-dos-bancos-publicos-na-coreia-do-sul-parte-1/ 

https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400045 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_South_Korea 

https://www.koreapost.com.br/negocios/compras-com-criptomoedas-a-nova-onda-da-coreia-do-sul/ 

https://www.criptomoedas.com/coreia-do-sul-ira-comecar-a-experimentar-moeda-digital-em-breve/ 

https://pt.livingeconomyadvisors.com/2317-overview-of-banks-in-south-korea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22011A0514(01) 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/acordo-de-comercio-livre-ue-coreia-do-sul 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm 

https://www.pps.go.kr/eng/index.do



https://www.aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/ 

https://www.compete2020.gov.pt/ 

https://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx 

https://www.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais  

https://santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento 

https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home 

https://scge.cosec.pt/COSEC_Core/CapitalizarMercadosExternos_SCGE.aspx 

https://www.investkorea.org/ik-en/index.do# 

https://www.kotra.or.kr/ 

http://eng.koita.or.kr/ 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/Pages/default.aspx 

https://www.ministeriopublico.pt/instrumento/convencao-entre-republica-portuguesa-e-republica-da-coreia-para-evitar 
dupla-tributaca-1


https://santandertrade.com/pt/portal/encontre-parceiros/coreia-do-sul/identificar-um-fornecedo
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-distribution-and-sales-channels
https://www.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/kr/coreia_do_sul/ecommerce
https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/ictLaws.jsp
https://elhttps://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=53044&lang=ENG
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https://eng.kcc.go.kr/user.do?page=E02090000&dc=E02040000
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/south-korea-business-travel
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/january/tradoc_142108.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/acordo-de-comercio-livre-ue-coreia-do-sul#public
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https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm
https://www.pps.go.kr/eng/index.do
https://www.aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/
https://www.compete2020.gov.pt/
https://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx
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