
COREIA DO SUL

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Membro da OMC desde 1995
14.ª economia mundial 
População ● 51,78 milhões (2020)
Área ● 100,4 mil km2

Fuso horário ● +8;  +9 h inverno (Seul)
Moeda                        ● Won da Coreia Do Sul, KRW  

1 € = 1 353,27 KRW

PIB                                ● 1 706,86 milhões US$ 
PIB per capita ● 32 960 US$ 
Peso da Agricultura  ● 2 % do PIB 

Evolução das Trocas Comerciais (2016 – 2020)
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BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e Coreia do Sul (média 2016-2020):
Exportações   ● 125,8 milhões €
Importações ● 426,4 milhões €
Saldo balança comercial ● - 300,6 milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):
Exportações ● 12,5 milhões € (51.ª posição) 
Importações ● 11,4 milhões € (57.ª posição)  
Saldo ● 1,2 milhões €

Representam perto de 10 % do total de exportações de 
bens transacionáveis e 2,7 % das correspondentes 
importações. 

Setor agrícola e agroalimentar (AA): 
Exportações ● 7,2 milhões € (47.ª posição)
Importações ● 0,7 milhões € (104.ª posição)
Saldo ● 6,6 milhões €

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - C O R E I A D O S U L

PERFIL DE COMÉRCIO C O R E I A  D O  S U L - resto do M U N D O
(World Bank | WTO | BP)

Trocas Comerciais (AA+M+F)  (média 2016-2020)

(WTO)

1905 Produtos de padaria, pastelaria, etc. 2 466

1515 Outras gorduras e óleos vegetais 1 888

4504 Cortiça aglomerada e suas obras 1 756

0303 Peixes congelados 1 755

2204 Vinhos de uvas frescas 1 718

4501 Cortiça natural em bruto 371

4802 Papel e cartão p/ escrita, etc. 255

1509 Azeite (processos mecânicos ou físicos) 237

3806 Colofónias e derivados 235

4811 Papel, cartão, pasta de celulose, etc. 227

- Outros 1 618

1604 Preparações e conservas de peixes, etc. 4 631

4810 Papel e cartão revestidos 2 386

0303 Peixes congelados 1 957

4811 Papel, cartão, pasta de celulose, etc. 677

0307 Moluscos 383

1518
Gorduras e óleos, animais ou vegetais, 
processados de outras formas

331

0304 Filetes de peixes 228

1902 Massas alimentícias (exc. NC 1902 20 10) (a) 118

4809 Papel químico, papel autocopiativo e outros 103

4411 Outros painéis de fibras de madeira 94

- Outros 448

https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=KOR
https://www.bportugal.pt/conversor-moeda?from=EUR&to=KRW&date=1641945600&value=1.00
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/KR_e.pdf


PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
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Oportunidades

Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)

A Coreia do Sul teve um crescimento muito rápido, apenas 
em algumas décadas passou de um dos países mais pobres 
do mundo para um país desenvolvido de alta renda.

Num dos países mais tecnológicos do mundo, com as
consequências que daí advêm e que são já visíveis ao nível
da alteração nos padrões de consumo da população, o estilo
de vida saudável tem vindo a ganhar um número crescente
de adeptos, a par com o aumento do consumo interno por
parte das famílias sul-coreanas.

O Acordo de Comércio Livre (ACL) entre a UE e a Coreia do
Sul, com aplicação provisória desde julho 2011 e definitiva,
em 2015, eliminou os direitos aduaneiros sobre quase todos
os produtos, incluindo os produtos agrícolas e da pesca,
contemplando a proteção de Indicações Geográficas (IGs).

Estão protegidas na Coreia do Sul as IG: Madeira, Porto ou
Port, Douro, Dão, Bairrada, Vinho Verde e Alentejo para
vinhos e Queijo S. Jorge.

Mais do que um setor concreto, a aposta deve ser orientada
para o mercado premium, a qualidade, o nível de sofisticação
e de inovação das marcas e produtos nacionais, constituem
excelentes cartões de visita quer na ótica do sector
exportador quer na ótica da atração de investimento.

Em termos de oportunidades de negócio, a Coreia do Sul
poderá ser um mercado interessante para áreas como
alimentos saudáveis e suplementos nutricionais.

Com um crescimento exponencial, o E-commerce é uma
possibilidade a considerar, quer pela importância dos canais

de vendas on-line no país, quer pela utilização de meios de
comunicação digitais para promoção de reuniões e feiras
virtuais

Os alimentos “prontos a consumir” continuam a representar
um sector com potencial de crescimento para as exportações
portuguesas: carnes, pescado (congelado e fresco), vinho e
café.

Existem outros nichos de oportunidade de negócio para os
produtores nacionais nomeadamente de vinhos licorosos,
águas minerais engarrafadas e azeite.

Estão em curso processos de habilitação à exportação de
empresas portuguesas para maçã, pera e ovos (para
consumo e para incubação) e no setor das carnes, Portugal
está habilitado a exportar carne fresca e produtos cárneos
de suíno.

O vinho, os lácteos, os produtos de pesca, a carne de suíno,
de bovino e de ovino são produtos com potencial de
exportação para a Coreia do Sul.

BILATERAL (últimos dados, DGAV: 30/12/2021)

Produtos agroalimentares Processos de Habilitação à Exportação

Carne de aves Fase inicial

Aves não de capoeira Em curso

Ovos para incubação (galinha e pata) Em curso

Ovos para consumo Em curso

Maçã Em curso

Pera Em curso

INE - NC 4 dígitos, em Euros


