COREIA DO SUL
BREVE
CARACTERIZAÇÃO

Membro da OMC desde 1995
14 ª economia mundial
População
● 51,47 milhões
Área
● 100,3 mil km2
Fuso horário
● +8; +9 h inverno (Seul)
Moeda
● Won da Coreia Do Sul KRW
1 € = 1261,04

PIB
● 1 538 030 milhões US$
PIB per capita
● 28 181 US$
Peso da Agricultura ● 2 % do PIB
(World Bank, 2017; WTO, 2018)
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Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo
serviços) entre Portugal e Coreia do Sul (média 2013-2017):
Exportações
● 95,4 milhões €
Importações
● 314,2 milhões €
Saldo balança comercial ● -218,7 milhões €

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações
● 4 milhões € (49ª posição)
Importações
● 0,3 milhões € (117ª posição)
Saldo
● 3,7 milhões €
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Outras gorduras e óleos vegetais
Produtos de padaria, pastelaria, etc.
Vinhos de uvas frescas
Margarina e preparações de gorduras
animais ou vegetais
Tomates preparados
Azeite (processos mecânicos ou físicos)
Cervejas de malte
Águas com açúcar ou outros produtos;
outras bebidas
Soro de leite e outros produtos do leite
Óleos de girassol, cártamo ou algodão
Águas com açúcar ou outros produtos; outras
bebidas
Massas alimentícias (exc. NC 1902 20 10) (a)
Gorduras e óleos animais ou vegetais
hidrogenados, etc.
Frutas preparadas ou conservadas
Margarina e preparações de gorduras animais
ou vegetais
Sementes, frutos e esporos para sementeira
Extratos de malte; preparações de farinhas,
etc., sem cacau
Produtos de padaria, pastelaria, etc.
Outras preparações alimentícias
Preparações para caldos e sopas
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Importações

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):
Exportações
● 7,8 milhões € (56ª posição)
Importações
● 8,4 milhões € (64ª posição)
Saldo
● - 0,6 milhões €
Representam perto de 8,2 % do total de exportações de
bens transacionáveis e 2,7 % das correspondentes
importações.

COREIA DO SUL
Trocas Comerciais (AA+M+F) (média 2013-2017)
Exportações

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L -

Evolução das Trocas Comerciais (2013 – 2017)

milhares €

- Exportações - Importações ● Saldo

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)
Aumento das exportações

Redução das exportações

Oportunidades

Um crescimento económico rápido com uma redução
significativa da pobreza projetaram a Coreia do Sul como um
caso de sucesso económico das últimas décadas, fazendo do
país um verdadeiro “tigre asiático” do século XXI.
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 coreana, o
estilo de vida saudável tem vindo a ganhar um número
crescente de adeptos, com reflexos no aumento das vendas
de produtos “bio” nos mais variados sectores de atividade.
Mas, talvez mais do que o setor concreto, a aposta das
empresas portuguesas deve ser orientada para o mercado
premium e aqui, 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.

O relacionamento entre a União Europeia e a Coreia do Sul, é
enquadrável por um Acordo de Comércio Livre (ACL), com
aplicação provisória desde julho 2011 e definitiva, em 2015.
Este Acordo, entre outras condições favoráveis à exportação
de produtos europeus, contempla a proteção de Indicações
Geográficas (IGs). Para Portugal, estão protegidos alguns
vinhos (Madeira, Porto ou Port, Douro, Dão, Bairrada, Vinho
Verde e Alentejo) e o Queijo de São Jorge.
Não obstante a população sul-coreana vir a privilegiar a
compra direta online, os alimentos “prontos a consumir”
continuam a representar um sector com potencial de
crescimento para as exportações portuguesas: frutas e
carnes, pescado (congelado e fresco), vinho e café.
Em particular, no caso de maçã, pera e ovos (para consumo e
para incubação) estão em curso processos de habilitação à
exportação de empresas portuguesas.
No setor das carnes, Portugal está habilitado a exportar
carne fresca e produtos cárneos de suíno, tendo sido
recentemente aceite pelas autoridades sul coreanas o
modelo de certificado proposto pela DGAV.
Existem outros nichos de oportunidade de negócio para os
produtores nacionais nomeadamente de vinhos licorosos,
águas minerais engarrafadas e azeite.
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