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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, constitui 
uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo para a internacionalização 
de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends pretendem 
compilar e disseminar tendências e informação sobre o sector cultural e criativo, em particular para 
a sua internacionalização junto dos mercados: I. Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino 
Unido; II. América: Estados Unidos, Canadá e Brasil; III. PALOP - Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa; e IV. Ásia: China, Japão e Coreia do Sul.

O guia IV. Ásia: China, Japão e Coreia do Sul  apresenta uma análise do contexto económico e 
um breve enquadramento da economia criativa, assim como os respetivos perfis de mercado dos 
países que enquadram as grandes economias asiáticas, com vista a disponibilizar informação útil à 
potencial internacionalização de agentes do SCC português junto dos mesmos. Apresenta, ainda, 
algumas considerações sobre os Emirados Árabes Unidos enquanto território do Médio Oriente 
com potencial inequívoco no contexto da economia criativa. 

IV. ÁSIA

Face à reduzida escala do mercado interno, a economia portuguesa é fortemente dependente 
da atividade exportadora. Em particular após a crise financeira de 2009/2011, muitas empresas 
e empresários nacionais apostaram no crescimento de vendas em mercados externos, o que, 
a par do turismo, permitiu garantir a estabilidade económica do país até 2019. Mesmo sectores 
tradicionais como o têxtil e o calçado souberam capacitar-se e aumentar a sua relevância 
no mercado externo. Tal processo é, igualmente, imperativo para o Sector Cultural e Criativo 
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(SCC), beneficiando da crescente integração dos mercados resultante da universalização das 
plataformas digitais globais de produção e distribuição de conteúdos culturais e criativos.Não 
obstante as reconhecidas condicionantes à internacionalização do SCC (a sua pequena escala, 
o seu perfil empresarial - maioritariamente constituído por microempresas -, a sua associação às 
especificidades culturais e linguísticas do país, a sua reduzida capacidade de investimento), o setor 
tem mostrado capacidade de se abrir internacionalmente, beneficiando do impulso conferindo por 
uma geração de empreendedores mais jovem e mais capacitada.
No entanto, e face ao diagnóstico desenvolvido no âmbito do projeto Espalha Talentos, é reconhecida 
a necessidade de reforçar o conhecimento dos principais mercados-alvo, interpretando as suas 
dinâmicas e tendências, bem como identificando o respetivo enquadramento legal e regulamentar.  

O guia IV. Ásia: China, Japão e Coreia do Sul apresenta uma caracterização económica para 
uma seleção de países que não só constituem as grandes economias asiáticas como refletem 
a preponderância do sector das tecnologias sobre os produtores de matérias-primas (países 
emergentes BRIC). As novas economias emergentes (TICK’s) surgem centradas nas tecnologias e 
serviços, nomeadamente Taiwan e Coreia do Sul ( juntamente com a China e Índia) que beneficiam 
de fundos de investimento globais sob um novo paradigma de crescimento económico.
Propõe-se uma abordagem em termos de crescimento económico assim como de dinâmicas 
e tendências de importação destes países, perspetivando potenciais oportunidades de 
internacionalização para um conjunto de atividades integradas no SCC português. Dada a 
crescente importância do comércio digital consideram-se, também, os indicadores de maturidade 
digital e as principais características dos consumidores / utilizadores, acrescentando conhecimento 
sobre as possibilidades do e-commerce.

Visando a sua utilidade prática este guia disponibiliza, ainda, informação relativa ao enquadramento 
legal e regulamentar inerente aos processos de internacionalização de negócios, direcionando para 
os principais documentos, acordos, normas e entidades com aplicabilidade e intervenção neste 
domínio.  A informação compilada recorre a informação disponível na plataforma Portugal Exporta 
da AICEP, enquanto fonte privilegiada, complementando informação com fontes específicas para 
cada país e subsector em análise, devidamente referenciadas.

Por fim, refere-se um conjunto de notas finais relativas aos Emirados Árabes Unidos considerando 
o seu incontornável potencial no âmbito das economias criativas globais.
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CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
CHINA

BI_MERCADO
Diferença Horária: +8 horas no horário de inverno e +7 horas no 
horário de verão em relação a Portugal Continental 
Principais línguas: Putonghua, usualmente conhecido por 
mandarim; existem também dialetos e línguas locais
Nº Habitantes: 1 395,1 milhões de habitantes (estimativa 2020)
Moeda: Yuan Renmimbi da China (CNY)
Câmbio: 1 EUR =7,8136 CNY (média fevereiro 2021)

¹ The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – Cor-
ruption Perceptions Index 2019
²National Bureau of Statistics e relatados pelo China Daily
³Dados da Artprice e Artron, segundo os quais se seguem Estados Unidos com 28% e Reino Unido com 17%.

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 14,850 biliões USD 
PIB | per capita 10 640 USD
Crescimento real do PIB | 2,3%

Importações | 2,069 biliões USD
Exportações | 2,499 biliões USD

Taxa inflação | 2,5%
Variação do Consumo Público | 3,4%
Variação do Consumo Privado | -1,7 %

Taxa de desemprego | 5,2%

CONTEXTO DE NEGÓCIO1

Ranking Global | 55º /82
Competitividade | 28º /141
Facilidade | 31º /190
Transparência | 78º /179

Risco Geral | BB  
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | A  
(AAA risco menor – D – risco maior)
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Segundo maior PIB mundial, em termos 
nominais, a seguir aos Estados Unidos da 
América, e primeira posição em número 
de habitantes:

• Verifica-se uma mudança, em termos estru-
turais, na economia chinesa, passando de uma 
economia baseada na indústria e nas expor-
tações para um contexto de consumo interno 
com importância crescente dos serviços.

• Poderá constituir-se como um mercado 
relevante para áreas como o setor smart 
cities, inteligência artificial, soluções e equipa-
mentos de tecnologia avançada, cuidados de 
saúde e life sciences, indústria de tecnologia 
verde e mobilidade elétrica, entre outras.

Em 2016, os SCC totalizaram 463,9 mil 
milhões USD² do VAB da China

•  Entre 2007 e 2015, o número de museus na 
China teve um aumento de mais do dobro (de 
1 722 para 4 510).
•  A China é o maior mercado de arte do mun-
do cujas vendas de leilão em 2016 somaram 
4,8 mil milhões USD, representando 38% do 
mercado mundial³.

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 4

•  934,4 Milhões | Utilizadores de internet
•  926,1 Milhões | Compradores online
•  64 % Compradores online no total 
   da população

•  64,6% Taxa de penetração de internet
•  64,5 % Taxa de penetração de smartphones
•  Digitalização⁵  | 9 / 115
•  Maior mercado de e-commerce do mundo.

Perfil do comprador online chinês:

•  Está muito recetivo relativamente a 
produtos de luxo ocidentais que permitam 
mostrar o seu status;
•   Prefere comprar, alguns produtos, em sites 
internacionais face à produção local;
•  Valoriza os descontos e promoções;
•  Gosta de uma comunicação personalizada 
com as marcas via social media;
•  Muda com frequência de marca, não sendo 
a fidelização do cliente uma característica 
tão forte como noutros mercados;
•   Procura produtos autênticos e de alta 
qualidade; 
•   Pondera mais os comentários sobre os 
produtos do que a publicidade na sua decisão 
de compra;
•   A maioria das transações online realizam-
se através de marketplaces;
•   Antes de comprar um produto procura 
estar bem informado.

4  Statista Digital Market Outlook, 2021;  5 L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019; ⁶UNCTAD, Creative Outlook, Country 
Profiles, 2018
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

2.1 Bi
Total (USD)

PLÁSTICOS 
E BORRACHA

OUTROS PRODUTOS

MÁQUINAS E APARELHOS

VEÍCULOS E OUTRO 
MAT... CAL...

MINERAIS E MINÉRIOS

METAIS COMUNS

PASTAS C...

INSTRUMENTOS DE ÓTI...

ALIMENT...

PELE...

AGRÍCOLASQUÍMICOS

COMBUSTÍVEIS MINERAIS

VESTUÁRIO
VALOR (USD): 8 130 640 123

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

2,1 Bi
Total (USD)

ALEMANHA

SUIÇA

TAILÂNDIA

SINGAPURA CHILE
REINO UNI...

IRAQUE

AUTRÁLIA
ARÁBIA SAU...

MALÁSIA

BRASIL

VIETNAME

COREIA DO SUL

EUA

FRANÇAIDONÉSIA

IRLANDA
CANADÁ

ÁFRICA DO SUL

JAPÃO

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):

•  Coreia do Sul  (8,4%),  
•  Japão (8,3%), 
•  EUA (6%),  
•  Austrália (5,8%), 
•  Alemanha (5,1%).

 
As importações relativas a bens e serviços 
do SCC da China, somavam, em 2014, 14,5 
mil milhões USD, tendo como principais for-
necedores:⁶
 
•  Singapura (1,4 mil milhões USD)
•  EUA (1,3 mil milhões USD) 
•  Japão (840 milhões USD)

Nas dinâmicas do SCC chinês ao nível co-
mércio internacional, importa considerar o 
núcleo que esta potência constitui junta-
mente com as suas regiões administrativas 
especiais: Hong Kong e Macau e província de 
Taiwan.
Hong Kong | 37,3 Mil Milhões USD  
   China (18 mil milhões USD)
•  EUA (2,5 mil milhões USD)
•  Suíça (2,3 mil milhões USD)
• Taiwan (1,9 mil milhões USD)

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS 
IMPORTADOS:

•  Máquinas e Aparelhos (33,2%), 
•  Combustíveis Minerais (16,6%),  
•  Minerais e Minérios (8,8%),   
•  Produtos Químicos (7,5%)  
•  Produtos Agrícolas (5,5%). 

Hoje, a China é o maior mercado para 
um volume significativo de bens de luxo, 
evidentes pelo nível de exportação e 
importação de bens de design.

Apesar de pouco significativas na balança comercial 
internacional, é de referir que as importações de bens 
e serviços do SCC aumentaram significativamente 
desde 2005, à medida que o mercado chinês se 
expandiu e se tornou mais orientado para o consumidor, 
nomeadamente no que diz respeito a audiovisuais, 

novos media e design.

DINÂMICA  INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

7 UNCTAD, Creative Outlook, Country Profiles, 2018



7

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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• 14º cliente das exportações portuguesas de 
bens (1%) 

• 6ª país ao nível das importações (3,7%). 

A balança comercial de bens é desfavorável 
a Portugal, com um défice de 2 351 milhões de 
euros em 2019. Em 2020, o défice aumentou 
para 2 499 milhões de euros.

Em 2018 , 0,1% das importações da China 
resultaram de empresas portuguesas, repre-
sentando 3,3% do total de exportações de 
Portugal, e correspondendo a:

• Máquinas e aparelhos de gravação de som 
e vídeo
• Veículos automóveis, tratores, suas partes 
e acessórios
• Vestuário e seus acessórios, de malha
• Reatores nucleares, caldeiras, máquinas 
e afins
• Pastas de madeira, matérias fibrosas 
celulósicas, etc

(2019) Exportações: Minerais e Minérios (16%), Pastas Ce-
lulósicas e Papel (13%), Máquinas e Aparelhos (12%), Veículos 
e Outro Material de Transporte (8%) e Produtos Alimentares 
(7%). 
Importações: Máquinas e Aparelhos (41%), Metais Comuns 
(9%), Matérias Têxteis (7%), Produtos Químicos (6%) e Ves-
tuário (5%).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

11Travel Bi, Turismo de Portugal

As empresas portuguesas podem constituir um 
parceiro importante para a entrada no merca-
do africano. As empresas chinesas têm maior 
facilidade em captar investimento para aplicar 
no continente africano, no entanto necessitam 
da experiência e facilidade de comunicação 
das empresas portuguesas, em países como 
Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, 
estabelecendo parcerias importantes com 
as mesmas.

ONE BELT, ONE ROAD INITIATIVE
Também conhecida como “rota da seda do 
século XXI”. Esta iniciativa visa promover a co-
nectividade dos continentes asiático, europeu 
e africano e seus mares adjacentes, estabele-
cendo e fortalecendo parcerias entre os países. 
Trata-se de uma iniciativa de investimento em 
novas infraestruturas que envolve mais de 60 
países com conclusão prevista em 2059. Através 
de um forte investimento em transportes e tec-
nologias, por parte de todos os países-mem-
bros, a China pretende voltar a reposicionar-se 
no centro de todas as relações comerciais, 
recriando uma versão moderna da famosa rota 
da seda.
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Não admira, portanto, que a China seja 
palco de um grande número de feiras, 
tanto generalistas como temáticas, 
nomeadamente:

• Feira de Eletrónica de Hong Kong é a maior 
feira de eletrónicos e produtos relacionados 
da Ásia;
• China Hi-Tech Fair é uma feira de importa-
ção e exportação de tecnologias de informa-
ção novas tecnologias, produtos e serviços no 
campo da nova geração de tecnologias de 
informação;
• Infocomm-China mostra as invenções de 
TIC mais inovadoras e procuradas do mundo, 
combinada com um Summit que apresenta 
oportunidades de aprendizagem
• Guangzhou International Game & Amuse-
ment Exhibition um dos principais eventos de 
jogos, diversões, e um dos principais parques 
temáticos e atrações turísticas ao mesmo 
tempo.

Por outro lado, Hong Kong, Pequim ou Xangai 
ganham crescente relevância no calendário 
das feiras de arte contemporânea, nomea-
damente na Art Basel, TEFAF ou Sotheby's a 
internacionalizarem-se para o novo epicentro 
do mercado das artes mundial. A incerteza 
económica está a atrair o investimento para 
o mercado das artes e a exigir novas com-
petências artísticas nos tradicionais serviços 
de gestão de ativos que são prestados pelas 
instituições financeiras. Segundo a parceria 
Deloitte/ArtTactic, o mercado global de fun-
dos de investimento em arte subiu quase 70% 
em 2012, impulsionado pela crescente procura 
de investidores chineses.

8Diagnóstico Flash Mercado China, AEP 2020
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• CONTACTOS
• AICEP Pequim
• Associação de Jovens Empresários Portugal
•China
•Cãmara de Comércio e Indústria Luso-chinesa
• Embaixada de Portugal na China
•Embaixada da República Popular da China 
em Portugal
• Consulado Geral de Portugal em Macau 
e Hong Kong

 

QUADRO LEGAL E REGILAMENTAR

•  Relação UE
Consultar:
• Acordo de Cooperação Comercial 
e Económica
• Trade Relations UE/China / Negotiations 
and Agreements / Ongoing Bilateral 
and Regional Negotiations (European 
Commission);

• Report of the 35th Round of Negotiations on 
the EU-China Comprehensive Agreement on 
Investment (7-11 December 2020, European 
Commission, DGT, February 2021);
• Relações Externas da UE - Ásia Oriental, 
Fichas Temáticas sobre a União Europeia 
(Parlamento Europeu). 

• Direitos aduaneiros e outros
Consultar:
• Access2Markets (consulta por mercado/pro-
duto).
• Trade Barriers/China (Access2Markets)
• Buscador de Barreras (España – Secretaría 
de Estado de Comercio);

• Negotiating and Dealing with Chinese Busi-
ness Partners (EU SME Centre).
• Direção-Geral das Atividades Económicas - 
Barreiras por país
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global
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JAPÃO

BI_MERCADO
Diferença Horária: +9 horas no horário de inverno e +8 horas no 
horário de verão em relação a Portugal Continental 
Principais línguas: Japonês 
Nº Habitantes: 126,9 milhões de habitantes (estimativa 2019)
Moeda: Iene japonês (JPY)
Câmbio: 1 EUR = 116,97 JPY (média abril 2020)

9 The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – Corruption Perceptions Index 2019

10 UNCTAD, Creative Industries Country Report, 2018

11 EU Creative Business Japan: https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/creative-industries/about-creative-industries

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 5,049 biliões USD  
PIB | per capita 39 921 USD
Crescimento real do PIB | -4,3 %

Importações | 634 mil milhões USD
Exportações | 641 mil milhões USD

Taxa inflação | 0%
Variação do Consumo Público | 2,7 %
Variação do Consumo Privado | -5,9 %

Taxa de desemprego | 2,8%

CONTEXTO DE NEGÓCIO9

Ranking Global | 22º /82
Competitividade | 6º /141
Facilidade | 29º /190
Transparência | 19º /179

Risco Geral | BBB  
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | BBB  
(AAA risco menor – D – risco maior)
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3ª economia mundial mais poderosa, com 
consumidores sofisticados, com grande 
apetência por produtos estrangeiros:

O SCC no Japão 
• Indústria que se encontra nos primeiros 

lugares em múltiplos sectores
•  Mercado muito aberto às importações, 

e consequentemente, fortemente 
concorrencial, sendo muito rigoroso em 
termos da qualidade e segurança dos 
produtos.

• O Japão poderá constituir mercado 
interessante para áreas como produtos 
alimentares, produtos de cortiça, materiais 
de construção, indústria farmacêutica, 
entre outras.

O SCC no Japão : 10 

•  Em 2014, as exportações de bens criativos 
somaram 6,7 mil milhões USD sendo os Bens 
de design a maior parte das exportações. 
Outros subsectores importantes de 
exportação incluíram audiovisuais, novos 
media, artes visuais, artes performativas 
    e artesanato
•  A cerâmica japonesa goza de reputação 

mundial pela arte e técnica refinadas. 
•  A política de indústrias criativas “Cool 

Japan” é promovida pelo Ministério da 
Economia, Comércio e Indústria para 
o fomento e promoção no Japão e no 
exterior. Não existindo uma definição 
precisa de indústrias criativas no Japão,

   esta relaciona-se com sectores ligados 
   ao estilo de vida e cultura, como o design, 
   os produtos artesanais, a moda, a arte, 
   o turismo, a publicidade a gastronomia. 11

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 12

108,6 Milhões | Utilizadores de internet

100,5 Milhões | Compradores online
79,7 % Compradores online no total  
da população

86,2% Taxa de penetração de internet
76,8% Taxa de penetração de smartphones

Digitalização 13  | 8 /115

• O Japão é o terceiro maior mercado de 
e-commerce do mundo com mais de cem 
milhões de utilizadores de Internet, excelentes 

infraestruturas e elevadas competências 
digitais.

• Os indicadores refletem potencial de 
crescimento com o valor das compras, o 
gasto médio por comprador e a percentagem 
de consumidores e-commerce a aumentar, 
atingindo 91,2% em 2025, acima da média 
mundial (63,1%).

• Os compradores online concentram-se 
entre os 25-54 anos (68%) e 55-64 anos 
(21%), repartem-se pelos três escalões de 
rendimento (65% nos escalões médio e alto) 
e as mulheres compram ligeiramente mais do 
que os homens.

12 Statista Digital Market Outlook, 2021

13 L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019

14 UNCTAD, Creative Outlook, Country Profiles, 2018
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CHINA
COREIA DO SUL

EUA

TAILÂNDIA

RÚSSIACANADÁ

FILIPINAS

ITÁLIA

FRANÇA

ALEMANHA

SUIÇA

TAILÂNDIA

SINGAPURA
QATAR

SENG...

ARÁBIA SAUDITA

BRASIL

VIETNAME

IRLANDA

ÁUSTRIA

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

634.1 mM
Total (USD)

OUTROS PRODUTOS

MÁQUINAS E APARELHOS

QUÍMICOS AGRÍCOLAS

PLÁSTICOS E BORRACHA 

COMBUSTÍVEIS MINERAIS
METAIS COMUNS

MINERAIS E ...

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

634.1 mM
Total (USD)

VESTUÁRIO

MADEIRA E ...

VEÍCULOS E OUT...

INSTRUMENTROS DE ÓTICA E PR...
ALIMENTARES

ITÁLIA

VESTUÁRIO
VALOR (USD): 23 930 973 980

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):

•  China (25,8%),  
•  Estados Unidos da América (11,3%),  
•  Autrália (5,6%),  
•  Coreia do Sul (4,2%), 
•  Tailândia (3,7%)

As importações relativas a bens e serviços 
do SCC do Japão, somavam, em 2014, 20,3 
mil milhões USD, tendo como principais for-
necedores: 14 

•  China (11,3 mil milhões USD)  
•  EUA (1,2 mil milhões USD)  
•  Taiwan (854 milhões USD)

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS:

•  Máquinas e Aparelhos (25,8%),  
•  Combustíveis Mineirais (16,6%),  
•  Produtos Químicos (10,2%),  
•  Produtos Agrícolas (6,9%)  
•  Instrumentos de Ótica e Precisão (4,6%).

As importações de bens criativos em 2014 in-
cluíram principalmente bens de design e novos 
media (70% do total de importações de bens 
criativos). 
 
Refere-se, ainda, que a atual estrutura de 
importações do Japão evidencia potencial 
para os sectores de Vestuário, Matérias têx-
teis e Calçado

DINÂMICA INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

  15 AEP, 2018

  16 A categoria de vendas no exterior incluiu a receita de vendas no exterior de todos os segmentos. 

O perfil do comprador online japonês:

•  Efetua uma utilização diária da Internet, 
no que se refere a uma grande parte da 
população;
•  É extremamente exigente e conservador;
•  Faz um uso ambivalente do canal digital 
    e físico;
•  Valoriza muito a diversidade da oferta; 
•  Está recetivo a sistemas de pontos ou 

programas de fidelização similares;
•  Utiliza cada vez mais serviços de chat web;
•  Compara preços através da Internet;

•  Compra pouco em websites estrangeiros;
•  Gosta de ter acesso ao track da 

encomenda em tempo real;
•  Está habituado a tempos de entrega muito 

reduzidos (1 ou 2 dias no máximo);
• É um forte utilizador de smartphones;
• Está muito recetivo a entregas em lojas de 

conveniência;
• Exige uma grande adaptação à sua cultura 

– idioma, desenho de interfaces, catálogo 
de produtos, entre outros.
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De referir que França, Espanha, Brasil, 
Hong Kong e Itália são os principais 
mercados de exportação da ourivesaria 
portuguesa (AORP)

A estrutura de importações francesas verifica, 
também, uma significativa margem de 
importação de Vestuário, Matérias têxteis  
e Calçado. 

Pelo dinamismo que têm revelado, destacam-se como oportunidades para 
exportação: o sector da moda; a fileira casa, com especial destaque para  
o mobiliário de gama alta e de luxo, de design moderno e inovador. 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, relativamente ao mercado francês

A Première Vision constitui uma das mais importantes feiras mundiais na fileira moda, destinada 
exclusivamente a profissionais do sector. Em 2021 teve a sua primeira edição online e registou a 
presença de 54 empresas portuguesas, em diversas categorias: Fabrics, Leather, Acessories, Yarns 
Manufacturing e Smart Creation.

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

(2019) Exportações: Veículos e Outro Material de Transporte 
(46%), os Produtos Alimentares (17%), os Produtos Químicos 
(7%), os Produtos Agrícolas (6%) e as Máquinas e Aparelhos 
(4%) 
Importações: Máquinas e Aparelhos (30%), os Veículos e 
Outro Material de Transporte (27%), os Plásticos e Borracha 
(11%), os Metais Comuns (11%) e os Instrumentos de Ótica e 
Precisão (5%).

(2019)   
 
•  29º cliente das exportações portuguesas  
de bens (0,5%) 

•  29ª país ao nível das importações (0,4%).

 
(2016-2020) 
Exportações PT / JP: + 17,4% 
Importações PT / JP: + 0,9%.

Balança comercial de bens desfavorável 
a Portugal  défice de 50 milhões de euros 
em 2020.

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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15 AEP, 2018

16 A categoria de vendas no exterior incluiu a receita de vendas no exterior de todos os segmentos. 

Manga e Anime são dos elementos mais 
reconhecíveis da cultura japonesa, e a 
enorme popularidade global de ambas as 
formas de arte sublinham o estatuto do Ja-
pão como uma superpotência cultural com 
influência global.
 
O fenómeno cultural Anime extravasa o domí-
nio da ilustração para ganhar expressão em 
livros, filmes, multimédia, videojogos, cole-
cionismo e na sua reprodução na moda e no 
vestuário.

O peso desta indústria traduz-se em inúmeros 
eventos dedicados, nomeadamente:

• Content Tokyo
• Japan Content Showcase
• Anime Expo
• AnimeJapan

O mercado internacional de anime disparou 
para um recorde de 1.2 triliões de ienes em 
2019  - um crescimento de 19% relativamente 
a 2018 e o quíntuplo em relação a 2009. 
Ultrapassa o mercado doméstico, alimentado 
pela procura de empresas globais de 
streaming como seja a Netflix (mais de 100 
milhões de lares em todo o mundo assistiram 
a pelo menos um título de anime entre janeiro 
e até setembro de 2020, um aumento de 50% 
em relação ao ano anterior).

O Merchandising tem a maior participação 
entre as receitas nas vendas domésticas, 
atingindo um valor de mais de 581 bilhões de 
ienes (2019).

Já a receita de vendas no exterior da 
indústria de animação no Japão totalizou 
aproximadamente 1,2 triliões de ienes 
japoneses em 2019.  O tamanho do mercado 
de vendas no exterior e no mercado interno 
combinadas atingiu um recorde de cerca de 
2,51 triliões de ienes em 2019.
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QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR

• Relação UE
Consultar:
• Acordo de Parceria Económica 
• Negotiations and Agreements / Overview of 
FTA and Other Trade Negotiations / Japan-EU 
Trade Relations (European Commission);
• The EU and Japan Trade Deal Celebrates Se-
cond Anniversary by Further Strengthening Ties 
(European Commission); 
• O Acordo Comercial UE-Japão Entra em 
Vigor (Comissão Europeia);
• Japan-EU Relations (Ministry of Foreign 
Affairs of Japan); 
• Relações Externas da UE – Ásia Oriental 
(Fichas Temáticas sobre a União Europeia, 
Parlamento Europeu);
• Acordos Comerciais Negociados pela União 
Europeia (DGAE).

• Direitos aduaneiros e outros
Consultar:
• Access2Markets (consulta por mercado/
produto). 

• Japan’s Tariff Schedule as of January 1, 2021 
(Japan Customs); 
• Report: 2020 Guide Exporting to Japan – 
What You Should Know (EU Business in Japan);
• Trade Barriers/Japan (Access2Markets).

• Direção-Geral das Atividades Económicas - 
Barreiras por país
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global

• CONTACTOS
• Embaixada de Portugal no Japão
• Embaixada do Japão em Portugal
• Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Japonesa

15 AEP, 2018

16 A categoria de vendas no exterior incluiu a receita de vendas no exterior de todos os segmentos. 
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COREIA DO SUL

BI_MERCADO
Diferença Horária: +9 horas no horário de inverno e +8 horas no horário de 
verão em relação a Portugal Continental
Principais línguas: Coreano
Nº Habitantes: 51,2 milhões de habitantes (estimativa 2019)
Moeda: Won da Coreia do Sul (KRW)
Câmbio: 1 EUR = 1 328,89 KRW (média abril 2020)

17 The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – Corruption Perceptions Index 2019

18 UNCTAD, Creative Industries Country report, 2018

CONTEXTO ECONÓMICO

PIB | 1,620 biliões USD
PIB | per capita 31 610 USD
Crescimento real do PIB: -0,9%

(2019) 
Importações | 503 mil milhões de USD
Exportações | 542 mil milhões de USD

Taxa inflação | 0,5%
Variação de Consumo Público | +4,9%
Variação de Consumo Privado | -4,9 %
Taxa de desemprego | 3,9%

CONTEXTO DE NEGÓCIO17

Ranking Global | 26º /82

Competitividade | 13º /141
Facilidade | 5º /190
Transparência | 39º /179

Risco Geral | A
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | BBB
(AAA risco menor – D – risco maior)
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MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 19

47,3 Milhões | Utilizadores de internet

38,2 Milhões | Compradores online
74,5% Compradores online no total da 
população

92,2% Taxa de penetração de internet
92,1% Taxa de penetração de smartphones

Digitalização20 | 16 / 115

3º mercado da Ásia mais relevante em 
termos de e-commerce.

•  As infraestruturas digitais avançadas e a 
forte adesão às tecnologias de informação 
tornam-no atrativo para empresas de todo 
o mundo.

•  Os indicadores refletem o potencial de 
crescimento do valor das compras, do gasto 
médio por comprador e da percentagem 
de consumidores via e-commerce a atingir 
83,0% em 2025.

•  Internet wi-fi mais rápida do mundo, com 
uma média de download de 33,5 megabits 
por segundo, sendo os consumidores que 
mais fazem uso do cartão de crédito 

    no mundo. 21

•  Economia de mercado bem alicerçada 
e recursos humanos altamente 
qualificados:

•  País de forte base industrial, orientado 
para as exportações, sendo um importante 
produtor de automóveis a nível mundial.

•  Um dos mercados mais abertos do mundo, 
bastante concorrencial.

•  Em termos de oportunidades de negócio, 
a Coreia do Sul pode constituir-se como 
um mercado interessante para áreas como 
eletrónica, tecnologias de informação e 
comunicação, robótica, drones, alimentos 
saudáveis e complementos nutricionais, 
equipamentos médicos, energia da nova 
geração, produtos farmacêuticos, etc

O SCC na Coreia do Sul:18 

•  A economia criativa da Coreia assistiu a 
um crescimento substancial de 3,7 mil milhões 
USD em 2005 para 6 mil milhões USD em 2014. 
•  Crescimento liderado principalmente 

pelas exportações de produtos de design, 
artesanato e novas media, os quais, em 
conjunto representaram a maior parte das 
exportações.

•  O governo da República da Coreia tem 
orientado uma estratégia para a promoção 
de pequenas e médias indústrias e startups, 
particularmente nas indústrias de conteúdo 
criativo.

• Os principais setores de tecnologia e 
economia criativa contam com forte apoio 
governamental, a par de um forte foco 
cultural no ensino superior que criou um 
relevante “pool” de talentos em tecnologia.

17 The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – Corruption Perceptions Index 2019
18UNCTAD, Creative Industries Country report, 2018
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5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2018):27  

•  China (21,3%), 
•  Estados Unidos da América (12,3%), 
•  Japão (9,5%); 
•   Arábia Saudita (4,3%), 
•   Vietname (4,2%) .

Em 2014, as importações de bens criativos 
da Coreia do Sul somaram 6,7 mil milhões 
USD, integrando principalmente produtos de 
design e audiovisuais  e tendo como principais 
fornecedores:

•  China (2,5 mil milhões USD
•  EUA (555 milhões USD)

DINÂMICA COMERCIAL _ IMPORTAÇÕES

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

503.3 mM
Total (USD)
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EMIRADOS ÁRABES

KOWEIT

O perfil do comprador online coreano:

•  Passa algum tempo por dia na Internet;
•  Dá muita importância às entregas rápidas;
•  Compra sobretudo através 
    de e-marketplaces;
•  Muito exigente com prazos e qualidade;
•  Usa as redes sociais e os motores de busca, 

sobretudo o Naver, sendo o Instagram um 
canal emergente de vendas;

•  Consome mais durante o Chuseok (Ação 
de Graças, no outono) e o Seollal (Ano Novo 
Lunar);

•  Informado, pesquisa sobre os produtos 
antes da compra;

•  Valoriza bastante os preços baixos nas 
compras online;

•  Atento aos influencers e às celebridades.

19  Statista Digital Market Outlook, 2021
20  L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
21  Diagnóstico Flash Mercado Coreia do Sul (2020) AEP
22  UNCTAD, 2017
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23 Diagnóstico Flash Mercado Coreia do Sul (2020) AEP
24 Idem.

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS 
IMPORTADOS: 

•  Máquinas e aparelhos (28,1% do total) 
•  Combustíveis Minerais (25,3%),

• Produtos Químicos (8,7%)

• Metais Comuns (7,7%), 
•  Veículos e Outro Material de Transporte  
(4,4%).  
 

A estrutura de importações da Coreia do 
Sul verifica uma margem relevante para 
a importação de Vestuário e Calçado.

A dinâmica do sector Têxtil alterou-se mais 
intensivamente a partir de 2010, integrando 
elementos centrais de competitividade, 
nomeadamente a criatividade, o design,  
a moda, e a inovação (ATP, 2020)

• A Coreia do Sul caracteriza-se por um 
mercado de 89% de consumidores urbanos 
e sofisticados, e com um nível de vida similar 
aos países da Europa Ocidental, emergindo 
como um dos mercados de consumo mais 
importantes de toda a Ásia;

•  O consumidor coreano tem apetência 
por produtos de elevada qualidade e de 

luxo, atribuindo particular importância 
à apresentação do produto; focado na 
procura de novos produtos, sobretudo 
relacionados com benefícios para a saúde 

    e bem-estar. 23

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

(2019) Exportações Plásticos e borracha (30%), Máquinas 
e aparelhos (18%), Metais comuns (6%), Matérias têxteis 
(6%) e Calçado (6%). Importações: Veículos e outro 
material de transporte (21%), Plásticos e borracha (21%), 
Máquinas e aparelhos (19%), Metais comuns (16%) e 
Combustíveis minerais (7%).

(2019):  

•  47º cliente das exportações portuguesas de 
bens (0,2%) 

•  24ª país ao nível das importações (0,6%)  

 
(2015-2019) 
Exportações PT / KR: + 2,9% 
Importações PT / KR: + 11,8%.

Embora não seja um mercado de eleição na 
Ásia para os exportadores portugueses, de-
veria ser encarado com um “colocar no radar 
pela importância e apetência de compra de 
produtos europeus” 24

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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A IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE GAMING 

• A Coreia do Sul é o quarto maior mercado 
de videogames do mundo (a seguir à China, 
Estados Unidos e Japão). Cerca de metade 
da população do país joga em smartphones 
estando esta prática já integrada no con-
sumo de massas, com particular enfoque no 
segmento e-sports.

FENÓMENO GLOBAL DA K-POP 

Apesar de saturada a indústria do K-Pop é 
altamente lucrativa. A inovação das primeiras 
músicas pop da Coreia constitui uma vanta-
gem inicial para as editoras transformarem 
um fenómeno onde ídolos, música e cenários 
são produzidos para impulsionar uma indús-
tria gigantesca e captar o maior número de 
jovens. Mais do que música, a K-pop está 
intimamente ligada ao audiovisual e à moda, 
e até às tecnologias. K-pop e estrelas de cine-
ma são muitas vezes o rosto para a indústria 
de videojogos, nomeadamente dedicando 
canais de televisão à temática, medidas que 
incluem flexibilizar as regulamentações da 
indústria, aumentar os subsídios para startups, 
renovar a estrutura da indústria e promover a 
indústria e a liga de e-sports.

• Embora a penetração per capita dos 
computadores e do acesso à internet banda 
larga seja muito alta na Coreia do Sul, os PC 
bangs continuam populares, pois fornecem 
um ponto de encontro social para jogadores 

(especialmente jogadores em idade escolar) 
para jogarem juntos com seus amigos.
produtos de beleza e consumo de massas, 
gerando toda uma cadeia de consumo 
associado.

23 Diagnóstico Flash Mercado Coreia do Sul (2020) AEP
24 Idem.
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QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR

• Relação UE

Consultar: 
• O Acordo de Comércio Livre UE-Coreia na 
Prática. 
• Trade Negotiations and Agreements / Trade 
Relations EU/South Korea / Ninth Meeting of 
the Trade in Goods Committee Joint Report 
(European Commission);
• Relações Externas da UE – Ásia Oriental, 
Fichas Temáticas sobre a União Europeia (Par-
lamento Europeia); 
•Acordos Comerciais Negociados pela União 
Europeia (DGAE).

 
• Direitos aduaneiros e outros

Consultar:
• Access2Markets (consulta por mercado/pro-
duto). 
• Trade Barriers/South Korea (Access2Mar-
kets).
• Direção-Geral das Atividades Económicas - 
Barreiras por país
• Portugal Exporta – AICEP Portugal Global

• CONTACTOS
• Embaixada de Portugal na Coreia do Sul
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EMIRADOS ÁRABES
UNIDOS

25 Cultural times | The first global map of cultural and creative industries, 2015, EY
26 Idem

O Médio Oriente e em particular os 
Emirados Árabes Unidos assumem um 
papel cada vez mais incontornável no 
âmbito das economias criativas mundiais

•  O Médio Oriente constitui um novo centro 
para as Artes Visuais e a tentativa de se 
tornar um destino turístico mundial, está 
a investir fortemente em grandes museus 
sendo o Louvre Abu Dhabi porventura o 
melhor exemplo, resultante de um acordo 
intergovernamental entre os Emirados 
Árabes Unidos (EAU) e França.25

   Refira-se também o investimento do 
Dubai no Museum of the Future, um 
museu tecnológico dedicado a invenções 
futurísticas com técnicas avançadas de 
construção de impressão 3D, funcionando 
também como incubadora de ideias e 
contribuindo para o posicionamento dos 
Emirados Árabes Unidos como centro de 
inovação global. 

O Dubai foi a primeira cidade do Médio 
Oriente a ser designada pela UNESCO 
como Cidade Criativa de Design 

•  Mais recentemente a Estratégia de 
Economia Criativa de Dubai inclui a 
criação de enquadramento legislativo e 
de investimento necessário para o objetivo 
de aumentar a contribuição da economia 
criativa para o PIB do país de 2,6% para 
5% e lançar novas zonas criativas em 
conteúdo, design e artes, como parte da 
visão de liderança económica baseada no 
conhecimento e na inovação.

•  O Dubai Media City e o Dubai Design District 
têm desempenhado um papel fundamental 
neste âmbito, prevendo-se agora uma 
aposta na diversificação de subsectores: 
Escrita e Edição, Media, Cinema, Música, 
Vídeo e Audiovisual, assim como indústrias 
artísticas e culturais, museus de patrimônio 
cultural, locais históricos, arquivos, eventos, 
bibliotecas e o sector de software e 
videojogos.

•  De salientar que o Reino Unido, uma 
das principais economias criativas da 
Europa tem desenvolvido esforços no 
sentido de firmar parcerias com os EAU, 
nomeadamente através do British Council, 
como parte do programa de economia 
criativa, que aposta na formação de jovens 
profissionais e ligações entre as indústrias 
criativas em crescimento nos EAU.

    O mercado de TV do Oriente Médio 
(mais de 400 milhões de habitantes), é 
particularmente atraente para emissoras e 
anunciantes, considerando também que os 
EAU têm a maior taxa de penetração (85%) 
de serviços de pay-TV em toda a região .

    Uma penetração de 82,2% dos smartphones 
fez dos EAU um local de escolha para 
criadores de software e aplicações, 
anunciantes digitais e outros players de 
media focados em tecnologia. Com o 
consumo de social media alto, as empresas 
usando iniciativas móveis para notícias, 
publicidade e informações.



23

De Outubro 2021 a Março 2022, decorrerá a Expo Dubai - “Connecting Minds, Creating the 
Future” , uma exposição mundial onde a Tecnologia terá um grande destaque assim como 
a Economia, Negócios, Sustentabilidade, as Ciências, a Cultura e a Gastronomia. Com 192 
países convidados, cada um com pavilhão próprio, a exposição vai ligar empresas de todo 
o mundo, instituições e representações de países.

33 L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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Fontes:

• EPORTUGAL.GOV.PT – INTERNACIONALIZAR
•  AICEP – Portugal Global
•  AJEPC - Associação de Jovens Empresários 

Portugal-China
•  AEP – Associação Empresarial de Portugal
• Portugal Digital Export

• European Creative Business Network
• Enterprise Europe Network
• BOW - Portugal Business On the Way
• European Creative Hubs Network

• Anime Industry Report 2020 (2021) The 
Association of Japanese Animations

• Creative Industries, Hong Kong, The Facts 
(2021) CreateHK

• Cultura e a Criatividade na 
Internacionalização da Economia 
Portuguesa (2014) Augusto Mateus & 
Associados, LDA in Cultura 2020. GEPAC / 
Secretaria de Estado da Cultura.

• Cultural times, The first global map of cultural 
and creative industries (2015), Ernst&Young

• Culture shock: COVID-19 and the cultural and 
creative sectors (2020) OECD

• Creative Economy Outlook, Country Profiles 
2005-2014 (2018) UNCTAD;

• Creative Economy Investment Opportunity 
Brief, Dubai Advantage

• Diagnóstico Flash Mercado China 2018-2020 
Portugal Business on the Way (2020) AEP

• Diagnóstico Flash Mercado Coreia 2018-2020 
Portugal Business on the Way (2020) AEP

• Diagnóstico Flash Mercado Japão 2017-2018 
Portugal Business on the Way (2018) AEP

• Europe’s Video Games Industry, Key Facts 
2020, 2020.

• Guia de Apoio às Indústrias Culturais e 
Criativas (2020) AICEP – Portugal Global

• Global Games Market Report 2020, newzoo
• Market Analysis of the Culture and Creative 

Sector (2021) KEA Euroepan Affairs
• Modelos de negócio em mudança (2020) EY 

Parthenon – Associação Têxtil e Vestuário de 
Portugal 

• Strenghthening the Creative Industries for 
Development in the Republic of Korea (2017) 
UNCTAD

• Video gaming in lockdown. The impact of 
Covid-19 on video game play behaviours and 
attitudes

ESPALHA TALENTOS | GUIAS TENDÊNCIAS DE MERCADO

I.     EUROPA: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido
II.    AMÉRICA: Estados Unidos, Canadá e Brasil
III.  PALOP: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
IV.  ÁSIA: China, Japão e Coreia do Sul 
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