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ACORDO COMERCIAL UE-COREIA DO SUL
CICLO DE WEBINARS SOBRE ACORDOS COMERCIAIS
Esta sessão, dedicada ao acordo comercial entre a União Europeia e a Coreia do Sul,
insere-se no Ciclo de webinars Acordos Comerciais da UE, promovido pela AICEP.
Na primeira sessão foram analisados os Aspetos Aduaneiros e Fiscais e na segunda o
Acordo Comercial da UE com o Japão.
Assim, vamos continuar a analisar como poderemos beneficiar das vantagens dos
Acordos Comerciais da UE.
Nesta sessão vamos à Coreia do Sul.
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APRESENTAÇÃO
Para além da realização deste webinar, será também publicado um manual com o
objetivo de aprofundar os conteúdos apresentados.
Assim, serão abordados dois grandes temas: Mercados e Análise.
No primeiro é contextualizado o mercado da Coreia do Sul, referindo-se a sua história,
os dados mais genéricos sobre o país e os dados económicos.
No segundo é analisado o Acordo Comercial UE-Coreia do Sul e, em seguida, são
apresentados os produtos que mais se transacionam, nomeadamente nos sub-capítulos
Principais Produtos Transaccionados e As Tarifas dos Principais Produtos.
Por fim, são indicadas neste manual as metodologias a seguir para aproveitar as
vantagens do Acordo Comercial UE-Coreia do Sul.
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MERCADO
A COREIA DO SUL
•

É um país recente

•

É uma das economias asiáticas de maior crescimento nas últimas décadas, centrada na
produção industrial e nas exportações

•

Tem uma população de 51,3 milhões de habitantes

•

Tem um PIB per capita de 31.610,00 USD (dados de 2020 – EIU)

•

Tinha uma perspetiva de crescimento de 3,1% em 2021 (fonte EIU)

•

A língua principal é o coreano e a moeda é o Won da Coreia do Sul (KRW)
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MERCADO
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RANKING GLOBAL COMPETITIVIDADE
FACILIDADE
TRANSPARÊNCIA
RISCO GERAL
RISCO ECONÓMICO
33º/179

A

BBB
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MERCADO
COREIA DO SUL

DADO MACROECONÓMICOS
1620,7 Mil
Milhões USD
PIB preços
mercado

31610 USD
PIB per capita

-0,9%
Crescimento
PIB

0,5% Taxa
Inflação

-4,9%
Consumo
Privado

4,9%
Consumo
Público

2,9%
Formação
Bruta Capital
Fixo

3,9% Taxa
Desemprego
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MERCADO
COREIA DO SUL
•

Importações: 467 mil milhões USD (2020); 503 mil milhões USD (2019)

•

Produtos importados: Máquinas e Aparelhos 32,4%, Combustíveis Minerais 18,5%, Produtos
Químicos 9,2%, Metais Comuns 6,9%, Veículos e Outro Material de Transporte 5%

•

Exportações: 513 mil milhões de USD (2020); 542 mil milhões de USD (2019)

•

Grandes grupos de produtos exportados: Máquinas e Aparelhos 44,4%, Veículos e Outro
Material de Transporte 14,7%, Produtos Químicos 9,3%, Metais Comuns 8,2%, Plásticos e
Borracha 7,4%

•

Cobertura das Importações em relação às Exportações de 109,7%
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ANÁLISE
O ACORDO
• Acordo de Comércio Livre, publicado em 14/05/2011, para entrar em vigor
01/07/2011, é composto por vários documentos, perfazendo mais de mil e
quatrocentas páginas
• Objetivo: Estreitar a relação entre os mercados
• Eliminação de 98,7% dos direitos aduaneiros existentes. Esta redução refletiu-se
sobretudo no comércio de máquinas e aparelhos e produtos químicos
• O Acordo levou a um aumento de 55% das exportações da UE para a Coreia do Sul
nos primeiros 5 anos
• O Acordo teve como consequência uma redução efetiva de 2,8 mil milhões de euros
e a simplificação de documentação, regulamentos técnicos e procedimentos
aduaneiros
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ANÁLISE
O ACORDO
• Elimina:
• 93% dos direitos aduaneiros para o setor dos têxteis
• 85% dos direitos relativos ao comércio de vidro
• 84% dos direitos referentes ao couro
• 95% dos direitos aplicados ao setor do calçado
• 93% dos direitos aduaneiros sobre o ferro e o aço
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ANÁLISE
PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACCIONADOS
Classificação Pautal

Designação

Valor

Quantidade

39019080

Polímeros de etileno, em formas primárias (exceto
polietileno e copolímeros de etileno e acetato de vinilo,
copolímeros de etileno e de alfa-olefina, de densidade <
0,94, resina ionomérica constituída por um sal de um
copolímero ternário de etileno, de acrilato de isobutilo e
de ácido metacrílico e copolímero em bloco do tipo A-B-A
de poliestireno, de copolímero etileno-butileno e de
poliestireno, contendo, em peso = < 35% de estireno, em
blocos irregulares, pedaços, grumos, pós ,incluídos os
pós para moldagem, grânulos, flocos e massas não
coerentes semelhantes)

2.803.217,00€

2.007.210 Kg

40111000

Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em
automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso
misto e os automóveis de corrida

23.651.881,00€

4.676.079 kg

73082000

Torres e pórticos, de ferro fendido, ferro ou aço

2.661.376,00€

214.014 Kg

84099100

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos motores de pistão, de ignição por faísca,
não especificadas nem compreendidas noutras posições

2.669.640,00€

29.461 Kg

85364190

Relés para tensão = < 60 V, para uma intensidade > 2 A

2.910.173,00€

48.727 Kg
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ANÁLISE
PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACCIONADOS
Classificação Pautal

Designação

40111000

Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em
automóveis de passageiros, incluídos os veículos de
uso misto e os automóveis de corrida

85269120

Valor

Quantidade

42.909.881,00€

9.680.379 Kg

Recetores de radionavegação

6.283.306,00€

11.981 Kg

85285900

Monitores (exceto com recetor de televisão, com tubo
de raios catódicos e monitores utilizados num
computador)

4.680.961,00€

8.935 Kg

85437090

Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria,
não especificados nem compreendidos em outras
posições do Capítulo 85

11.256.466,00€

21.443 Kg

87033219

Automóveis de passageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para transporte
de < 10 pessoas, incluídos os veículos de uso misto
(station wagons) e os automóveis de corrida,
unicamente com motor de pistão de ignição por
compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada >
1.500 cm³ mas = < 2.500 cm³, novos (exceto
autocaravanas e veículos para a neve e outros
veículos especiais da subposição 8703.10)

34.067.359,00€

2.832.352 Kg
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ANÁLISE
PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACCIONADOS
Classificação Pautal
22042189

40111000
84099100
87033219

87089510

Designação
Vinho do Porto, com denominação de origem protegida
(DOP) ou com indicação geográfica protegida (IGP), em
recipientes de capacidade = < 2 l e de teor alcoólico
adquirido > 15% vol
Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em
automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso
misto e os automóveis de corrida
Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos motores de pistão, de ignição por faísca,
não especificadas nem compreendidas noutras posições
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de < 10
pessoas, incluídos os veículos de uso misto (station
wagons) e os automóveis de corrida, unicamente com
motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel), de cilindrada > 1.500 cm³ mas = < 2.500 cm³,
novos (exceto autocaravanas e veículos para a neve e
outros veículos especiais da subposição 8703.10)
Bolsas insufláveis de segurança com sistema de
insuflação (airbags) e respetivas partes, para a indústria
de montagem: de tratores de eixo único, da subposição
8701.10, de automóveis de passageiros, de veículos
automóveis para transporte de mercadorias, com motor de
pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel),
de cilindrada = < 2.500 cm³ ou com motor de pistão de
ignição por faísca, de cilindrada = < 2.800 cm³ e de
veículos automóveis para usos especiais da posição 8705

Valor
3.816.600,00€

Quantidade
429.231 Kg

57.780.989,00€

12.391.476 Kg

3.921.055,00€

45.374 Kg

22.812.284,00€

2.054.802 Kg

4.251.612,00€

248.571 Kg
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ANÁLISE
PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACCIONADOS
22042189

85285900

39019080

85364190

40111000

85437090

73082000

87033219

84099100

87089510

85269120
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ANÁLISE
AS TARIFAS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
Classificação Pautal

Tarifas

Observações

22042189

30%

0% com Acordo

39019080

8%

40111000

5%

73082000

8%

84099100

8%

85269120

8%

85285900

8%

85364190

8%

85437090

8%

87033219

10%

87089510

8%

0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
0% com Acordo
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ANÁLISE
METODOLOGIAS
• Definir quais serão os produtos a exportar
• Proceder à respetiva Classificação Pautal
• Solicitar o Estatuto de Exportador Autorizado
• Preencher o Modelo 1429.9 junto da AT
• Verificar a aplicabilidade das Regras Origem em função dos produtos a exportar
• Aplicar esse Estatuto às operações com a Coreia do Sul
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Ricardo Filipe da Silva Oliveira
E-mail ricardo.oliveira@pro-consultoria.pt
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