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Coreia do Sul

Última atualização: 17/04/2020

Nota importante
As presentes informações não têm natureza vinculativa, funcionam apenas como indicações e conselhos, e
são susceptíveis de alteração a qualquer momento. Nem o Estado Português, nem as representações
diplomáticas e consulares, poderão ser responsabilizadas pelos danos ou prejuízos em pessoas e/ou bens
daí advenientes.

Aviso
Coronavírus COVID-19 - Atualizado a 17/04/2020

Suspensão temporária do Acordo de Isenção de Vistos entre Portugal e a Coreia do Sul.
Obrigatoriedade de obtenção prévia de visto de entrada na República da Coreia para cidadãos
Portugueses.

Informa-se que as autoridades sul-coreanas suspenderam, temporariamente, o Acordo de Isenção de Vistos
entre Portugal e a Coreia do Sul.

Assim, todos os cidadãos Portugueses que pretendam visitar a Coreia do Sul, a partir de 13 de abril de
2020, terão obrigatoriamente de obter previamente à viagem um visto de entrada na Embaixada da
República da Coreia em Lisboa:

http://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/index.do (http://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/index.do) ou junto dos serviços
consulares sul-coreanos no respetivo país de residência. Esta suspensão não se aplica a portadores de
passaporte diplomático, o�cial ou de serviço.
Recomenda-se a consulta atempada aos serviços consulares da Coreia do Sul.
Mantêm-se igualmente as rigorosas medidas especiais de entrada na República da Coreia em vigor desde 1
de abril. 
Alerta-se que o não cumprimento das disposições legais sul-coreanas adotadas no contexto da epidemia
Covid-19 é passível de pesadas sanções e/ou multas.

Medidas Especiais de Entrada na Coreia do Sul, a partir do dia 1 de abril de 2020

Face à atual situação de pandemia mundial causada pelo Covid-19, todos os viajantes chegados à Coreia do
Sul, incluindo estudantes, serão submetidos a medidas especiais de entrada, a partir do dia 1 de abril de
2020, nomeadamente:

1-Todos os viajantes que cheguem à Coreia do Sul estão sujeitos a 14 dias de quarentena obrigatória e são
obrigados a descarregar a aplicação de telemóvel de "auto-quarentena, segurança e proteção".
2- Todos os viajantes que cheguem à Coreia do Sul com febre ou outros sintomas associados ao Covid-19,
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bem como estrangeiros assintomáticos provenientes da Europa, serão conduzidos para instalações de
quarentena designadas, no aeroporto, para serem testados ao Covid-19. Aqueles que forem testados
positivo serão hospitalizados (tratamento ou quarentena) e monitorizados num centro de tratamento, de
acordo com a gravidade dos sintomas. Os que apresentem resultados negativos deverão �car em
quarentena durante 14 dias.
3 - Todos os estrangeiros assintomáticos com visto de longa duração (titulares do cartão de residente na
Coreia do Sul) serão obrigados a cumprir uma "auto-quarentena" nas suas respetivas residências durante
14 dias. Os cidadãos estrangeiros com vistos de longa duração sem residência ou em visita de curta
duração ao país serão obrigados a �car em quarentena em instalações geridas pelas autoridades sul-
coreanas, a expensas próprias (1.400.000 Won, aproximadamente 1.050 EUR, à data de 31.03.2020).
4- Para minimizar as restrições às viagens internacionais necessárias, dispensa-se a obrigação de
quarentena de 14 dias para os titulares de vistos A1 (Diplomático), A2 (O�cial) e A3 (Tratado), excluindo os
respetivos membros da família, bem como para aqueles que receberam um Certi�cado de Isenção de
Isolamento na Embaixada/Consulado da Coreia do Sul antes da sua partida. Estes viajantes são testados
para Covid-19 à sua chegada e, se os resultados forem negativos, serão sujeitos a "monitorização ativa".
Isso inclui a apresentação diária das suas condições de saúde através uma aplicação de "auto-diagnóstico"
assim como uma resposta diária às chamadas telefónicas destas autoridades de saúde durante toda a
estadia na Coreia do Sul. “

 

Coronavírus COVID-19 - Atualizado a 26/02/2020

Na sequência do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (COVID-19), desaconselham-se
deslocações não essenciais às cidades de Daegu e Cheongdo e a toda a província de Gyeongsang-buk. Em
qualquer viagem ao país, os viajantes devem tomar as medidas de precaução e segurança que se revelem
adequadas, seguindo as recomendações das Direção-Geral da Saúde (DGS) (https://www.dgs.pt/saude-a-a-
z.aspx?v=%3d%3dBAAAAB%2bLCAAAAAAABABLszU0AwArk10aBAAAAA%3d%3d#saude-de-a-a-
z/coronavirus/2019-ncov), da Organização Mundial da Saúde (OMS)
(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019) e das autoridades de saúde locais.
Recomenda-se ainda a leitura atenta do alerta dedicado a este tema.
(https://www.portaldascomunidades.mne.pt:443/pt)

 

Informação Geral
A República da Coreia é um país que apresenta um elevado grau de segurança. As maiores di�culdades
para o visitante (ou residente) estrangeiro residem no relativamente escasso domínio do inglês por parte
da população em geral, designadamente dos empregados nos estabelecimentos comerciais
(supermercados, centros comerciais, lojas), ou nos serviços. Todavia, as autoridades têm vindo a
desenvolver esforços no sentido de facilitar a comunicação e o contacto dos estrangeiros no país, através
da criação de serviços ou de unidades especí�cas para o efeito.

Existem também - obviamente - diferenças de ordem cultural que podem eventualmente condicionar um
melhor entendimento em relação às atitudes locais, mas não devem ser dramatizadas. De uma forma geral,
a população tem empatia pelo visitante ou residente no estrangeiro, e encontram-se com facilidade
elementos prontos a ajudar a ultrapassar eventuais di�culdades de comunicação.

O consumo ou trá�co de drogas ou estupefacientes é penalizado com penas pesadas, pelo que se
recomenda vivamente todas as possíveis precauções em relação a esta questão.

Clima
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Como em Portugal, na Coreia há quatro estações distintas. A Primavera e o Outono são estações curtas. O
Verão é quente e húmido. Julho é o mês das chuvas. O Inverno é frio e seco, acompanhado de quedas de
neve. A temperatura varia com as regiões do país. No Verão pode atingir 33º centígrados e no Inverno mais
de 10º negativos.

Língua

A língua o�cial é o coreano. O inglês, o japonês e o chinês são as línguas estrangeiras mais faladas.

Moeda local / sistema bancário

A moeda local é o won (KRW). A taxa de câmbio pode ser consultada no portal do Banco de Portugal
(https://www.bportugal.pt/taxas-cambio). Deverá consultar o seu banco e certi�car-se que os cartões
electrónicos são válidos nas caixas automáticas locais. Os principais cartões de crédito são aceites na
generalidade das lojas e restaurantes, nos principais centros urbanos.

Regime de entrada e estada
Para estadias curtas com duração inferior a 90 dias (turismo, visitas e viagens sem �ns lucrativos), por cada
período de 180 dias, não é necessário visto para a República da Coreia para os titulares de Passaporte
Português.

Para todas as informações necessárias relativas a vistos para a Coreia do Sul, designadamente sobre o visto
adequado ao seu caso, deverá contactar a Embaixada da República da Coreia em Lisboa, bem como
consultar a página desta embaixada na internet (http://overseas.mofa.go.kr/pt-
pt/wpge/m_9395/contents.do) e o portal de vistos da República da Coreia (http://www.visa.go.kr). 

Segundo a legislação sul-coreana, são impostas sanções pesadas aos estrangeiros que permanecem em
território sul-coreano além do tempo legal permitido e/ou que trabalhem ilegalmente na República da
Coreia. Qualquer estrangeiro em situação irregular é passível de detenção administrativa, pagamento de
multa pesada e medida de expulsão do território sul-coreano, acompanhado de interdição de permanência
em território sul-coreano cuja duração poderá ir até 5 anos.

São proibidos objectos atentatórios da segurança e da moralidade.

O viajante deve declarar, à chegada ao país:
- dinheiro cujo montante seja superior a USD 10 mil (incluindo Traveller's cheques)
- peças de joalharia ou acessórios decorativos de valor superior a USD 600.

Regime de quarentena

Todos os passageiros que cheguem à Coreia com animais deverão apresentar um certi�cado de
quarentena do país de origem dirigido ao Serviço Nacional de Investigação Veterinária e de Quarentena da
Coreia exceptuando passageiros provenientes do Japão, Taiwan, EUA, Austrália, Nova Zelândia e alguns
países europeus (não especi�cados na homepage do governo coreano). Todos os passageiros que cheguem
à Coreia com plantas ou produtos de plantas (frutos frescos, vegetais frescos, batatas, etc.) deverão
apresentar um certi�cado do país de origem. Produtos de origem animal tais como leite e derivados
também são sujeitos a inspeção sanitária.

Condições de segurança
As condições de segurança são boas. A Coreia é um país de baixa criminalidade.

As esquadras de polícia estão distribuídas por todo o espaço nacional, dispondo em geral de tradutores de
língua inglesa, o mesmo sucedendo com algumas empresas de táxis que podem ser utilizados a qualquer
hora sem condicionamentos. O consumo de drogas é expressamente proibido neste país e punido com
penas pesadas de prisão. A violação da lei pode levar à detenção durante vários dias ou mesmo à
deportação.
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Outras informações importantes

Números de emergência:
- Polícia (apenas em língua coreana): Tel. 112. Deverá ligar e pedir "interpretation service" (horário: 2ª a 6ª
feiras, das 08h00 às 23h00, e sábados e domingos, das 08h00 às 18h00) - Página internet: www.smpa.go.kr;
- Incêndios e ambulâncias (apenas em língua coreana): Tel. 119 (pedir "interpretation service");
- Relatos de crimes / Seoul Metropolitan Police Agency – Foreign A�airs Division: Tel. 02-700-6220.

Transportes
Transporte aéreo

Há quatro aeroportos internacionais: Seul (Incheon), Seul (Gimpo), Busan (Gimhae) e Jeju. As 16 maiores
cidades sul-coreanas estão ligadas por voos domésticos.

Transporte rodoviário

Quase todo o país é servido por uma rede de autocarros expresso.

Necessitará de Carta de Condução Internacional para conduzir na Coreia. A rede viária é adequada e a
generalidade das placas de sinalização tem informação no alfabeto romano. Conduz-se pela direita.

Segurança rodoviária

O trânsito é intenso, por todo o país, dando origem a uma taxa de sinistralidade relativamente elevada.
Poderá encontrar instruções úteis sobre como proceder em caso de acidente, as quais deverá ter em conta
caso pretenda conduzir na República da Coreia, em http://www.korea4expats.com/article-tra�c-
accidents.html.

Limites de velocidade permitidos

- Estradas nacionais e perímetros urbanos: 60 Km/h;
- Estradas com mais de 5 faixas de rodagem: 80 Km/h;
- Vias rápidas: 30-90 Km/h (os semáforos indicarão o limite de velocidade);
- Auto-estradas de 4 faixas: 50-100 Km/h;
- Auto-estradas de 2 faixas: 48-80 km/h;
- Deverá reduzir a velocidade em 20% em períodos de chuva ou queda de neve.

Transporte ferroviário

Quase todo o país é servido por rede de caminhos-de-ferro, incluindo ligações em comboio de alta
velocidade entre algumas das principais cidades. Seul dispõe de uma boa rede de metropolitano.

Transporte marítimo

Existem diversas ligações em ferry-boat quer às muitas ilhas que rodeiam a península coreana, quer a
portos dos países vizinhos. 

Alojamento
A oferta hoteleira é mais diversi�cada nas grandes cidades e nos sítios turísticos com maior número de
visitantes, cobrindo todo o tipo de opções e preços. Em cidades de menor dimensão, poderá ser difícil
encontrar soluções de alojamento em que se fale inglês com �uência. O portal da Organização Coreana de
Turismo (http://english.visitkorea.or.kr/enu//index.kto) contém informação e contactos úteis.

Nem sempre é fácil encontrar restaurantes que ofereçam alimentação ocidental e muitos deles são caros.
Os supermercados e os restaurantes "fast food", pelo contrário, são bastante mais baratos. Os pequenos
restaurantes de comida coreana são acessíveis mas pode ter di�culdade em fazer-se entender. Em boa



parte dos restaurantes coreanos, existem vitrines com reproduções dos pratos disponíveis e os menus são
ilustrados com fotogra�as, devendo ter-se em consideração que as refeições coreanas não incluem, ao
contrário da tradição ocidental, entrada/sopa, sobremesa e café.

Cuidados de saúde
A Coreia do Sul é servida por uma boa rede de hospitais e clínicas, servindo sob um sistema misto
público/privado. As principais unidades hospitalares possuem médicos e enfermeiros especialmente
vocacionados para o atendimento a estrangeiros, falando inglês.

É aconselhável que se faça um seguro de viagem que inclua cuidados médicos, dados os elevados custos
dos mesmos na Coreia.

Endereços dos principais Hospitais e Clínicas

- Emergência médica: 1339
- Cruz Vermelha: (+82) 02 3705-3705 
- "Seoul National University Hospital": Yeongeon-dong, Jongno-gu - Tel. (02) 2072 2473 / 7 ou 010-8831-2890
- http://www.snuh.org/global/en/main.do (http://www.snuh.org/global/en/main.do)
- "Samsung Medical Center": Ilwon-dong, Kamgnam-gu - Tel. (02) 3410 0200 / 0226 -
https://www.samsunghospital.com/gb/language/english/main/index.do
(https://www.samsunghospital.com/gb/language/english/main/index.do)
- "Sinchon Severance Hospital": Tel. (02) 2228 5800 / 5810 - http://www.yuhs.or.kr/en/
(http://www.yuhs.or.kr/en/)
- "Seoul Foreign Clinic": Hannam-dong, Yongsan-gu – Tel. (02) 790 0857 / 9 -
http://www.internationalclinic.co.kr/index.asp (http://www.internationalclinic.co.kr/index.asp)

Farmácias
Existe um amplo número de farmácias nas principais cidades. Será necessário ter em atenção que algumas
delas se dedicam apenas à medicina oriental, vendendo produtos tradicionais, mas não é difícil encontrar
farmácias que comercializam fármacos industriais. Tendo em conta que o mercado é dominado pela venda
de produtos genéricos, sempre que necessite de medicação especí�ca na República da Coreia é
conveniente dispor do nome do princípio ativo.

Telecomunicações
Antes de viajar para a Coreia deverá certi�car-se junto da sua operadora se o seu telemóvel funciona na
Coreia (mesmo em caso de contrato de roaming global). Poderá também alugar um telemóvel local à
chegada ao país..

Informações úteis
INFORMAÇÕES ÚTEIS

- Informações sobre Turismo:  82 2 1330
- Reclamações de turistas (Tourist Complaint Center da Korea Tourism Organization):     

   Tel. (82 2) 735-0101 – tourcom@knto.or.kr

- Seoul Global Center (informação em Inglês aos estrangeiros): Tel. +82-02-2075-4130 / 1    

http://global.seoul.go.kr (http://global.seoul.go.kr) – Email: hotline@seoul.go.kr.

“Emergency Ready” (Aplicação em Inglês)
Contém indicações de segurança detalhadas e informações sobre locais de abrigo de emergência,
hospitais, estações de polícia e embaixadas. Pode também ser utilizada para contactar o 119. 
Google Play:

http://www.snuh.org/global/en/main.do
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http://www.yuhs.or.kr/en/
http://www.internationalclinic.co.kr/index.asp
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https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.go.nema.disasteralert_eng&hl=ko
(https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.go.nema.disasteralert_eng&hl=ko)
App Store: https://itunes.apple.com/kr/app/emergencyreadyapp/id826120919?mt=8
(https://itunes.apple.com/kr/app/emergencyreadyapp/id826120919?mt=8)

Embaixada de Portugal em Seul
- Endereço: 2nd �., 13, Changdeokgung 1 gil,Jongno-gu, Seoul, 03058;
- Telefone: (82 2) 36752251;
- Fax: (82 2) 36752250;
- Correio electrónico: seul@mne.pt;
- Sítio Internet:
(https://www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/)https://www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
(https://www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/)
- Horário de atendimento ao público: dias úteis, das 9 às 12h00 e das 13 às 17h00.

Consulado Honorário de Portugal em Busan
- Endereço: 5th �., 59-1, Haegwan-ro, Jung-gu, Busan, 48930 
- Telefone: (82 51) 4412988
- Fax: (82 51) 4656148
- Correio electrónico: chairman@isrocam.com
Representações estrangeiras (diplomáticas e consulares) em

Portugal: https://www.portaldascomunidades.mne.pt (https://www.portaldascomunidades.mne.pt:443/)
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