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CAPÍTULO 1

DOING

BUSINESS



1.1 MARKET OVERVIEW



O Japão é um dos mais importantes parceiros comerciais e de investimento da União 

Europeia, sendo o sétimo maior parceiro comercial da União (export/import de bens) em 

termos globais, e o segundo maior na Ásia, depois da China. Tradicionalmente, a UE 

exporta para o Japão produtos químicos, veículos a motor, maquinaria, ótica e instru-

mentos médicos, e produtos alimentares. Do Japão, as exportações para a União são 

dominadas por maquinaria, automóveis e veículos, produtos químicos, ótica e dispositivos 

médicos, e plásticos.



Relativamente a Portugal, segundo o INE, o Japão foi o 29º cliente das exportações portu-

guesas (de bens) em 2020, com uma quota de 0,5% no total, e foi também o nosso 29º 

fornecedor em termos de importações (quota 0,4%). 


Nos últimos 5 anos, (2016-2020) verificou-se um crescimento médio anual nas exportações 

de Portugal para o Japão de 17,4% e de 0,9% nas importações. A Balança Comercial (tal 

como de resto acontece nas trocas com a União Europeia) foi excedentária a favor do Japão 

em 20M€ em 2020.


Segundo dados da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal 

(2021), os grupos de produtos mais exportados por Portugal, com destino ao Japão, foram 

Veículos e Material de Transporte (45,9% do total), Produtos Alimentares (16,7%), Produtos 

Químicos (7,4%), Produtos Agrícolas (5,5%) e Máquinas e Apa-relhos (3,8% ). 



Os principais produtos importados do Japão foram Máquinas e Aparelhos (29,5% do total), 

Veículos e Material de Transporte (26,7%), Plásticos e Borracha (11,3%), Metais Comuns (11,1%) 

e Instrumentos de Ótica e Precisão (4,9% do total).


Em 2020, as nossas Exportações com destino ao Japão cifraram-se em 243M€, contra 

292M€ de Importações daquele País (comércio bilateral de bens).
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Porquê fazer negócios no Japão?


–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

O Acordo Comercial União Europeia-Japão (EPA - Economic Partnership Agreement)






O Japão é a terceira maior economia do mundo, depois dos EUA e da China. É um país 

com 126 milhões de habitantes e um rendimento per capita de cerca 40 mil USD (39921 

USA em 2020), o dobro do PIB per capita português.


O Japão é um membro-chave do sistema de comércio internacional e apresenta um mer-

cado que respeita o Estado de Direito e fornece grande proteção aos direitos intelectuais e 

à propriedade imobiliária.


É um mercado robusto para os produtos de consumo e, simultaneamente, muito aberto e 

sofisticado. É, porém, um mercado maduro e fortemente concorrencial, muito rigoroso em 

termos de controlo e de segurança dos produtos que importa. Para além disso, é também 

muito dependente da importação de recursos naturais.





Por outro lado, é conhecida a característica do Japão, enquanto país, de ser composto por 

uma população envelhecida (e que continua nesse processo de envelhecimento e declínio 

populacional), projetando necessidades futuras cada vez mais relevantes, como é o caso da 

robótica, medicina, farmacêutica e real estate. As projeções americanas apontam para que 

a população japonesa possa decrescer em cerca de 30% até 2060, para 87 milhões de 

habitantes. As oportunidades mais concretas que devem resultar deste fenómeno de declí-

nio populacional (segundo o Departamento de Comércio Norte-americano, 2021) serão um 

aumento significativo na procura de:





  	Sistemas e equipamentos médicos;


  	Farmacêutica;


  	Instalações e serviços de saúde, incluindo cuidados em casa;


  	Biotecnologia;


  	Tecnologias de Informação da Saúde;


  	Produtos e serviços de segurança;


  	Robótica;


  	Viagens e lazer;


  	Serviços educativos;


  	Serviços financeiros.



A UE e o Japão concluíram um Acordo de Parceria Económica (‘EPA'), que entrou em vigor 

a 1 de fevereiro de 2019. Juntamente com um Acordo de Parceria Estratégica mais geral, 

aplicado provisoriamente desde a mesma data, este quadro tornou-se a pedra angular na 

relação comercial privilegiada entre a UE e o Japão. Num estudo de impacto produzido e 
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publicado pela Comissão ( ), é revelado que as 

exportações bilaterais terão um aumento de +34% para a UE e +29% para o Japão, en-

quanto que o impacto no total das exportações previsto é de +4% para a UE e +6% para o 

Japão.



Veja o texto completo do Acordo de Parceria Económica EU-Japão aqui: Economic 

Partnership Agreement.



Informações e estatísticas do país:



 

 

 




Embora as tarifas sejam geralmente baixas, o Japão tem algumas barreiras não tarifárias 

que podem afetar a atividade comercial, possivelmente impedindo ou atrasando a 

importação de produtos estrangeiros e a sua chegada ao mercado. Embora a concorrência, 

a pressão diplomática de alguns governos e de outros países, para além de outros fatores, 

tenham contribuído para diminuir o impacto dessas barreiras, as empresas portuguesas 

ainda podem encontrar algumas dificuldades não tarifárias, mais marcantes, nas seguintes 

áreas:





Exigências, por parte de alguns setores, de que a empresa detenha experiência anterior 

a trabalhar no Japão, liquidando à partida as possibilidades a novas entradas;



Regulamentos oficiais que favorecem produtos produzidos no mercado interno e que 

discriminam produtos estrangeiros;



Por vezes, a exigência de normas únicas para importar certos produtos para o Japão 

(formais, informais, de facto, ou de outros tipos) com critérios distintos no que respeita, por 

exemplo, à segurança alimentar, proteção ambiental e dos consumidores;



Certos poderes de licenciamento delegados em associações industriais que têm o aces-

so de novos membros limitado, detendo forte influência no mercado e a capacidade para 

controlar informações e operar sem supervisão;

trade.ec.europa.eu/doclib/html/154522.htm

data.oecd.org/japan.htm


jetro.go.jp/en/reports/statistics.html


mofa.go.jp/policy/economy/japan/index.html


e-stat.go.jp/en/




OCDE: 

JETRO:

MNE Japão:

INE Japão:

1.2 MARKET CHALLENGES


 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154522.htm
http://data.oecd.org/japan.htm
http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics.html
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/index.html
http://www.e-stat.go.jp/en/
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  	Certos poderes de licenciamento delegados em associações industriais que têm o 

acesso de novos membros limitado, detendo forte influência no mercado e a capacidade 

para controlar informações e operar sem supervisão;



  	Participação cruzada e a interconexão de interesses comerciais entre empresas japo-

nesas, que prejudicam fornecedores fora da pool empresarial habitual;


Cartelização (tanto formal como informal);



  	A importância cultural das relações pessoais e a relutância em romper ou modificar as 

relações comerciais no Japão (que tanto joga “contra”, como “a favor” dos que já têm a sua 

posição conquistada no mercado).





As formas e os métodos para ultrapassar estas barreiras não tarifárias dependerão muito do 

setor, da competitividade do produto ou serviço e da criatividade e determinação dos 

responsáveis da empresa portuguesa que aborda o mercado. A AICEP, através do seu 

escritório e do seu Diretor em Tóquio, aconselha regularmente as empresas portuguesas, 

especialmente as PMEs, sobre como superar essas barreiras.







No Japão, existe um conjunto de fatores de base (politica, social, cultural) assumidos e 

adotados pelo país, que acabam por enquadrar as grandes oportunidades para as em-

presas e para o desenvolvimento de negócios. As empresas portuguesas têm por isso que 

conhecer a envolvente estratégica japonesa (de longo prazo), que acaba por determinar as 

grandes oportunidades nesse mercado.





Como país, o Japão assume-se como uma sociedade não poluente, apostada na con-

servação do clima e na redução de emissões de CO2. Em termos ambientais, o país aposta 

também em atingir elevados índices de reciclagem.


O Japão dedica um enorme esforço à promoção da saúde, sobretudo na saúde preventiva, 

a um nível que é provavelmente o mais elevado do mundo. Em consequência, detém uma 

população sadia e com a maior longevidade do planeta, e faz desse um dos seus pilares 

enquanto nação. Na Sociedade japonesa prevalece como marca cultural e social, o respeito 

pelos mais velhos (sempai/kohai).





Finalmente, o Japão é um país que lidera em termos de investigação científica e inovação, 

através de um forte investimento no seu ecossistema, que inclui empresas, Centros de In-

vestigação, Parques de Ciência e as Universidades.

–

–

–

1.3 MARKET OPPORTUNITIES
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Também por outro lado, uma série de fatores de cariz cultural claramente diferenciadores, 

acabam por modular o leque das oportunidades que as empresas estrangeiras podem 

encontrar nesse mercado. Os fatores mais marcantes, e verdadeiramente relevantes, são:





	Uma ausência absoluta de improviso, e uma postura permanente de planificação de-

talhada – “Plan your work/Work your plan”;



	Uma mão-de-obra altamente qualificada e diligente, atuando em um clima de 

harmonia laboral, em que prevalece o respeito pela hierarquia, a harmonia social e uma 

tradicional ausência de conflito. As decisões são sempre tomadas de forma consensual, o 

que poderá gerar alguma demora nas decisões;



 	Uma “Sociedade de grupo” em que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse 

individual. Ao mesmo tempo, a Sociedade japonesa apresenta uma uniformidade étnica e 

comportamental, e em termos sociais o rendimento encontra-se distribuído de forma 

muito equilibrada. Possui por isso uma vasta classe média, sem diferenças gritantes de 

rendimentos, e que se caracteriza também por cultivar elevados índices de poupança. 





Como consequência deste enquadramento (com sublinhado para o rápido envelhe-

cimento da população e a retração da força de trabalho japonesa), irão constituir oportu-

nidades para as empresas as seguintes:



A procura de medicamentos, biotecnologias e dispositivos médicas (health IT);



As tecnologias de informação e a robótica, e o desenvolvimento de soluções avançadas 

de produção; Em paralelo, a cibersegurança (prevenção de ciber-ataques) e os serviços na 

cloud constituem também outros campos de oportunidade;



As viagens e os serviços financeiros;



Os negócios de energia (nomeadamente as energias renováveis): o plano energético 

japonês contempla, para 2030, alcançar a meta de 22% do fornecimento de energia com 

base em renováveis, com um mix composto por hidroelétrica (8,8 a 9,2%), solar (7% do 

consumo, aguardando-se a publicação de proteção tarifária em 2022), eólica (1,7%, o Japão 

tem uma costa com enorme potencial de eólica offshore), biomassa (3,7 a 4,6% do con-

sumo) e geotérmica (1,0 a 1,1%).



Em termos de obras públicas e grandes infraestruturas, as oportunidades para as em-

presas estrangeiras estão de certo modo cerceadas pelo sistema de fornecimentos e

 – 

 – 

 –

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	
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por uma certa cartelização no fornecimento de obras públicas. Adiante, neste guia, 

teremos oportunidade de apresentar com detalhe os contornos dos contratos públicos e 

dos sistemas de contratação.





Porém, já em termos de alimentos e commodities em geral, existem grandes oportu-

nidades. A grande, ampla e sofisticada economia de consumo do Japão, na qual os 

consumidores com considerável poder aquisitivo procuram produtos de alta qualidade, 

abre espaço para a exportação de produtos de nicho, superpremium e sofisticados (no-

meadamente das fileiras casa e decoração, moda e calçado, vinhos) assim como para 

quaisquer bens e serviços inovadores que se possam enquadrar nessa definição de so-

fisticação.


 


Normalmente, as oportunidades de mercado para empresas estrangeiras enfrentam uma 

forte concorrência, nacional e internacional, mas, para as empresas portuguesas, podem 

identificar-se algumas oportunidades específicas, das quais se salientam: 


O peixe (atum e mariscos), as conservas, derivados de tomate, cortiça, calçado de couro, a 

cerâmica utilitária e decorativa, de entre as mais importantes.


Adiante neste guia, teremos ocasião de tratar com mais detalhe os contornos de mercado 

que enformam estas oportunidades e que podem ser consultados nos capítulos especí-

ficos deste “Guia Digital Japão”.







Conforme referido no ponto anterior, os exportadores portugueses necessitam conhecer e 

compreender a cultura de negócios japonesa para conseguir ter sucesso no Japão. Este 

ponto é essencial para desenhar qualquer estratégia de entrada. Os aspetos mais rele-

vantes da estratégia de entrada no mercado devem ter em conta que:



No Japão, os negócios são alicerçados em relações pessoais sólidas.



É imprescindível adotar uma postura que rejeite o improviso, e saber que no Japão tudo 

assenta no Planeamento cuidado e planificação rigorosa de todos os passos de um ne-

gócio, do produto à embalagem, da logística à garantia de conformidade e à continuida-

de, e em que é exigido às contrapartes o rigoroso cumprimento dos compromissos assu-

midos.



Os japoneses têm por hábito o tratamento extraordinariamente cuidadoso da informação 

que lhes é transmitida e o cruzamento dessa informação até não subsistirem dúvidas sobre

1.4 Market Entry Strategy
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aquilo que lhes é proposto (o que nem sempre é simpático para os fornecedores!) até 

terem por adquirido que não irão ter quaisquer surpresas com o fornecedor e/ou com o 

produto, a sua qualidade e capacidade de cumprir prazos, as condições de entrega e as es-

pecificações. Irão, por isso proceder a uma auditoria longa e meticulosa a toda a envolvente 

da empresa e a todos os detalhes do produto, que pode incluir análises, especificações, 

fichas técnicas, composição, questionários, e inclusive a visita física à empresa portuguesa e 

às instalações do fabricante /fornecedor. É, por isso, um processo muito demorado, mas 

que sempre é assim! Com um cliente japonês não é possível contornar este processo, e por 

isso uma estratégia de entrada no Japão exige paciência e persistência. Muita paciência, 

solicitude e uma capacidade de resposta imensa, honesta e detalhadíssima, a tudo aquilo 

que lhe irá ser solicitado, com rapidez e “boa cara”.



Por tudo isto, o processo de decisão de um negócio, no Japão, é lento porque é seguro. 

Nada se faz depressa, porque tudo se faz bem. A empresa portuguesa deve ter um 

pensamento estratégico de longo prazo, que acolha e incorpore o processo de redução dos 

riscos para o seu cliente japonês, tendente, se possível, a garantir-lhe um grau de risco zero. 

O que pressupõe, em simultâneo dispor de uma produção que esteja fundada e atenta aos 

detalhes e simultaneamente, garanta a execução rápida e a ausência de defeitos e erros 

(de etiqueta, de embalagem, marcação de lotes, menções obrigatórias para o mercado, 

formato específico, composição, etc, etc).



O conhecimento da cultura é, como se afirmou, o fator determinante para desenhar es-

tratégias de entrada no mercado japonês.


Com este propósito, a União Europeia deu uma atenção especial a este aspeto, tendo 

criado expressamente um portal (EU Business in JAPAN) no âmbito da Fundação EU-

Japan Centre for Industrial Cooperation, que persegue este objetivo.



Este portal, cujo âmbito está direcionado às PME’s, disponibiliza a título gratuito diversos e 

preciosos instrumentos para o estudo e conhecimento do mercado, nomeadamente uma 

série de trabalhos produzidos por especialistas sobre aspetos muito específicos da Cultura 

de Negócios. Para além disso, tem também disponível um database de experts e mentores 

que podem ajudar as empresas portuguesas no desenho e planeamento da melhor 

estratégia de entrada.



Entre as diversas ferramentas, algumas das quais de enorme utilidade, destacamos:



  	– From Understanding to Navigating Japanese Business Culture


eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-from-understanding-to-navigating-

japanese-business-culture




http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-from-understanding-to-navigating-japanese-business-culture
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-from-understanding-to-navigating-japanese-business-culture


11

 – 	Smart Guide for Your first meeting with Japanese


 – 	The Realities of Business in Japan


 – 	Guideline: Export Food to Japan


 – 	Canais de Distribuição


 – 	How to develop a robust (digital) marketing strategy in Japan


 – 	EPA e a exportação de vinhos e espirituosos


 – 	Comportamento do Consumidor no Japão, por idade e género


 – 	O Mercado de sabão e sabonetes


 – 	O mercado do Azeite no Japão


 – 	A indústria de biomassa e microalgas


 – 	Oportunidades de Mercado para o Calçado de couro no Japão

eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-cross-cultural-issues



eubusinessinjapan.eu/library/e-learning/presentation-the-realities-of-business-in-japan-



eubusinessinjapan.eu/library/publication/guideline-export-food-to-japan



eubusinessinjapan.eu/issues/operational-issues/distribution-channels



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-develop-a-robust-digital-

marketing-strategy-in-japan



eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/epa29-wines-spirits-beers.pdf



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-japanese-consumers-behavior-by-age-

and-gender



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-detergent-and-soap-market-in-japan



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-olive-oil-market-in-japan



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-microalgae---biomass-industry-in-

japan



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-japanese-leather-and-footwear-

markets

Em complemento, o portal disponibiliza também uma série de reports e análise de merca-

do, em temas tão diversos como:



 

http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-cross-cultural-issues
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/e-learning/presentation-the-realities-of-business-in-japan-
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/guideline-export-food-to-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/operational-issues/distribution-channels
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-develop-a-robust-digital-marketing-strategy-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-develop-a-robust-digital-marketing-strategy-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/epa29-wines-spirits-beers.pdf
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-japanese-consumers-behavior-by-age-and-gender
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-japanese-consumers-behavior-by-age-and-gender
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-detergent-and-soap-market-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-olive-oil-market-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-microalgae---biomass-industry-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-microalgae---biomass-industry-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-japanese-leather-and-footwear-markets
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-japanese-leather-and-footwear-markets


12

 – 	O Mercado de Produtos Cerâmicos


 – 	Energia solar e eficiência energética no Japão


 – 	Energias Renováveis


 


 – 	Estudo de Mercado do Setor de Tratamento de Águas


 – 	Reciclagem e Tratamento de Resíduos no Japão





 


 


eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-ceramic-products-market-in-japan



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-solar-energy-energy-storage-and-virtual-

power-plants-in-japan



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-renewable-energies-in-japan


eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-water-treatment



eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-recycling-waste-management




eubusinessinjapan.eu/library/publications

Recomenda-se fortemente a exploração desta ferramenta e dos seus conteúdos, nos quais 

as Empresas irão provavelmente encontrar muitas das respostas às suas dúvidas para a es-

tratégia de entrada.


Para uma consulta exaustiva de todas as publicações disponíveis, deve aceder à Libraria 

online do EU Business in Japão, através do link: .



Para este trabalho preparatório de desenho da sua estratégia de entrada, a empresa deverá 

também contactar o delegado local do escritório de promoção da AICEP, cujas funções 

consitem:


Coordenadas:



Kamiura Kojimachi Buildg


4F, 3-10-3 Kojimachi, Chiyoda-Ku


Tokyo 102-0083 - JAPAN


Delegado: MIGUEL GARCIA


Tel: 00-81-3-35 11 28 71


Fax: 00-81-3-35 11 28 87


E-mail: aicep.tokyo@portugalglobal.pt

http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-ceramic-products-market-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-solar-energy-energy-storage-and-virtual-power-plants-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-solar-energy-energy-storage-and-virtual-power-plants-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-renewable-energies-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-water-treatment
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-recycling-waste-management
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publications
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2.1 Agroalimentar 



 – 	

 – 	

 – 	

2.2 Materiais de Construção



O Japão é atualmente o quarto maior destino de exportação de produtos agroalimentares 

da União Europeia. As 3 principais categorias de exportação de produtos agroalimentares 

da UE para o Japão são:



carne de porco;


vinhos, vermutes, cidra e vinagre;


charutos e cigarros. 



O Japão é o maior importador de alimentos do mundo, em termos de balanço líquido de 

importações, e segue uma política de diversificação das fontes de aprovisionamento e de 

parceiros comerciais neste setor, para atender às crescentes necessidades do mercado in-

terno, seja em variedade, seja em quantidade. O mercado japonês valoriza primordial-

mente a frescura, a qualidade, a segurança e a autenticidade dos produtos, sendo que nor-

malmente importa em pequenas quantidades, como forma de se proteger de alterações 

bruscas nas preferências do consumidor. Os exportadores da UE devem avaliar se os pro-

dutos são adequados para o mercado japonês e testar se os similares dos seus produtos já 

são conhecidos e vendidos no mercado japonês.




As perspetivas no setor da construção no Japão continuam promissoras, em resultado de 

medidas de estímulo fiscal em vigor, do continuado esforço de reconstrução (na sequência 

do grande sismo de 2011 e da réplica de abril de 2016) e dos Jogos Olímpicos, cujo efeito de 

arrastamento na atividade de construção se deverá prolongar ainda nos próximos anos. O 

Partido Liberal Democrático assumiu o compromisso de injetar instrumentos de estímulo 

na economia, através de vários projetos de obras públicas, particularmente na região de 

SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS 

EMPRESAS PORTUGUESAS

 2.1 Agroalimentar


 2.2 Materiais de construção


 2.3 Casa e decoração


 2.4 Cerâmica sanitária, decorativa e utilitária


 2.5 Vinhos
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Tohoku, fortemente danificada pelo tsunami e terremoto de 2011. No entanto, o acesso das 

empresas de construção estrangeiras a este mercado nunca foi particularmente fácil e o 

Japão continua a ser um mercado muito difícil para estrangeiros.



O Japão é um país sobretudo de construção nova, em que mais de 50% dos edifícios são 

habitações unifamiliares, e não prédios.Por razões de geografia e geologia, as construções 

estão sujeitas a grandes pressões de temperatura e a sismos. Ao contrário da Europa, o 

Japão tem uma cultura em que se va-loriza sobretudo o terreno de construção, em vez do 

prédio que se encontra nele. A falta de uma cultura de manutenção ou remodelação de 

edifícios contribui também para esta mentalidade, embora as lojas de bricolage estejam 

gradualmente a ganhar importância.



Ao contrário de Europa, no Japão não existe praticamente um mercado de casas usadas (o 

mercado de usados vale menos de 15%) e as casas de habitação, tipicamente em madeira, 

ao fim de 20 ou 25 anos têm praticamente um valor zero. No entanto, é uma tendência que 

começa a inverter-se, com a construção de casas novas projetadas para durar mais, e 

também como forma de proteção ambiental, para evitar a enorme quantidade de resíduos 

resultantes das demolições de milhões de casas em fim de vida, com uma pressão 

ambiental relevante. A lei japonesa obriga a graus de reciclagem na construção superiores 

a 90%, em que os lixos não podem representar mais de 2 ou 3 % (no caso do betão e do 

asfalto, a reciclagem obrigatória é de 99%, com taxa de resíduos inferior a 1%). Obviamente, 

um país com mais de 120 milhões de habitantes e uma densidade populacional elevada, as 

questões de circularidade, reciclagem e ambiente são temas centrais, com um grande 

impacto na atividade da construção.



Também por isso, a importação de materiais de construção é relativamente limitada, 

apenas com alguma importância nos casos da pedra e cerâmica de revestimentos/ 

pavimentos. A importação de pedra refere-se a granito em obra e a mármore, setores em 

que algumas empresas portuguesas já estão presentes (juntamente com outras empresas 

do Sul da Europa, Espanha e Itália, que juntas detêm +70% de quota de mercado). O Japão 

importa normalmente pedras em produto acabado, com especificações técnicas por vezes 

altamente complexas e exigentes.



A indústria cerâmica japonesa é altamente competitiva, e os fornecedores chineses estão 

“ali à porta”. Por este facto a quota de importação de pavimentos/revestimentos situa-se 

anualmente entre 10 e 20%, mais uma vez regulada por normas muito estritas de pro-

dução, dimensão e qualidade. Nos casos da pedra não há grande regulamentação legal 

obrigatória, assim como também não existe no caso da cerâmica, exceto em aspetos de 

embalagem e etiquetagem, quando o produto é destinado à venda a cliente final.
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As questões de Responsabilidade Civil são um aspeto altamente sensível na exportação de 

cerâmica para o Japão, visto que a lei japonesa responsabiliza os fabricantes (mesmo 

estrangeiros) pela perda de vidas ou ferimentos nos utilizadores, resultantes de erros de 

fabrico ou conceção dos materiais! Um aspeto que deve ser altamente escrutinado pelo 

exportador português, nomeadamente conhecendo as normas técnicas de materiais sobre 

sismos e vento.


A associação de Cerâmica do Japão tem publicada a lista de requisitos técnicos na sua 

webpage, acessível aqui:  (Nota dos Autores: site em 

japonês, utilize a tradução automática do seu navegador).




De acordo com o principal jornal de negócios japonês, Nihon Keizai Shimbun, o mercado 

japonês de móveis reportou vendas estimadas em 3,2 triliões de ienes (24,5 mil milhões de 

euros) no ano de 2017. Os móveis para casa representaram 7,7 mil milhões de euros, cerca 

de um quarto do mercado.



Com duas grandes cadeias de retalho como principais protagonistas (IKEA e Nitori), a 

categoria “Casa & Decoração” (que inclui, para além dos móveis, as subcategorias de cama; 

toalhas, têxtil-lar; móveis para casa; tecidos para interiores; iluminação; utensílios de cozi-

nha/mesa e cerâmica e acessórios) tem um valor de 26,5 mil milhões de euros, dos quais 

cerca de um terço representa a faturação de móveis domésticos.



As vendas por subcategorias podem ser visualizadas abaixo, fonte Yano Research (2019):

zentouren.or.jp/kawara/guide.shtml

2.3 Casa e Decoração



Categories 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bed linen/beddings 4,681 4,708 4,918 5,123 6,543 6,699 6,920 6,796 6,830

Towel goods 1,525 1,445 1,480 1,560 1,630 1,625 1,600 1,660 1,670

Nightwear/ home wear 1,417 1,445 1,517 1,482 1,586 1,625 1,650 1,470 1,500

Home-use furniture 9,206 8,491 8,815 9,215 9,700 9,923 10,200 9,990 10,100

Interior fabrics 5,368 5,404 5,458 5,566 5,782 5,822 5,840 5,828 5,860

Home-use lighting fixtures 3,879 3,840 3,975 4,125 4,340 4,400 4,440 4,370 4,400

Kitchenware/ tableware 3,675 3,669 3,745 3,892 4,330 4,265 4,420 4,150 4,250

Total market (Total) 29,751 29,002 29,908 30,963 33,911 34,359 35,070 34,264 34,610

Unidade: 100 M Yen

http://www.zentouren.or.jp/kawara/guide.shtml
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Em termos de canal, verifica-se uma tendência de concentração quer de retalhistas, quer de 

grossistas, com o desaparecimento de muitos operadores nos últimos anos. A anterior ten-

dência de grandes armazéns em zonas suburbanas está agora a dar lugar a lojas de móveis e 

decoração situadas dentro das cidades, mais pequenas e com conceito de home fashion.



Já em termos de mercado, este tem-se extremado em dois grandes segmentos, um de 

preço (value for money) e outro de luxo (high-end market). Com a passagem do IKEA ao 

canal online em 2017, as vendas online dinamizaram-se enormemente, e atualmente 

representam mais de 50% da faturação do IKEA no Japão. Consequentemente, a impor-

tância dos chamados influencers é cada vez mais relevante e não pode ser ignorada.





A importação de artigos de Casa & Decoração para o Japão é conhecida por envolver 

muitos intermediários, dificultando o acesso das Empresas estrangeiras diretamente ao 

mercado. Na atualidade, este panorama tem vindo a alterar-se, com diversos pequenos 

operadores de lojas de decoração, a efetuar importações diretas sobretudo da Europa.



Um estudo da União Europeia publicado pouco antes do COVID-19, apresenta um panora-

ma dos principais operadores de Casa & Decoração por posicionamento no mercado (pre-

ço baixo vs preço elevado e tradicional vs design/fashion) e indicava o respetivo número de 

lojas. Porém, estes dados devem ser considerados com algumas reservas sobre a sua atua-

lidade, pois podem ter sofrido alterações relevantes, em reflexo dos efeitos da pandemia, 

pelo que deverão ser confirmados e atualizados (venda média indicada, unidade 100 Yen). 

Modern Design

8 shops


780 yen

Low


Price

471 shops


4581 yenTradicional Design

5 shops


100 yen

High


Price

27 shops


161 yen

13 shops

206 shops


3075 yen

25 shops


580 yen
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A Nitori é o líder absoluto de mercado japonês com mais de 450 lojas e uma faturação 

global superior a 4 mil milhões de euros, sempre em crescimento nos últimos 30 anos.No 

Japão existem também +de 250 department stores, formato profundamente arreigado na 

cultura japonesa, cujas origens remontam a 1900. Estes locais de compra não podem ser 

ignorados na relevância que têm no comércio de Casa & Decoração, no valor percebido 

pelo consumidor e na importância estratégica na comercialização de artigos HomeDecor. 

Funcionam tradicionalmente em edifícios de 7 a 10 pisos no centro das cidades, e são 

muito populares. 



As principais cadeias de department stores no Japão incluem as insígnias Isetan/

Mitsukoshi, Matsuia Ginza, Takashimaya e a Daimaru/Matsuzakaya. Além disso, existem 

várias cadeias que operam principalmente em determinadas regiões ou cidades.



Este é o canal por excelência para comercializar mobiliário de design (a quota de mercado 

dos department stores na venda de mobiliário foi de 6,2%, em 2019), artigos de decoração 

de luxo e high-end e ainda peças exclusivas de preço elevado e grande prestígio, de móveis 

e decoração. Porém, operar nos department stores obriga também a constituir no Japão 

um importador local com experiência e entrada neste tipo de locais de venda, pois os 

department stores japoneses habitualmente não fazem importações diretas de artigos de 

Casa & Decoração. As principais marcas europeias de mobiliário e artigos de Casa & Deco-

ração, estão sobretudo presentes nos seguintes department stores:



	Shinjuku Isetan (Tokyo) 


	Matsuya Ginza (Tokyo) 


	Nagoya Matsuzakaya (Nagoya) 


	Nihombashi Takashimaya (Tokyo) 


	Hankyu Umeda (Osaka) 6. JR Nagoya Takashimaya (Nagoya)



Lista de Importadores japoneses de casa & decoração (lista com reservas devido às im-

plicações da Covid-19):



	Yoshikei 

	Smile Corporation 

	Fuji Boeki 

	Seki Furniture 

	Simmons 

	Daiya Living 

	Yamazen 

	Actus Corporation 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

 – 

yoshikei-interior.co.jp/company


smilecorp.co.jp/english/company.html


fujiboeki.jp


sekikagu.co.jp


simmons.co.jp


daiya.com


yamazen.co.jp


actus-interior.com

http://www.yoshikei-interior.co.jp/company/
http://www.smilecorp.co.jp/english/company.html
http://www.fujiboeki.jp
https://www.sekikagu.co.jp
https://www.simmons.co.jp
http://daiya.com/
http://www.yamazen.co.jp
http://www.actus-interior.com/
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Importadores de mobiliário de escritório:





  	Okamura Corp 

  	Itoki 

  	Sumisho Interior International 

  	Oliver Corporation 

  	Kokuyo Furniture 

  	Inter Office 

  	Adal Co., Ltd 




(Fonte : EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION, abril 2018, Autor : Martin 

Glisby, de Glisby & Associates)





Estudo de mercado recomendado para consulta:





As importações japonesas de cerâmica sanitária são encabeçadas pelo Vietname, líder 

absoluto no fornecimento deste tipo de artigos ao Japão. As vendas anuais do Vietname 

representam mais de 700 milhões de euros, quase o triplo das exportações chinesas de 

cerâmica sanitária para este mercado. A União Europeia tem uma pequena quota, de pou-

co mais de 45 milhões de euros, liderada pela itália (28 milhões) seguida da Alemanha 

(cerca de 14 milhões).





Já a porcelana de mesa é encabeçada pela China, com quase 90% em quantidade e 66% 

em valor (2017). Os países da União Europeia têm uma quota conjunta de cerca 16% do 

mercado, encabeçada pela Alemanha. O mercado de porcelana de mesa vale aproxima-

damente 19 mil milhões de yens (145 milhões de euros). A Alemanha exporta para o Japão 

cerca de 7 milhões de euros anuais.



Apenas na Cerâmica Decorativa Portugal consta nas estatísticas de importação do Japão, 

registando cerca de 4% das importações provenientes da UE, em um valor próximo de 700 

mil euros anuais. O mercado japonês de cerâmica decorativa vale cerca de 105 milhões de 

euros, dos quais a China detém quase 60% de quota em valor e a União Europeia cerca 15%,


ou seja, um quarto desse valor. Os países europeus com maiores exportações de cerâmica 

decorativa para o Japão são a Espanha, Finlândia, Alemanha, França e Suécia.

–

–

–

–

–

–

–

2.4 Cerâmica sanitária, decorativa e utilitária


okamura.jp


itoki.jp


interior-i.jp


oliverinc.co.jp


kokuyo-furniture.co.jp


interoffice.co.jp


adal.co.jp/company


eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/2018-04-

the_japanese_furniture_and_home_fashion_market-glisby-eubij.pdf


http://www.okamura.jp/
http://www.itoki.jp/
http://www.interior-i.jp/
http://www.oliverinc.co.jp/english/
http://www.kokuyo-furniture.co.jp/
http://www.interoffice.co.jp/
https://www.adal.co.jp/company/
http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/2018-04-the_japanese_furniture_and_home_fashion_market-glisby-eubij.pdf
http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/2018-04-the_japanese_furniture_and_home_fashion_market-glisby-eubij.pdf
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Muito provavelmente, algumas destas exportações têm origem em Portugal, sobretudo 

por parte de alguns dos nossos tradicionais clientes deste setor, como sejam a Alemanha, 

Inglaterra e Países Nórdicos, que reexportam depois os produtos portugueses. 





Já a cerâmica técnica é liderada por Taiwan, com cerca de metade do mercado, seguida da 

China, com um quarto e depois pela União Europeia. Dos países da Europa, a Polónia lidera 

as exportações de cerâmica técnica para o Japão, seguida da Alemanha, França e Holanda. 

Portugal não consta como exportador deste tipo de produtos para o Japão.


O Japão é o segundo maior consumidor de vinho da Ásia (2,6 litros por hab/ano) e o 6º 

maior importador mundial, com 1,6 mil milhões de Euros de importações, em 2019 antes 

da COVID-19. O Japão é também o 3º maior importador de espumantes, em valor, ultrapa-

ssando os 500 milhões de euros de importações por ano.



Há dez anos (2009), o consumo per capita no Japão era de apenas 1,90 litros por hab/ano, 

mas tem vindo sempre a aumentar. Quando foram publicados estudos científicos que 

afirmavam que o vinho tinto é bom para a saúde, o consumo de vinho disparou para quase 

3 litros por pessoa.





Embora não seja normalmente conhecido de toda a gente, o Japão é um país com um 

pequeno mas próspero setor vinícola, que produz os seus próprios vinhos e possui uma 

longa tradição enológica, que remonta ao início do período Meiji, do final do século XIX.





Os países produtores olham para o Japão como um mercado grande e estável, mas tam-

bém como um mercado sofisticado e que valoriza a qualidade, o que o torna num target 

ideal para a promoção de exportações.



As estatísticas do Wine Intelligence revelam que existem cerca de 30 milhões de consu-

midores regulares de vinho no Japão. Destes, quase metade tem 55 ou mais anos. O 

consumidor japonês mais velho prefere vinhos de França ou da Itália, valorizando uma 

experiência de compra mais tradicional, em vez de se inclinar para os chamados “vinhos do 

Novo Mundo”. Já a geração mais jovem é menos exigente no consumo e quer experimen-

tar coisas novas e explorar vinhos de diferentes países. Os consumidores mais jovens be-

bem moderadamente em comparação com a geração mais velha, que revela valores de 

consumo per capita mais elevados.

2.5 Vinhos
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Até há poucos anos, o vinho era consumido principalmente pela elite japonesa, cenário que 

experimentou numa mudança radical nos últimos anos, e alterou o estatuto do vinho 

enquanto bebida. O vinho está hoje na moda entre as gerações jovens, sendo visto como 

uma alternativa mais saudável relativamente ao saquê, ao shochu ou à cerveja. 


O consumo de vinho, embora crescente, ainda é relativamente pequeno, embora numa 

população de quase 130 milhões, a cifra de 3 litros por pessoa/ano se transforme num valor 

enorme... de mais de 600 milhões de garrafas de vinho consumidas anualmente. O vinho 

tinto é o mais consumido, seguido dos vinhos brancos. 





O mercado japonês de vinhos é fortemente influenciado pelos media e tendências urba-

nas.  Uma das influências mais improváveis é uma revista de banda desenhada chamada 

«Kami No Shizuku» (Gotas de Deus) muito popular entre a juventude, considerada um 

manual de vinhos para pessoas normais, que se assustam com as revistas de vinho 

especializadas, muito técnicas ou pretensiosas. Esta revista de quadrinhos Manga tem uma 

audiência de 500.000 leitores por semana e quando determinado vinho é aí citado, as suas 

vendas disparam imediatamente.



CAPÍTULO 3

NORMAS, 

REGULAMENTOS 

E TARIFAS
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NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS

3.1 Trade Barriers (barreiras nÃo-aduaneiras)





 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Para um sumário sobre as principais barreiras ao comércio (não aduaneiras) por favor 

consultar as publicação da EU sobre este tema em:


.





O Governo Americano também publica anualmente um white paper patrocinado pelo 

Presidente, em que informa as companhias americanas sobre as principais barreiras não 

tarifárias. Essa publicação pode ser acedida neste link (consultar páginas 281-299): 


.





A JETRO (Japan Trade Office Organization) detém um repositório muito completo sobre as 

Regulamentações de Imporação a que estão sujeitos os produtos e mercadorias para 

introdução no mercado, no Japão.


Este repositório que pode ser consultado em  

e cobre, designadamente os seguintes setores e vertentes:





Food Sanitation Act;


Quarentena Fitossanitária e Importação de Plantas;


Aparelhos Elétricos;


Processos e Mútuo Reconhecimento de Certificações;

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

https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf

https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/

3.1 Trade Barriers


3.2 Tarifas Aduaneiras


3.3 Requisitos à Importação e Documentação


3.4 Etiquetagem


3.5 Exportação Temporária


3.6 Bens Proibidos e Restrições à Importação


3.7 Regulamento das Alfândegas


3.8 Normalização e Standards


3.9 Trade Agreements


3.10 Impostos e Fiscalidade


3.11 Web Resources

CAPÍTULO CONTEÚDO

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/barriers/results?isSps=false&countries=JP
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf
https://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

3.2 Tarifas Aduaneiras





Etiquetagem;


Segurança de Produtos;


Substâncias Químicas, seu Manuseamento e Transporte.



O mesmo Organismo tem também publicados em Inglês (traduções não certificadas sem 

força legal) uma série de «Manuais» com regras claras e precisas relativas à importação de:



Consumer Products;


Produtos Industriais;


Produtos da Agricultura e Pesca;


Especificações e Normas de Produtos Alimentares e Aditivos;


Especificações e Normas de Testagem de diversos produtos, incluindo Detergentes, Ra-

ções, Embalagens, e Brinquedos.




Em Portugal, o Portal das Finanças tem publicado, para consulta, o Acordo de Parceria 

Económica UE/Japão, onde constam as regras de comércio e isenção aduaneira, que 

isentam cerca de 85% dos produtos da Agricultura do pagamento de Tarifas, bem como 

quase todos os produtos industriais mediante a prova de Certificado de Origem, através do 

Sistema REX.  Pode ser consultado aqui:


.





Ao abrigo do Acordo de Parceria Económica estabelecido entre Japão e a União Europeia, 

vigente desde 2019, a maior parte dos direitos aduaneiros sobre mercadorias foi desman-

telada – 97 % dos produtos, assim que o acordo foi integralmente aplicado, estarão isentos 

de direitos em valor comercial. Apenas um número limitado de produtos, de que a UE não 

é um exportador significativo, foram excluídos do Acordo. Este acordo pode ser consultado 

no site da EUR-Lex:


.


Por sua vez, 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 do Japão:


.

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/

oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15696_2019.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?

uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC

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

https://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_1/index.htm

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15696_2019.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15696_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_1/index.htm
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3.3	REQUISITOS À IMPORTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

A maioria dos produtos que entram no Japão não necessitam de licença de importação. 

Para que os bens exportados possam ser alvo do tratamento preferencial, ou seja, 

beneficiar de uma isenção ou redução dos direitos aduaneiros, ao abrigo do Acordo de 

Parceria Económica, é necessário provar a respetiva origem comunitária através de:



Declaração na fatura efetuada por qualquer exportador no caso de envios ocasionais não 

frequentes de valor ≤ 6 000€ ; ou



Por Exportador Registado no Sistema REX para envios de valor superior – os expor-

tadores portugueses deverão solicitar junto da Direção de Serviços de Tributação Aduaneira 

um pedido de obtenção do Estatuto de Exportador Registado REX.



No que diz respeito à documentação, as empresas portuguesas que exportam para o 

Japão devem acautelar os seguintes documentos de embarque para que as mercadorias 

sejam libertadas na alfândega japonesa (

):



Fatura comercial apresentada com os documentos de embarque, onde terá que 

constar o valor total, valor unitário, quantidade, produtos, descrição dos produtos e infor-

mações de embarque;



Listagem de produtos (Packing list);



Declaração de origem, o pedido de tratamento preferencial ao abrigo do Acordo de 

Parceria Económica é efetuado com base numa «declaração de origem»;



Certificado de embarque (“bill of landing”);



Certificado de seguro;



Outros certificados, que atestem que o seu produto cumpre a regulamentação obriga-

tória em matéria de produtos, tais como requisitos de saúde e segurança, rotulagem e em-

balagem.



A União Europeia disponibiliza a ferramenta  no 

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.




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

stories/acordo-de-parceria-economica-ue-japao

“Rosa” (Rules of Origin Self-Assessment)

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/stories/acordo-de-parceria-economica-ue-japao
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/stories/acordo-de-parceria-economica-ue-japao
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/apresentacao-da-rosa
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3.4	ETIQUETAGEM



3.5 EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA


 – 	

 – 	

A rotulagem e marcação para produtos alimentares, produtos farmacêuticos e cosméticos 

é aquela cuja regulamentação é geralmente mais assertiva e rígida. Embora as regras de 

rotulagem representam, cada vez menos, um entrave à exportação dos produtos para o 

mercado japonês, consequência dos esforços que têm vindo a ser implementados ao 

longo dos anos, pelo Japão, para descomplexar e reduzir assimetrias no sistema de 

rotulagem, bem como resultado do recente Acordo de Parceria Económica estabelecido 

com a União Europeia.



No que diz respeito ao setor alimentar, a rotulagem obrigatória dos produtos está sob a 

tutela da Consumer Affairs Agency, onde é possível, através de uma breve consulta ao 

website verificar todas as instruções: .



Em relação ao mercado de cosméticos, a principal obrigatoriedade recai sobre a iden-

tificação de todos os ingredientes que compõem o cosmético, ingredientes cujo o nome é 

gerido pela . No site da Japan Cosmetic Industry 

Association é possível encontrar toda a informação acerca dos requisitos e procedimentos 

para rotulagem de cosméticos.



No que diz respeito à comercialização de produtos farmacêuticos, todas as regras de eti-

quetagem provêm da .





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), após o que regressarão ao pais de origem.





O Japão permite a importação temporária desde que essas mercadorias não sejam alte-

radas, com exceção da depreciação normal resultante da utilização que lhes é dada, e que

sejam exportadas no prazo fixado por cada parte, de:



Mercadorias destinadas a serem apresentadas ou utilizadas numa exposição, feira, 

congresso ou manifestação semelhante;



Equipamento profissional, incluindo equipamento para a imprensa ou radiodifusão 

sonora ou televisiva, equipamento cinematográfico, equipamentos auxiliares e respetivos 

acessórios;

https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/

Japan Cosmetic Industry Association

Japan Pharmaceutical Manufacturers Association

https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/
https://www.jcia.org/en/
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

3.6	BENS PROIBIDOS E RESTRIÇÕES À IMPORTAÇÃO



Amostras comerciais, gravações e filmes publicitários;



Contentores e paletes utilizados ou que se destinem a ser utilizados no transporte de 

mercadorias em tráfego internacional, respetivos acessórios e equipamentos;



Material de bem-estar destinado ao pessoal do mar;



Mercadorias importadas exclusivamente para fins científicos;



Mercadorias importadas para competições ou demonstrações desportivas internacionais 

ou treino nesse âmbito;



Objetos de uso pessoal pertencentes a visitantes temporários;



Material de publicidade turística.





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. 




Nenhuma das partes adota ou mantém qualquer proibição ou restrição, a não ser direitos 

aduaneiros, sobre a importação de qualquer mercadoria da outra parte, ou sobre a expor-

tação ou venda para exportação de qualquer mercadoria destinada ao território aduaneiro 

da outra, portanto não se verificam quaisquer restrições às saídas de produtos da União 

Europeia para o Japão, nem limitações à entrada de produtos originários dos estados-

membros neste mercado.



Assim, as proibições à importação no Japão incidem apenas sobre os produtos 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 alfandegários da Japão: 

.https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm

https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
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3.7	REGULAMENTO DAS ALFÂNDEGAS





 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

3.8	NORMALIZAÇÃO E STANDARDS



O Japão	 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 no Japão fruto, sobretudo, do Acordo de Parceria 

Económica estabelecido entre Japão e União Europeia, tem vindo a ser simplificado.



O desalfandegamento inclui geralmente controlos sobre:



Direitos a pagar;



Designação correta das mercadorias, a sua origem e o seu valor;



Medidas de segurança e proteção (contrabando, droga, cigarros, armas, produtos con-

trafeitos, luta contra o terrorismo);



Cumprimento de legislação específica, como legislação ambiental, requisitos sanitários, 

regulamentação veterinária, fitossanitária e de qualidade.





A informação necessária para desalfandegamento dos artigos importados diz respeito, 

sobretudo, aos elementos que foram apresentados no tópico acima – Requisitos à Impor-

tação e Documentação.




As Japanese Industrial Standards (JIS) representam as normas e padrões de certificação 

para a grande maioria das atividades industriais do país, sendo estas coordenadas pelo 

, entidade oficial de regulação do sistema de 

certificação do país e publicadas pela . A partir do website 

destas entidades é possível encontrar informações adicionais e conhecer as principais 

empresas e entidades de acreditação do país.



As normas International Standard Organisation (ISO) e International Electrotechnical 

Commission (IEC) são reconhecidas, mas a certificação segundo as JIS é recomendável, 

ainda que possa não ser obrigatória, sendo a sua adesão voluntária valorizada e con-

tribuindo para aumentar o potencial de vendas e a aceitação do produto pelos consu-

midores.

Japanese Industrial Standards Committee

Japanese Standards Association

https://www.jisc.go.jp/eng/index.html
https://www.jsa.or.jp/en/
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O  estabelece padrões para a investigação 

e desenvolvimento, avaliação de novos produtos, testes e monitorização de produtos 

alimentares, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos.



Por sua vez, o  cobre os padrões da indús-

tria das telecomunicações, e certificações obrigatórias para os produtos de tecnologia de 

informação, comunicações via rádio e radiodifusão.




O Japão tem assinado vários acordos de livre comércio nos últimos anos, sendo de destacar 

um dos mais recente e com maior destaque, o Acordo de Pareceria Económica estabelecido 

com a União Europeia e que vem, desta forma, estreitar os laços comerciais entre estes dois 

mercados e permitir oportunidades de crescimento para as empresas europeias.



Outros tratados de comércio bilaterais estabelecidos pelo Japão podem ser consultados no 

site do Ministry of Foreign Affairs of Japan:


.







Os principais impostos no Japão estão associados aos rendimentos auferidos, propriedade 

e consumo, incluindo impostos nacionais, provinciais e municipais. Os impostos são admi-

nistrados pela , sob tutela do Ministério das Finanças.



As empresas residentes são tributadas em sede de Imposto sobre o Rendimento sobre a 

sua receita mundial, enquanto as empresas não residentes são tributadas apenas sobre os 

rendimentos com origem no país. Uma empresa estrangeira com um estabelecimento 

permanente no Japão é responsável apenas pela parte do pelo imposto atribuível a esse 

estabelecimento. A taxa de imposto sobre o rendimento das empresas é de 15% para uma 

base tributável até 8 milhões de yenes, subindo para cerca de 23% acima deste valor. Sobre 

o rendimento coletável incide um imposto municipal e um imposto especial, que varia em 

função das receitas declaradas e da dimensão da empresa.



Portugal e o Japão assinaram em 2011 a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Pre-

venir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre o Rendimento, conforme explicitado no 

subcapítulo deste guia - Dupla Tributação. 

Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

Ministry of Internal Affairs and Communications

https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html

National Tax Service

3.9	TRADE AGREEMENTS



3.10 IMPOSTOS E FISCALIDADES


https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
https://www.nta.go.jp/english/index.htm
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No Japão, as empresas familiares (empresas em que uma família possui, direta ou indi-

retamente, mais de 50% do total de ações emitidas ou direitos de voto) com um capital 

social superior a 100 milhões de yenes estão sujeitas ao imposto sobre as sociedades 

familiares, além do imposto sobre o rendimento. Este imposto é aplicado sobre os lucros 

não distribuídos, com taxas que variam entre os 10% e os 20%.



O Imposto sobre o consumo (Imposto sobre o Valor Acrescentado) é cobrado quando 

uma empresa transfere bens, fornece serviços ou importa produtos para o Japão. A taxa 

aplicável é 10%, sendo reduzida para 8% para alimentos e bebidas (exceto álcool e 

restauração) e assinaturas de jornais. Já o Imposto especial sobre o consumo incide sobre 

as bebidas alcoólicas, tabaco e gasolina.


O imposto anual sobre ativos fixos é aplicado pelas autoridades fiscais locais aos propri-

etários de terrenos, habitação e outros tipos de ativos depreciáveis.


Relativamente aos veículos motorizados é cobrado um imposto no momento de aquisição 

e anualmente um imposto municipal, calculado com base na deslocação dos mesmos.


O Imposto de selo recai sobre determinados documentos jurídicos, sendo apurado com 

base no valor declarado no documento, até um máximo de 600 mil yenes.



As contribuições para a Segurança Social pagas pelo empregador reportam a seguro de 

saúde e cuidados de longa duração, seguro de acidentes de trabalho, seguro de desem-

prego e pensões públicas, atingido a taxa máxima de 14,685% do salário base mensal do 

trabalhador.



Na página oficial da National Tax Service ( ) 

poderão ser encontradas informações detalhadas sobre estes impostos. 

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm

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 o Japão, cujo papel e 

enquadramento foi sendo referenciado ao longo deste documento.

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.

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm
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


31

Consumer Affairs 
Agency

https://www.caa.go.jp/
en/

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

Japan Cosmetic 
Industry Association

https://www.jcia.org/
en/

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

Japan 
Pharmaceutical 
Manufacturers 
Association

https://
www.jpma.or.jp/
english/index.html

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

Japan Customs 
Services

https://
www.customs.go.jp/
english/summary/
prohibit.htm

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.

Japan External 
Trade Organization

https://
www.jetro.go.jp/en/

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

Japanese Industrial 
Standards 
Committee

https://www.jisc.go.jp/
eng/index.html

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.Japanese Standards 

Association
https://www.jsa.or.jp/
en/

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

Ministry of Health, 
Labour and Welfare 
of Japan

https://
www.mhlw.go.jp/
english/

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.

Ministry of Internal 
Affairs and 
Communications

https://
www.soumu.go.jp/
english/index.html

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.

Ministry of Foreign 
Affairs of Japan

https://
www.mofa.go.jp/
index.html

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.caa.go.jp/en/
https://www.caa.go.jp/en/
https://www.jcia.org/en/
https://www.jcia.org/en/
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.jetro.go.jp/en/
https://www.jetro.go.jp/en/
https://www.jisc.go.jp/eng/index.html
https://www.jisc.go.jp/eng/index.html
https://www.jsa.or.jp/en/
https://www.jsa.or.jp/en/
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.mofa.go.jp/index.html
https://www.mofa.go.jp/index.html
https://www.mofa.go.jp/index.html
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4.1 Canais de Distribuição





Os canais de distribuição no Japão passaram por um processo de consolidação nas últimas 

duas décadas. Os canais variam significativamente quando se trata de bens de consumo 

ou de produtos industriais.



Devido às limitações de espaço e à densidade populacional urbana, as pequenas lojas de 

retalho fazem normalmente stocks muito pequenos, o que obriga a um esforço de logística 

capilar muito relevante, para entrega frequente de encomendas muito pequenas por parte 

dos grossistas ou armazenistas que fornecem essas lojas. Mesmo em encomendas de 

importação (e dependendo mais uma vez do produto em causa), não é invulgar os clientes 

(diretos) ou os importadores de produtos portugueses colocarem encomendas muito 

pequenas, de apenas algumas paletes, sem alcançar sequer os contentores completos.



Aliás, em produtos de grande consumo, é também muito frequente a opção dos reta-

lhistas por embalagens individuais muito pequenas, em formatos que habitualmente são 

apenas uma pequena fração dos habituais formatos europeus para produtos semelhantes. 

Sobretudo porque o markup do produto final é muito agravado pelos custos elevadíssimos 

de logística, que são passados ao preço final do consumidor, e portanto ser necessário 

optar por tamanhos mais pequenos para serem comportáveis pela bolsa do consumidor.



O crescimento dos retalhistas suburbanos “big box” e do comércio eletrónico estão a con-

seguir contornar este modelo de preços caros e logística caríssima vulgar no Japão.

Way to Market 4.1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

4.2 E-COMMERCE

4.3 PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS

4.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.5 PAGAMENTOS E SISTEMA BANCÁRIO

4.6 SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS

CAPÍTULO CONTEÚDO
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Os sistemas de distribuição comercial existentes no Japão têm ainda traços de uma grande


cartelização (keiretsu) e atuação de Corporação, em que os grandes players se defendem 

entre si, e estão normalmente apoiados por Bancos e muito associados ao lobby das 

Câmaras de Comércio. As grandes corporações japonesas têm normalmente uma verti-

calização, em que controlam e dominam muitos campos do supplychain (produção, distri-

buição, comercialização), em processos de cartel e integração. Só assim conseguem al-

cançar economias de escala, que os fazem ser competitivos, convenientes e eficazes, no 

serviço ao consumidor.





Os principais centros de logística e distribuição do Japão estão habitualmente situados nas 

áreas dos principais portos do país, em Tóquio, Yokohama, Kobe, Osaka e Fukuoka.



O passo mais realista para as empresas portuguesas (de escala pequena ou média, em 

termos globais) é encontrarem e constituírem distribuidores ou agentes no Japão. A sele-

ção de um representante, e a negociação dos termos de acordo, é algo que requer atenção, 

investimento e um esforço continuado e persistente. As coisas no Japão não se pautam 

pela rapidez, mas pela conquista de relação e confiança, o que requer tempo.





Por isso, resulta infrutífero enviar emails ou fazer contactos com uma lista de prospects de 

possíveis importadores ou agentes do Japão. A maioria dos empresários japoneses só rece-

be e conversa com alguém que lhe foi apresentado pessoalmente e de forma adequada, 

que veio pela mão de alguém conhecido ou um intermediário em que deposita confiança.



Para estas apresentações, o ideal é contar com a intervenção de outras empresas japo-

nesas que conheçamos e que possam servir de nossos “recomendadores”, de empresas 

portuguesas que já estão no mercado ou têm relações comerciais no Japão, de bancos, de 

associações empresariais, câmaras de comércio, ou por intermédio da JETRO (Organiza-

ção de Comércio Externo Japonesa) que às vezes procura certos fornecedores externos e 

desempenha o papel de prospeção de exportadores estrangeiros, ou dos serviços da Em-

baixada em Tóquio ou da Representação Comercial de Portugal (AICEP).



Obviamente, a abordagem a um agente ou importador só deve ser feita depois da 

empresa ter realizado um trabalho de estudo e prospeção comercial, que lhe permita 

posicionar o produto em termos de vantagens tangíveis, hipóteses face à concorrência 

local já estabelecida e a rentabilidade potencial para quem o comercializar ou importar.



Os distribuidores no Japão cobrem habitualmente uma certa região, ou um determinado 

canal. Por isso, podem pedir o exclusivo nacional, algo que é muito frequente e comum 

Agentes e Distribuidores
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numa negociação com um fornecedor estrangeiro.



Os contratos com um Agente prevêem habitualmente a fórmula Back-to-back, ou seja, o 

fabricante fatura e recebe diretamente do cliente japonês, e depois paga a comissão co-

mercial acordada com o seu agente. Já num contrato de distribuição, a venda é feita 

diretamente ao distribuidor que de seguida estabelece o seu preço de revenda, que nor-

malmente incorpora uma margem entre 10 e 20% (excluindo logística) dependendo do 

produto e categoria.



O chamado marketing directo, no Japão, inclui as vendas por correio, telemarketing, 

televendas e internet.  De acordo com a World Federation of Direct Selling Associations 

(WFDSA) citada pelo Departamento de Comércio Americano, o Japão é o 5º maior 

mercado mundial de direct marketing, com um revenue de 13,2 mil milhões de EUR em 

2019, atrás dos Estados Unidos, China, Coreia e Alemanha, e uma quota global de 8,6% 

deste universo.  As categorias que registam maiores vendas de direct marketing são a cos-

mética e personal care (39%), saúde e bem-estar (24%), e aparelhos e artigos para o lar 

(19%).  Apesar das vendas diretas estarem em descida desde 2016, o setor conta ainda com 

2,9 milhões de pessoas que trabalham como comerciais independentes em vendas diretas, 

87% dos quais são mulheres. Neste setor incluem-se artigos tão diversos como a HerbaLife, 

livros, colchões, aparelhos para ginástica ou medidores de tensão, entre muitos outros.



O Japão tem uma enorme e larga tradição nas vendas por catálogo, com alguns catálogos 

a atingirem tiragens de muitos milhões de exemplares. Obviamente, no passado mais 

recente, muitos deles migraram para o online (ou coexistem na sua difusão física e portais 

internet), mas as vendas por catálogo continuam a ser muito populares, sobretudo na po-

pulação acima de 40 anos.



As marcas de Catálogos mais importante no Japão são a Belluna, Senshukai-Belle Maison, 

Dinos-Cecile, Nissen, Scroll and Cataloghouse-Tsuhan Seikatsu. Alguns deles poderão ser 

muito adequados para certa empresas ou produtos portugueses, nomeadamente têxtil, 

têxtil lar e casa e decoração.

Direct Marketing



Vendas por Catálogo e Online
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4.2 E-Commerce





Tendências do E-Commerce



O Japão é o terceiro maior mercado de e-commerce a nível mundial, apenas atrás da 

China e dos Estados Unidos, em ritmo constante de crescimento. O Ministério japonês da 

Economia, Comércio e Industria apresentou num estudo o valor de faturação estimado do 

comércio eletrónico no Japão, em 2019, em que o segmento B2C registou valores da ordem 

dos 150 mil milhões de euros, o que ultrapassa a metade do PIB português, com uma taxa 

de crescimento interanual de 7,65%. Estes números dão bem a noção da importância do e-

commerce no país. A taxa de penetração da internet no Japão é de 89,8%.



As vendas de produtos de consumo (mercadorias) representam 54,3% das receitas em 

comércio elétrónico, que são lideradas pelas vendas de roupa, mercado que antes da 

COVID-19 estava a crescer a um ritmo de 8% ao ano, mas que incrementou muito durante a 

pandemia. Os operadores ZOZOTOWN, Amazon e UNIQLO são os mais ativos neste 

crescimento. No caso das roupa, a app MERCARI é também um player relevante no Japão. 

Os produtos de alimentação/bebidas também continuam em crescimento no que se 

refere ao e-commerce de base local. 



Já os “Serviços” representam cerca de 38% das vendas de e-commerce, liderados pelo 

segmento “Viagens”, em que atuam diversas insígnias liders, como o caso da RAKUTEN-

Travel, o gigante online japonês com mais de 18.000 empregados. Antes da COVID-19, os 

“Serviços” no e-commerce cresciam a um ritmo de 5% ao ano, valor que incrementou de 

forma exponencial desde o início da pandemia, sobretudo nos serviços de delivery, um 

pouco o exemplo do que aconteceu nos países mais desenvolvidos, Europa e Estados 

Unidos.


Os chamados “Serviços Digitais” (jogos, livros, plataformas de steaming, música) detinham 

cerca de 12% do mercado de e-commerce nas estatísticas registadas em 2019.



As vendas online acentuam-se nos meses de Verão, quando os empregados recebem o 

subsídio de férias, que habitualmente gastam em artigos de luxo, viagens e lazer. Há tam-

bém outros 2 picos habituais de vendas online, no Natal/Ano Novo, e no Dia Branco cele-

brado a 14 de março, que é uma sequela do Dia dos Namorados. No Japão, no Dia de 

S.Valentim as mulheres presenteiam os homens com os chamados giri choco - "giri" 

significa "obrigação" e "choco", "chocolate", ou seja, oferecem chocolate aos seus amados. 

Um mês depois, a 14 de março, celebra-se o Dia Branco, em que os homens oferecem de 

volta às namoradas prendas “em branco”, que podem ir de marshmallows, bolos, doces, 

lenços ou papel de carta até jóias, desde que sejam brancas… Onde as pérolas obviamente 

marcam presença destacada.
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4.3 PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS



Protocolo nas visitas



Na cultura nipónica, o “Omotenashi”, que pode ser traduzido como hospitalidade ou 

cortesia, mas que na verdade tem um significado muito mais profundo, é de importância 

fundamental. Retribuir essa cordialidade, além de ser um traço de gentileza, pode ser um 

fator determinante na tomada de decisão. Além dos famosos métodos de produção e de 

organização japoneses, aprender sobre a cultura de negócios tão peculiar e usar esse 

conhecimento nos encontros de negócios, só é vantajoso e pode trazer grandes benefícios.


O primeiro ponto fundamental é a comunicação. E desejável que todo o material da 

apresentação esteja traduzido de forma correta e elegante para o japonês. Para que a 

comunicação flua de forma natural e precisa, sem situações de constrangimento ou 

dúvidas, a presença de um intérprete qualificado e familiarizado com a cultura japonesa 

fará toda diferença.



É também importante conhecer alguns aspectos da etiqueta de negócios adotada no 

Japão. Há uma longa lista do que é correto e do que é considerado desrespeitoso. 

Obviamente, não se espera que um estrangeiro tenha conhecimento profundo de todas as 

regras. No entanto, alguns aspetos incontornáveis são:



Protocolo da troca de cartões de visita : Saber como trocar seu meishi 名 刺  (cartão de 

visita) é muito importante na cultura de negócios. No Japão o cartão de visita simboliza o 

rosto da própria pessoa. Não trate o cartão (o seu ou o da contraparte) como se fosse um 

simples papel para ser guardado sem qualquer cuidado, no bolso (e muito menos no bolso 

das calças!...). 



O visitante, que assume a posição de requerente, deve entregar primeiro o seu cartão.


O processo de troca de cartões de negócios depende da hierarquia, e esta determina 

quem “dá as cartas” primeiro: ou seja, as pessoas do topo da hierarquia trocarão os cartões 

primeiro e depois serão os que estão abaixo.



Posicione o seu cartão de tal forma que a pessoa o receba na direção correta, sem ter que o 

virar para conseguir lê-lo. Ao entregar o cartão de visita, é preciso fazê-lo com as duas mãos. 

Receba o cartão do seu interlocutor também com as duas mãos e demore algum tempo a 

lê-lo atentamente, e mostre que está a verificar o nome da pessoa. Chame o seu interlocutor 

pelo apelido, acrescentando o título honorífico “san” ao final, que na tradução literal para 

português significa “senhor” ou “senhora”. Não há distinção entre feminino e masculino.



38

Não tenha pressa de guardar o cartão. Guardar o cartão de visita imediatamente no bolso 

ou na carteira logo depois de o receber é sinal de desrespeito à pessoa que o deu. É costu-

me deixar o cartão da sua contraparte em cima de mesa durante a reunião, mantendo-o 

de forma ordenada, indicando assim cuidado no trato das informações que estão lá.



Se for de visita ao Japão leve consigo um grande número de cartões de visita. É uma falha 

grave ir para uma reunião e ter deixado acabar os cartões! Se arranjar um cartão em que 

uma face esteja escrita em japonês e na outra em inglês, isso constitui a solução ideal para 

se apresentar.



Protocolo de cadeiras : A expressão “não faça cerimónia” não se aplica ao Japão. Tenha em 

conta que no Japão existem regras de etiqueta sobre onde se sentar, devido à hierarquia 

dada aos assentos. É costume esperar que o anfitrião indique o sítio em que se vão sentar. 

Nunca aponte um local com o dedo indicador. É recomendável indicar os lugares com a 

palma da mão aberta e virada para cima. Uma regra básica que deve ser seguida é: as 

pessoas de cargo mais elevado sentam-se na posição mais distante da porta de acesso. O 

visitante cujo cargo seja o mais elevado senta-se ao meio.



Protocolo de despedida : No Japão o anfitrião mantém-se de cabeça baixa numa pequena 

vénia, desde o momento em que o cliente entra no carro, até ao momento em que se 

perde de vista, ou vira a esquina. Obviamente não se espera que se curvem para se despe-

dir, mas a atitude de se manter à porta indica respeito pelo visitante. No caso de se despe-

dir no elevador, a regra é igual. O anfitrião chama o elevador e se for o caso, aperta o botão 

do andar onde se encontra a saída. A despedida dura até a porta do elevador se fechar.







Chegar a horas é crucial no Japão. Chegar atrasado é visto como grande inconveniência e 

desconsideração para com as pessoas que estão à espera. Se a contraparte indicar que a 

reunião começa às 9 horas, é absolutamente necessário estar pronto às 8h50 (mesmo que 

só comece às 9 horas). No Japão, ser pontual é chegar pelo menos 10 minutos antes do ho-

rário de início.



Porém, se a reunião tiver um horário de terminar, a pontualidade às vezes não se aplica ao 

final das reuniões, e pode continuar até a contraparte considere que a sessão está ter-

minada, o que pode significar ficar na sala de reuniões muito mais tempo que o que tinha 

sido estabelecido!

Hábitos de cultura:



Pontualidade 
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Preços



Presentes



Amostras



Comunicação:



Barreiras da língua



É fundamental já ter preparada a lista de preços do seu produto, calculados em dólares ou 

ienes, em FOB ou CIF, e tê-los previamente calculados, e prontos para serem apresentados 

a um cliente em potencial. Não ter uma lista de preços preparada para apresentar durante 

a conversa de negócios pode causar uma impressão negativa.



Os presentes e pequenos brindes são normalmente bem vindos e muito apreciados, e fa-

zem parte da etiqueta e cultura das reuniões no Japão. Porém, se se tratar de uma primeira 

reunião há que ter algum cuidado com aquilo que se vai oferecer.


É mandatório dar atenção aos aspetos de apresentação e embalagem do presente ou 

lembrança, pois os japoneses dão extrema importância e exigem grande atenção a esses 

pormenores e aos detalhes de como o produto vem embalado. Se for uma reunião com 

pessoas de alta hierarquia e pretende levar uma lembrança, convém avisar de antemão 

que tem intenção de oferecer algum presente.



Se pretende utilizar amostras do seu produto para uma reunião, lembre-se que o consu-

midor japonês é extremamente exigente na qualidade e acabamento dum produto, o que 

faz com que o importador também vá ser bastante exigente na análise de uma amostra 

que lhe é apresentada. Tenha cuidado para que os produtos estejam impecáveis, prestan-

do atenção aos mínimos detalhes de embalagem, que nunca pode estar maltratada ou 

danificada, ainda que o produto interior esteja excelente. Para um japonês, a embalagem e 

apresentação fazem parte do produto.




Um dos maiores obstáculos para o visitante que queira fazer negócio no Japão é a barreira 

colocada pela língua japonesa. É raro encontrar um japonês que domine bem o inglês fala-

do (embora muitos compreendam bem o inglês escrito), mesmo da parte dos que têm 

funções no departamento de importação. Quando a conversa for em inglês, há uma gran-

de chance de não conseguir entender o inglês do seu interlocutor japonês devido à parti-

cularidade da pronúncia.
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E por seu lado, se um japonês não compreender o que lhe disse em inglês, não irá admitir 

publicamente que não entendeu, e portanto há chance de que a conversa prossiga de 

forma equivoca.



A contratação de um intérprete português-japonês torna-se praticamente indispensável 

para comunicar no Japão. A procura de um bom intérprete deve ser feita com antecedên-

cia, pois a maioria dos intérpretes trabalha como freelancer, e nem sempre é fácil encontrar 

alguém disponível para as datas pretendidas. 



Contrate intérpretes de alto nível, não só com o domínio do japonês, mas também com 

conhecimento das regras de conduta perante os japoneses, pois a imagem do intérprete 

acaba muitas vezes por influenciar e passar para a imagem da empresa visitante. Não 

queira “poupar” nesta contratação, nem arranjar soluções baratas ou improvisos…



Se quer fazer uma apresentação com recurso ao intérprete, é extremamente importante 

que o conteúdo do powerpoint lhe seja entregue com antecedência, para que possa 

estudar convenientemente todos os detalhes e perguntar-lhe sobre dúvidas ou termos 

técnicos que vão ser utilizados. Neste sentido, deve fazer um briefing prévio com o seu 

intérprete, para lhe explicar quem é a sua empresa, o que faz e quais os objetivos da sua ida 

ao Japão.



Um intérprete do Japão pode ter preços muito dispares, de 200 a 600 euros por dia, de-

pendendo do nível de experiência requerido e até do seu próprio grau de experiência como 

intérprete. Se necessitar que o acompanhe durante vários dias, deve fazer um acordo 

aparte sobre os seus gastos de viagens, alimentação e outras despesas, fora do preço. Um 

intérprete cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas, respeite esse horário.



Durante a reunião, ao fazer a sua apresentação, seria conveniente entregar também um 

prospecto da empresa (ainda que tenha enviado previamente), para facilitar a compre-

ensão dos presentes. 



Nas reuniões, os japoneses já levam normalmente estruturada uma espécie de agenda 

(ordem de trabalhos), que é recomendável respeitar. As boas práticas recomendam que 

entenda quando foi alcançado o fim de uma reunião, e não tente prolongar demasiado 

esse momento.

Intérpretes



A reunião
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Tenha o cuidado de ser moderado na conversa, na postura e nas propostas apresentadas. 

Um comportamento agressivo é extremamente negativo para os japoneses.


Ao falar, seja simples nas ideias e evite longas explicações. O excesso de informação é mau 

para o trabalho do intérprete e dificilmente é compreendido pelo ouvinte japonês.



Quando apresentar o seu produto, é importante entregar também material escrito sobre o 

mesmo, tais como resultado de análises, estudos sobre benefícios, dados de consumo, 

resultados que alcançou nas exportações etc. Histórias de sucesso nos mercados da Europa 

ou dos Estados Unidos são sempre muito impressionantes para os japoneses.



Esteja preparado para perguntas sobre a possibilidade de alterações nas especificações ou 

na embalagem do produto, para a sua adaptação às exigências do mercado japonês. Re-

comenda-se alguma flexibilidade neste aspecto.


A cultura japonesa é em regra geral definida pela subtileza, moderação, e sobretudo pela 

contenção das emoções, o que se verifica também na cultura de negócios. Procure ser ar-

guto e tente ler nas entrelinhas do que lhe é dito pelos japoneses. Muito provavelmente, o 

empresário japonês não vai transmitir com clareza as suas opiniões, o que não quer dizer 

necessariamente falta de interesse.



Se lhe fizer alguns elogios genéricos, isso também não significa necessariamente um 

interesse real. Os acenos de cabeça, e interjeições como “hai” (sim) ou “sodesune” (é verdade) 

normalmente só significam que estão ouvindo e que compreendem o que lhe está a dizer, 

e não necessariamente significam que estejam de acordo com os seus argu-mentos.



Os japoneses costumam ouvir com atenção, e raramente fazem alguma interrupção, 

esperando sempre o fim da exposição para fazer algum comentário. Também não deve 

interromper a fala do seu interlocutor japonês com comentários, e deve esperar que ele 

termine para então colocar alguma questão.



O silêncio do interlocutor japonês não significa que discorde, mas normalmente que está a 

refletir. Não tenha pressa em acabar com esse silêncio, pois arrisca-se a ficar a falar sozinho 

e inibir a outra parte em emitir opinião.



Quando houver várias pessoas do lado japonês, esteja ciente de que nem sempre aquele 

que fala ou que assume os gastos da conversa é quem decide. É tipico dos japoneses 

aquele que decide ficar na penumbra. Tente perceber quem é que realmente manda, no 

grupo de interlocutores.




Comportamento dos japoneses
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Tomada de decisões



4.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL



Muito dificilmente as decisões serão tomadas na mesa de reuniões, principalmente se 

estiver reunido com uma uma grande empresa, e sobretudo se for o primeiro encontro.


No sistema japonês das grandes empresas, os negociadores diretos têm normalmente o 

nível hierárquico intermédio ou operacional, o que não quer dizer sinal de desinteresse. As 

pessoas que estiveram na reunião vão passar essa informação a outros níveis, até chegar a 

um nível decisor.



No Japão, predomina o sistema “bottom-up”, o que faz com que um processo de decisão 

seja demorado. Também só depois de terem chegado a um consenso interno é que os 

japoneses chegam a uma decisão, e portanto o interlocutor de uma reunião é normal-

mente pouco reativo, pois não quer comprometer-se. É importante colocar uma súmula 

dos pontos acordados pelas partes, pois estes irão ser revistos e avaliados posteriormente 

entre os japoneses.



Embora o processo decisório seja longo, uma vez tomada a decisão, o processo de efeti-

vação dos negócios acontece de forma acelerada.




Os pedidos de registo de marca podem ser apresentados junto do Japan Patent Office 

(JPA). Qualquer pessoa, singular ou coletiva, pode apresentar um pedido de marca para 

assinalar os produtos produzidos, fabricados, transformados, por si comercializados, ou para 

os serviços por si prestados. Se o requerente tiver domicílio no Japão, pode apresentar o 

pedido de registo diretamente no JPO sem necessidade de designar um representante.



Se o requerente não tiver um endereço residencial ou comercial no Japão, deve ser 

necessariamente representado por um agente de marcas devidamente reconhecido e le-

galmente estabelecido no Japão. Todos os representantes, que atuam profissionalmente em 

nome de alguém junto do JPA, têm de pertencer ao Japan Patent Attorneys Association 

(JPAA).



O JPAA pode ser útil para encontrar um representante no Japão:


Morada: 3-4-2 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku,


Tokyo 100-0013 JAPAN


Tel: +81-3-3581-1211


Fax: +81-3-3581-9188
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E-mail: master@jpaa.or.jp


Website: 

Em Portugal, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial Industriais) publicou um 

guia intitulado «Ficha de Mercado de Apoio à Exportação, Marcas e Patentes : Japão», com 

as informações essenciais sobre como registar marcas no Japão, que pode ser consultado 

aqui: 

Existem diversos métodos utilizados para liquidar o pagamento de transações com o 

Japão, tais como o pagamento adiantado, carta de crédito/saque documentário (a prazo ou 

à vista), letra, cobrança contra documentos, conta aberta e venda à consignação. Tal como 

acontece com as transações em Portugal, o fator mais importante na hora de escolher a 

forma de pagamento é o grau de confiança na idoneidade e capacidade financeira do 

comprador.



Mas sem dúvida que o método mais utilizado é a Carta de Crédito Confirmada e Irre-

vogável. Em muitos casos, como os importadores atuam como agentes intermediários de 

outras pequenas empresas, é também vulgar que as L/C estejam aberta por estes ao 

Importador, que as endossa ao fornecedor estrangeiro, sendo, portanto, um método habi-

tual e garantido por seguros colaterais.



A letra ou nota promissória (yakusoku tegata) é um método de pagamento amplamente 

usado no Japão, mas pouco familiar para as empresas europeias. As notas promissórias são 

compromissos de pagamento para uma data posterior, normalmente 90 ou 120 dias, e são 

habitualmente emitidas por bancos japoneses, dentro das suas ferramentas de crédito às 

Empresas, o que em Portugal se usava frequentemente há alguns anos e era conhecido 

como “desconto comercial”.



Embora a regulação financeira e a pressão internacional tenham mudado profundamente 

a matriz do sistema bancário japonês, a ligação entre empresas e a Banca continua a ser 

muito estreita e vão muito além da simples relação fornecedor-cliente. Os bancos japo-

neses são frequentemente acionistas de empresas que têm negócios com eles e que são 

seus clientes. Essa relação única entre uma empresa e seu banco é sempre de longo prazo, 

e até há muito pouco tempo, uma empresa japonesa raramente mudava de banco, em-

bora às vezes "pesquisasse" melhores condições de crédito, mas raramente mudava.

www.jpaa.or.jp/en/



inpi.justica.gov.pt/




4.5 PAGAMENTOS E SISTEMA BANCÁRIO



Sistema Bancário



http://www.jpaa.or.jp/en/
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Japa%CC%83o.pdf?ver=2018-01-31-160711-313
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Os bancos costumam ser grandes acionistas nas empresas de capital aberto (embora 

estejam em processo de redução de participações), têm relações próximas com os gover-

nos locais e com o regulador, e muitas vezes desempenham um papel de pivot entre os 

seus clientes. É correto afirmar que a Banca comercial japonesa está muito mais voltada 

para o relacionamento com o cliente, do que na Europa, em que se foca nas operações e 

nas transações.



Os bancos japoneses oferecem depósitos à ordem e a prazo e as habituais contas-correntes 

para empresas. Os cheques são instrumentos de pagamento ao portador, pelo que a maior 

parte dos pagamentos é feita por transferência bancária eletrónica ou pagamento postal.



Os serviços financeiros postais constituiam um império na industria financeira japonesa, 

mas têm vindo a perder poder e prerrogativas (nomeadamente a isenção de imposto de 

selo de operações e a garantia dos depósitos dada pelo Estado), essencialmente por pres-

são da restante banca comercial.



Muitos bancos japoneses operam sistemas próprios de ATM e as “credit cards” são fáceis de 

obter e são obviamente aceites universalmente.



MUFG Bank 

Mizuho Bank 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

Resona Bank 

Aozora Bank 

Shinsei Bank 

Principais Bancos:



www.bk.mufg.jp/global


www.mizuhogroup.com/bank


www.smbc.co.jp/global/index.html


www.resona-gr.co.jp/holdings/english/index.html


www.aozorabank.co.jp/english


www.shinseibank.com/english


http://www.bk.mufg.jp/global
http://www.mizuhogroup.com/bank
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/english/index.html
http://www.aozorabank.co.jp/english
http://www.shinseibank.com/english
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4.6 SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS



As empresas estrangeiras podem encontrar informações sobre as compras públicas 

japonesas no site da Organização de Comércio Externo do Japão (JETRO), em que inclui 

um banco de dados online com os avisos de concursos e licitações publicados no “Diário 

Oficial” do National Printing Bureau. Os interessados podem fazer uma pesquisa por data 

de publicação, produto/serviço, e localização. O site pode ser acedido aqui:


Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão (MOFA) tem publicado um 

documento, em inglês, sobre as formas de aceder ao mercado de compras públicas e 

realiza periodicamente seminários sobre compras públicas, normalmente na Primavera, 

onde apresenta as grandes linhas e projetos de investimento do Governo para cada ano (o 

seminário de 2021 foi  cancelado devido à COVID-19, mas o MNE japonês publicou os 

conteúdos das compras públicas no site:


No Japão, as compras públicas incluem não só os investimentos do Governo Central mas 

também de outras entidades, que incluem governos provinciais (regionais) do Japão, zonas 

metropolitanas, e uma série de outras agências para-governamentais, empresas e enti-

dades públicas e autoridades.



As aquisições diretas (fornecimentos) por parte de entidades públicas estão limitadas a 

130.000 SDRs (cerca de 150 mil euros). Para os governos regionais, o limite autoimposto é de 

cerca de 250 mil euros.



Existem 3 tipos de procedimentos: concurso público (aberto), concurso limitado e ajuste di-

reto, quando o bem ou serviço, ou o caráter de urgência determinam a aquisição pública a 

um único fornecedor designado.



Os concursos públicos e os concursos limitados são publicados no diário oficial (central) de 

compras do governo, ou Kanpo (apenas no idioma japonês). A entidade adjudicante publi-

ca o anúncio de abertura do concurso com prazo mínimo de 50 dias para apresentação de 

propostas. Para aumentar as oportunidades de acesso a estrangeiros, entidades adjudi-

cantes publicam, de forma voluntária, avisos de concursos limitados (pelo menos) 20 dias 

antes do fecho. Quando a licitação é aberta, é publicado um edital em inglês com o tipo e 

quantidade de produtos, os prazos para a apresentação de propostas e dados de contacto 

da entidade adjudicante.  Os anúncios de concurso limitado também definem os requisitos 

necessários para aceder ao procedimento.

www.jetro.go.jp/en/database/procurement



www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement/



http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement/
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O governo japonês utiliza o Critério do Método de Avaliação Abrangente para seguir os 

padrões definidos na Lei de Promoção da Garantia de Qualidade das Obras Públicas.


Desde 2019, o governo japonês criou um novo portal de compras públicas, (maiorita-

riamente em japonês), para permitir que potenciais interessados pesquisem informações 

sobre compras e concursos públicos, procedimentos e contratação, com registo obriga-

tório. Pode ser acedido aqui:


Para ter acesso às compras públicas, os fornecedores e potenciais concorrentes devem 

primeiro ser credenciados e aceites pela Agência de Compras Públicas e obterem o Registo 

de Fornecedores. Cada entidade estabelece as qualificações exigidas para aceder aos vários 

tipos de concursos. Nesta credenciação é avaliada a capacidade técnica e financeira, assim 

como o seu histórico em obras ou fornecimentos anteriores, no Japão ou noutros países 

onde a empresa atue.

www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101.


https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101
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O Japão é reconhecidamente um país seguro, caracterizado por uma baixa taxa de cri-

minalidade e grande segurança nas ruas. O crime violento é extremamente raro, e espo-

radicamente podem ocorrer pequenos incidentes de furtos de estrangeiros em áreas co-

merciais de grande lotação, em comboios e aeroportos.



As maiores cidades têm sitemas de metro bastante desenvolvidos e os táxis estão 

disponíveis em toda a parte – tal como em Portugal, quando exibem uma luz verde quer 

dizer que estão livres, se ostentarem a luz vermelha significa que estão ocupados. A maior 

parte dos motoristas de táxi não fala inglês, por isso é recomendável que peça, no hotel, 

que lhe escrevam o endereço para onde se dirige, em japonês.



Os metros de Tóquio e Osaka são dos mais extensos do mundo, e o metro de Toquio ocupa 

o 5º lugar do ranking, na classificação dos 10 melhores sistemas de metro do mundo. Os 

destinos, as estações e as informações estão escritas em japonês e em inglês, o que de 

algum modo facilita a vida do viajante.



Acesso do aeroporto à cidade: de acordo com o site do Banco Santander de Negócios, as 

ligações do aeroporto à cidade podem ser resumidas assim (distância, tempo, custo):



Para chegar do aeroporto ao centro da cidade:

Aeroporto Distância Táxi Autocarro Comboio

Tokyo Narita 
International 
Airport

65 km JPY 30.000 / 
60-90 min

JPY 3.000 / 90 
min

JPY 1.000  / 75 
minutos

Osaka - Kansai 
Intl (KIX)

38 km JPY 15.000 - JPY 
18.000 / 50 min

JPY 400 / 45 min JPY 900 / 40 
minutos

Nagoya - Chubu 
Centrair Intl 
(NGO)

32 km JPY 13.000 / 
30-40 min

Disponível 28 min

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).
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Para deslocações dentro do país, o comboio é um meio de transporte muito prático, 

mesmo para visitantes estrangeiros. A malha ferroviária japonesa cobre todo o país, é 

prática e moderna. Há diversos trajetos em linha de alta velocidade (shinkansen) em 

comboios que circulam a 298 km/h, e que ligam Tóquio com os principais centros eco-

nómicos do país. O passe de comboio japonês permite viagens substancialmente mais 

baratas. Para conhecer toda a informação sobre o sistema ferroviário, consultar o site do 

Japan Rail Pass ( ). Os voos domésticos são bastante caros, mas 

práticos para quem viaja com muita bagagem.Pode consultar um guia completo dos sis-

temas de transporte no Japão neste site: 

Se quiser optar por deslocação em automóvel, saiba que a rede rodoviária japonesa é boa e 

moderna em qualquer parte do país. As autoestradas são seguras, mas as portagens são 

muito caras. Nas cidades, as ruas apresentam frequentemente grandes congestiona-

mentos, e os preços de rent-a-car são altos. A maior dificuldade reside na sinalização rodo-

viária em japonês, o que não recomenda circular em aluguer sem condutor.O Google 

Maps, obviamente, leva-o a qualquer lado, fornecendo as indicações mais recomendadas, 

tal como acontece na Europa.



Em termos sanitários, se bem que não seja necessária nenhuma vacina das tradicionais, as 

limitações do COVID-19 impõem regras que mudam frequentemente. Antes de viajar, 

informe-se sobre as condições mais atualizadas de entrada de viajantes no Japão. As 

informações mais atualizadas estão no site do Ministério da Saúde Japonês, acessível aqui: 

.



Só existe um hospital internacional em todo o país, em que o corpo médico é estrangeiro e 

direcionado a estrangeiros ( ). Porém, o sistema de saúde 

japonês também faz atendimeto a pessoas em inglês. Veja toda a informação sobre 

assitência hospitalar neste site: .



www.japanrailpass.net

www.japan-guide.com/e/e627.html.



www.mhlw.go.jp/english/index.html

hospital.luke.ac.jp/fr/for-patients/

www.japanhealthinfo.com/

Números de emergência:

Polícia 110

Bombeiros e ambulância 119

Emergências marítimas 118

Emergências com atendimento em inglês 03-5285-8185

http://www.japanrailpass.net/
http://www.japan-guide.com/e/e627.html
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
http://hospital.luke.ac.jp/fr/for-patients/
http://japanhealthinfo.com/
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Fuso horário: GMT+9 (mais oito horas que em Lisboa). Horário de Verão : não existe.





Clima: O clima no Japão pode variar consideravelmente de uma ilha para outra. A estação 

com chuvas mais intensas ocorre normalmente do início de junho até o meio de julho e a 

estação dos tufões ocorre normalmente em agosto e setembro. No verão, o clima é húmido 

e as temperaturas podem atingir a 38ºC. No inverno, as temperaturas máximas podem 

rondar 5ºC. A melhor altura do ano para efetuar uma visita com fins turísticos é, sem dú-

vida, o outono. Tóquio tem um clima temperado e ameno, sem demasiado rigor de frio, 

nem calor intenso, embora seja húmido.



Clima e precipitação em Tóquio:



Média das temperaturas e das precipitações


A alimentação é relativamente fácil para um visitante estrangeiro, sobretudo se está 

familiarizado com sushi e cozinha oriental. Nas cidades há obviamente restaurantes de 

comida ocidental e os franchisings dos principais cadeias americanas de fast food. O chá é

P (mm) 50 72 106 129 144 176 136 149 218 194 98 54

T (ºC) 3,6 4,3 7,4 13,0 17,3 20,8 24,7 26,1 22,4 16,5 11,1 6,1

T (ºF) 38,5 39,7 45,3 55,4 53,1 59,4 75,5 79,0 72,3 51,7 52,0 43,0
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a bebida mais popular, mas é possível consumir bebidas alcoólicas sem restrições em 

qualquer local. A cerveja é a bebida alcoólica mais popular, a par do saké e do vinho, em-

bora este seja habitualmente bastante caro.



O Japonês (nihongo) é a língua oficial, embora seja bastante corrente e inteligível para os 

japoneses o uso de chinês e coreano. O inglês é supostamente a lingua ocidental mais 

falada, mas, conforme já foi exposto neste guia, o nível de pessoas que dominam o inglês e 

o falam corretamente é verdadeiramente muito baixo. Os homens de negócios normal-

mente lêem melhor inglês do que falam.



Existe um site (travelang) onde podem ser encontradas algumas frases muito básicas em 

japonês, aceder aqui:


Para os viajantes de negócios recomenda-se a consulta do seguinte site, desenvolvido para 

este tipo de visitantes:





A Corrente Elétrica é de 110 volts AC. 50 Hz na parte oriental do Japão, incluindo Tóquio e 60 

Hz na parte ocidental, incluindo Nagoya, Kyoto, Osaka e ainda outras regiões. As tomadas 

usadas são de “2-flat-pin plugs” (como nos Estados Unidos da América).

travlang.com/languages/



globaltrade.net/international-trade-import-exports/f/business/Japan/Traveling.html


http://www.travlang.com/languages/
http://www.globaltrade.net/international-trade-import-exports/f/business/Japan/Traveling.html
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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

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 “Qua-

lificação 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 estadas de colaboradores;


Prospeção de clientes:


Publicidade em revistas da especialidade;


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


Campanhas de marketing;


Website (criação ou remodelação);

CAPÍTULO CONTEÚDO
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

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
http://santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento
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A COSEC gere a linha de seguros de crédito à exportação de curto prazo, garantida pelo 

Estado português, cuja ficha técnica pode ser consultada aqui (setembro 2020): 

Esta linha é intermediada por outros bancos de referência do sistema bancário português, 

nomeadamente pelo BPI cuja divulgação pode ser consultada no site do banco. Este banco 

tem também soluções de antecipação de tesouraria na Exportação: 

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



bancobpi.pt/empresas/

internacional/financiamento


6.3 INCENTIVOS NO DESTINO (INVESTIMENTO)



No Japão existem diversos programas e linhas de Incentivos ao Investimento estrangeiro, 

quer financiados pelo Governo Central, quer pelos Governos Regionais e de algumas ci-

dades.



A entidade por excelência para enquadrar o investimento de empresas estrangeiras, com 

vista à obtenção de apoios e subvenções públicas ao investimento é a JETRO, já ante-

riormente referida ao longo deste guia. 



Para aceder à página de Incentivos financiados pelo Governo Central aconselha-se a 

consulta da página web 

Os incentivos públicos tanto se podem revestir de apoio ao emprego, redução ou isenção 

fiscal, “tax cut” sobre o capital investido, ou ainda, apoio financeiro a fundo perdido.



As tipologias de projetos apoiados, bem como dos setores nos quais se encontra prevista a 

concessão de incentivos varia ao longo do tempo, e vai indicando os setores-chave 

considerados como prioritários pelo governo nipónico, que tanto podem ser da área das 

tecnologias e inovação, como da área de supply-chain, como de outras áreas industriais, 

sobretudo se estiverem relacionadas com planos regionais de reconstrução ou de atração 

de investimento em Automoção, TIC’s, Semicondutores, Biotecnologia e Ciências da Vida, 

Energia e Ambiente, Turismo, Retalho, Hospitality, Finanças e Serviços. Todos estes projetos 

devem ser enquadrados pela JETRO e dispôr de um Business Plan adequado, para apre-

ciação pelas autoridades nipónicas. A Jetro tem um serviço específico de estudo e 

enquadramento, através da sua Rede , denominada Invest Japan Business Support Center 

(IBSC). Todas as informações estão disponíveis no site: 


jetro.go.jp/en/invest/support_programs/incentive/


jetro.go.jp/en/invest/jetros_support/

http://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://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://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://www.bancobpi.pt/empresas/internacional/financiamento
http://www.bancobpi.pt/empresas/internacional/financiamento
http://www.jetro.go.jp/en/invest/support_programs/incentive/
http://jetro.go.jp/en/invest/jetros_support/
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O Japão tem um programa interessante de atração de startups, a exemplo de outros 

países altamente desenvolvidos, com estímulos e apoios de diversa ordem direcionados a 

startups detidas por estrangeiros. Mais informação aqui: 


A Convenção entre o Japão e a República Portuguesa para Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento foi assinada no dia 19 

de dezembro de 2011, em Lisboa, pelo Embaixador do Japão em Portugal, Senhor 

Nobutaka Shinomiya, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Paulo Núncio, e 

publicada em Diário da República em abril de 2012.



À semelhança das convenções concluídas pelo Japão com outros países, esta convenção 

ajusta os direitos de tributação entre o Japão e a República Portuguesa para evitar a dupla 

tributação internacional resultante de trocas económicas e humanas. Refletindo o reforço 

das relações económicas entre o Japão e a República Portuguesa e para promover os 

investimentos mútuos, esta convenção clarifica o limite da taxa de retenção de impostos 

sobre dividendos, juros e royalties (direitos de autor, patentes e outros), bem como estipula 

as disposições para a troca de informação baseada no padrão internacional de tributação.


 


As informações específicas sobre a sua aplicação podem ser acedidas no Portal das 

Finanças, através da ligação: 


meti.go.jp/english/press/2018/1228_004.html




info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/

convencoes_tabelas_doclib/Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf

6.4 DUPLA TRIBUTAÇÃO



http://www.meti.go.jp/english/press/2018/1228_004.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf
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Apoio Institucional e Diplomático:



Em Portugal


Embaixada do Japão em Portugal


Av. da Liberdade, nº 245, 6º


1269-033 Lisboa


Tel.: +351 213 110 560 | Fax: +351 213 537 600


E-mail: geral@lb.mofa.go.jp | 

Aicep Portugal Global


Rua Júlio Dinis, nº 748, 9º Dto.


4050-012 Porto


Tel.: +351 226 055 300


E-mail: aicep@portugalglobal.pt | 

Aicep Portugal Global


Av. 5 de Outubro, nº 101


1050-051 Lisboa


Tel.: +351 217 909 500


E-mail: aicep@portugalglobal.pt | 

www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html



www.portugalglobal.pt



www.portugalglobal.pt

Autoridade Tributária e Aduaneira


Rua da Alfândega, nº 5


1149-006 Lisboa


Tel.: +351 217 206 707| 

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 | 

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



www.cosec.pt

http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
http://www.portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.cosec.pt


No Japão



Embaixada de Portugal no Japão


Kamiura Kojimachi Bldg. 5F


3-10-3, Kojimachi, Chiyoda-ku


Tokyo 102-0083 - Japan


Tel.: +81 3 5212 7322 | Fax: +81 3 5226 0616


E-mail: geral@portugal.jp.net | 

Aicep Portugal Global em Tóquio


Kamiura Kojimachi Buildg.


4F, 3-10-3 Kojimachi, Chiyoda-ku


Tokyo 102-0083 - Japan


Tel.: +81 3 3511 2871 | Fax: +81 3 3511 2887


E-mail: aicep.tokyo@portugalglobal.pt



Japan External Trade Organization (JETRO)


Ark Mori Building, 6F 12-32


Akasaka 1-chome, Minato-ku


Tokyo 107-6006 - Japan


Tel.: +81 3 3582 5511| 

www.embaixadadeportugal.jp/pt



www.jetro.go.jp/en/
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http://www.embaixadadeportugal.jp/pt
http://www.jetro.go.jp/en/
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FONTES



DOING BUSINESS



SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS



MARKET OVERVIEW


Market Entry Strategy


Materiais de Construção


Casa e decoração


EU-JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION, abril 2018, Autor : Martin Glisby, de Glisby & Associates)


http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154522.htm


http://data.oecd.org/japan.htm


http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics.html


http://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/index.html


http://www.e-stat.go.jp/en/



http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-from-understanding-to-navigating-japanese-business-culture


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-cross-cultural-issues


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/e-learning/presentation-the-realities-of-business-in-japan-


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/guideline-export-food-to-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/operational-issues/distribution-channels


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-develop-a-robust-digital-marketing-strategy-in-japan 


http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/epa29-wines-spirits-beers.pdf


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-japanese-consumers-behavior-by-age-and-gender


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-detergent-and-soap-market-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-olive-oil-market-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-microalgae---biomass-industry-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-the-japanese-leather-and-footwear-markets


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-ceramic-products-market-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-solar-energy-energy-storage-and-virtual-power-plants-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-renewable-energies-in-japan


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-water-treatment


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-recycling-waste-management


http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publications



http://www.zentouren.or.jp/kawara/guide.shtml



http://www.yoshikei-interior.co.jp/company/


http://www.smilecorp.co.jp/english/company.html


http://www.fujiboeki.jp/


https://www.sekikagu.co.jp/


https://www.simmons.co.jp/


http://daiya.com/


http://www.yamazen.co.jp/


http://www.actus-interior.com/


http://www.okamura.jp/


http://www.itoki.jp/


http://www.interior-i.jp/


http://www.oliverinc.co.jp/english/


http://www.kokuyo-furniture.co.jp/


http://www.interoffice.co.jp/


https://www.adal.co.jp/company/


http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/2018-04-the_japanese_furniture_and_home_fashion_market-glisby-

eubij.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154522.htm
http://data.oecd.org/japan.htm
http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics.html
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/index.html
http://www.e-stat.go.jp/en/
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-from-understanding-to-navigating-japanese-business-culture
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-cross-cultural-issues
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/e-learning/presentation-the-realities-of-business-in-japan-
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/guideline-export-food-to-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/operational-issues/distribution-channels
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-develop-a-robust-digital-marketing-strategy-in-japan
http://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/epa29-wines-spirits-beers.pdf
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-japanese-consumers-behavior-by-age-and-gender
http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-detergent-and-soap-market-in-japan
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http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-solar-energy-energy-storage-and-virtual-power-plants-in-japan
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http://www.eubusinessinjapan.eu/library/publications
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NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS



WAY TO MARKET



TRADE BARRIERS (Barreiras Não-Aduaneiras)


Requisitos à importação e documentação


Etiquetagem


Bens proibidos e restrições à importação


Normalização e standards


Trade Agreements


Web Resources


Propriedade Intelectual


Pagamentos e Sistema Bancário


https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/

Oficio_circulado_15696_2019.pdf


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC


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


https://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_1/index.htm



https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/stories/acordo-de-parceria-economica-ue-japao


https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/apresentacao-da-rosa



https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/


https://www.jcia.org/en/


https://www.jpma.or.jp/english/index.html



https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm



https://www.jisc.go.jp/eng/index.html


https://www.jsa.or.jp/en/


https://www.mhlw.go.jp/english/


https://www.soumu.go.jp/english/index.html



https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html



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


https://www.caa.go.jp/en/


https://www.jcia.org/en/


https://www.jpma.or.jp/english/index.html


https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm


https://www.jetro.go.jp/en/


https://www.jisc.go.jp/eng/index.html


https://www.jsa.or.jp/


https://www.mhlw.go.jp/english/


https://www.soumu.go.jp/english/index.html


https://www.mofa.go.jp/index.html



http://www.jpaa.or.jp/en/


https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/

Ficha%20Japa%CC%83o.pdf?ver=2018-01-31-160711-313



http://www.bk.mufg.jp/global


http://www.mizuhogroup.com/bank

https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15696_2019.pdf
https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/legislacao_aduaneira/oficios_circulados_doclib/Documents/Oficio_circulado_15696_2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.330.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2018%3A330%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_1/index.htm
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/stories/acordo-de-parceria-economica-ue-japao
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/content/apresentacao-da-rosa
https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/
https://www.jcia.org/en/
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.jisc.go.jp/eng/index.html
https://www.jsa.or.jp/en/
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/home
https://www.caa.go.jp/en/
https://www.jcia.org/en/
https://www.jpma.or.jp/english/index.html
https://www.customs.go.jp/english/summary/prohibit.htm
https://www.jetro.go.jp/en/
https://www.jisc.go.jp/eng/index.html
https://www.jsa.or.jp/
https://www.mhlw.go.jp/english/
https://www.soumu.go.jp/english/index.html
https://www.mofa.go.jp/index.html
http://www.jpaa.or.jp/en/
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Japa%CC%83o.pdf?ver=2018-01-31-160711-313
https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20Japa%CC%83o.pdf?ver=2018-01-31-160711-313
http://www.bk.mufg.jp/global
http://www.mizuhogroup.com/bank
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Pagamentos e Sistema Bancário


Sistemas de Compras Públicas


Informação de Viagem


Incentivos à internacionalização





Linhas de Crédito Específicas





Incentivos no Destino (Investimento)


Dupla tributação





Apoio Institucional e Diplomático


http://www.bk.mufg.jp/global


http://www.mizuhogroup.com/bank


http://www.smbc.co.jp/global/index.html


http://www.resona-gr.co.jp/holdings/english/index.html


http://www.aozorabank.co.jp/english


http://www.shinseibank.com/english



http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement


https://www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement/


https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101



http://www.japanrailpass.net/


http://www.japan-guide.com/e/e627.html


http://www.mhlw.go.jp/english/index.html


http://hospital.luke.ac.jp/fr/for-patients/


http://japanhealthinfo.com/


http://www.travlang.com/languages/


http://www.globaltrade.net/international-trade-import-exports/f/business/Japan/Traveling.html



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


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


http://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://www.bancobpi.pt/empresas/internacional/financiamento


http://www.jetro.go.jp/en/invest/support_programs/incentive/


http://jetro.go.jp/en/invest/jetros_support/


http://www.meti.go.jp/english/press/2018/1228_004.html





http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/

Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf


http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html


http://www.portugalglobal.pt/


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


http://www.cosec.pt/


http://www.embaixadadeportugal.jp/pt


http://www.jetro.go.jp/en/

Viagens de Negócios



Apoios e incentivos



http://www.bk.mufg.jp/global
http://www.mizuhogroup.com/bank
http://www.smbc.co.jp/global/index.html
http://www.resona-gr.co.jp/holdings/english/index.html
http://www.aozorabank.co.jp/english
http://www.shinseibank.com/english
http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement
https://www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement/
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101
http://www.japanrailpass.net/
http://www.japan-guide.com/e/e627.html
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
http://hospital.luke.ac.jp/fr/for-patients/
http://japanhealthinfo.com/
http://www.travlang.com/languages/
http://www.globaltrade.net/international-trade-import-exports/f/business/Japan/Traveling.html
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.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais
http://santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento
http://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://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://www.bancobpi.pt/empresas/internacional/financiamento
http://www.jetro.go.jp/en/invest/support_programs/incentive/
http://jetro.go.jp/en/invest/jetros_support/
http://www.meti.go.jp/english/press/2018/1228_004.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/CDT_Japao_DR_RAR_50-2012.pdf
http://www.pt.emb-japan.go.jp/itprtop_pt/index.html
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.cosec.pt/
http://www.embaixadadeportugal.jp/pt
http://www.jetro.go.jp/en/
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