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Prefácio
Em 20 de Abril de 2015, o Conselho do Estado publicou a criação das 

ZECL (sigla da Zona Experimental de Comércio Livre) de Guangdong, 

de Tianjin, e de Fujian, bem como o reforço da reforma e liberalização 

da ZECL de Shanghai. No mesmo tempo, o Conselho do Estado 

promulgou “Medidas Especiais para a Gestão do Acesso dos 

Investimentos Estrangeiros na Zona Experimental de Comércio Livre 

(Lista Negativa)”, aplicadas às quatro regiões acima referidas.

As Novas Áreas de Nansha, de Hengqin de Zhuhai e a Área de Shekou 

e Qianhai de Shenzhen fazem parte da ZECL de Guangdong. A ZECL 

de Tianjin é constituída por Áreas de Dongjiang do Porto de Tianjin, 

do Aeroporto de Tianjin e a Zona Central de Negócios da Nova Área 

de Haibin. A ZECL de Fujian inclui as Áreas de Pingtan, Xiamen e 

Fuzhou. Por fim, as Áreas da Zona Franca, Financeira de Lu Jiazhui, 

para Desenvolvimento de Jinqiao e de Tecnologia de Zhangjiang 

fazem parte da ZECL de Shanghai.

O estabelecimento das zonas experimentais de comércio livre na 

China representa um avanço substancial, em termos de medidas 

lançadas no contexto da nova conjuntura para impulsionar a reforma 

e a liberalização, e aprofundamento da cooperação entre o Interior 

da China, Hong Kong e Macau que visam acelerar a implementação 

das estratégias para o desenvolvimento no seio de Beijing, Tianjin e 

Hebei, no domínio do estreitamento da cooperação económica entre 

os ‘Dois Lados do Estreito’.
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O que entende-se por “Lista Negativa”?
A “Lista Negativa” entende-se por medidas de gestão especiais aplicadas ao 
acesso de investimentos estrangeiros, que totalizam 50 artigos e 122 medidas, 
reduzindo as restrições do acesso de investimentos estrangeiros ao mercado do 
sector de serviços e transformadora, bem como alterar o modelo de gestão para 
sistema de registo e aperfeiçoando o sistema de acesso ao mercado.

O que entende-se por gestão do sistema de registo?
Com referência nas regras internacionais, é aplicado, a título experimental, do 
princípio do tratamento nacional junto dos investidores estrangeiros, antes do 
acesso ao mercado, passando do sistema de apreciação e aprovação para o 
sistema de registo, os sectores que não incluídos na lista negativa, de acordo 
com os princípios uniformizados para os investimentos nacionais e 
estrangeiros (excluindo projectos de investimento interno que mantêm o 
sistema de aprovação previsto pelo Conselho de Estado), enquanto que os 
projectos gerais do investimento no exterior e dos investimentos para 
estabelecimentos de empresas, passam do sistema de apreciação e aprovação 
para o sistema de registo, no sentido de aumentar o grau de facilitação dos 
investimentos estrangeiros.
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Indústrias Predominantes

Guangdong
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   Nova Área de Hengqin, Zhuhai

－Serviços comerciais
－Turismo de lazer
－Serviços financeiros
－Cultura e criação
－Medicamentos e cuidados de saúde
－Investigação científica e educacional
－Alta e nova tecnologia

   Nova Área de Nansha, Guangzhou

－Transporte marítimo e logística
－Finança típica
－Comércio internacional
－Fabricação de alta qualidade

   Área de Qianhai, Shenzhen

－Indústria financeira
－Logística moderna
－Serviços informáticos
－Serviços tecnológicos
－Serviços profissionais

   Área de Shekou, Shenzhen

－Serviços de porto
－Serviços de transporte marítimo
－Outros serviços estratégicos  
    emergentes

Shanghai

Área da Zona Franca

－Comércio internacional
－Locação financeira
－Serviços de transporte marítimo
－Indústria aeroportuária

Área para Desenvolvimento de Jinqiao

－Indústrias estratégias emergentes

Área de Tecnologia de Zhangjiang

－Centro Científico Nacional
－Finança tecnológica

Área Financeira de Lu Jiazhui

－Economia sede
－Finança relacionada com o   
 transporte marítimo
－Cultura e desporto
－Indústria de turismo



Tianjin Fujian
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－Logística aérea
－Comércio electrónico
－Serviços de correio rápido
－Finança aérea

Área do Aeroporto de Tianjin

－Finança criativa
－Serviços comerciais
－Tecnologia e técnicas 
   de informática
－Serviços profissionais
－Serviços sociais

－Transporte e logística
－Comércio internacional
－Locação financeira

Área de Dongjiang de 

Zona Central de Negócios 
da Nova Área de Binhai

－Organismos marinhos
－Dispositivos medicinais
－Comércio internacional
－Logística moderna
－Serviços comerciais
－Férias à beira-mar

Área de Pingtan

－Transporte marítimo e logística
－Logística da zona franca
－Transformação e valor   
    acrescentado
－Indústria aeroportuária
－Economia de cruzeiros

Área de Xiamen

Área de Fujian

－Técnicas de informática
－Aviação geral
－Fabricação de equipamentos  
   de alta qualidade



Vantagens
Aplicação de medidas de gestão especiais (lista negativa) junto dos 

investidores estrangeiros, antes do acesso ao Mercado, mais facilidades 

no acesso ao mercado para os investidores estrangeiros. Enquanto o 

modelo de liberalização dos serviços, segundo a definição da OMC, os 

sectores indicados na lista negativa, não são permitidos do acesso ao 

mercado pelos investimentos estrangeiro ou que pertencem a sectores 

limitados. São totalmente liberalizadas, as áreas que não se encontram 

incluídas na lista.

Aplicação, a título experimental, do princípio do tratamento nacional 

junto dos investidores estrangeiros, antes do acesso ao mercado. São 

geridos pelo mecanismo de registo, os sectores que não estão 

abrangidos na lista negativa - simplificação de procedimentos de registo 

comercial e industrial, procedimentos de supervisão alfandegária, elevar 

o nível de supervisão, durante e depois do procedimento;

Para as empresas estabelecidas nas Áreas de Pingtan de Fujian, de 

Qianhai e Shekou de Shenzhen, bem como na Nova Área de Hengqin de 

Zhuhai, e que reúnem as condições, o imposto sobre o rendimento das 

empresas é cobrado numa taxa de 15%.

Promover a inovação do sistema financeiro e cambial, aumentar o uso do 

Renminbi nas transacções transfronteiriças;

Promoção da facilitação do comércio e investimento e um ambiente 

operacional internacionalizado;
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Hengqin

“Lista Negativa” mais curta

ZECL da China + CEPA

Os Importadores vendem 
directamente no Centro Experimental; 
Plataforma para venda de produtos 
dos Países de Língua Portuguesa, de 
Língua Espanhola e da América Latina

Oportunidades Comerciais

A ZECL da China e o Acordo CEPA têm múltiplas políticas, especialmente 

na ZECL da China (Guangdong), onde não só possui medidas criativas 

trazidas pelas políticas da zona experimental de comércio livre, mas 

também o Acordo CEPA e outros Suplementos concederam a Macau 

várias medidas preferenciais pioneiras aplicáveis em Guangdong, e com 

as medidas criativas de gestão, o ambiente operacional tornou-se mais 

internacionalizado, apoiando os sectores de Macau na exploração de 

negócios. A par disso, fez com que o Interior da China tornou-se mais 

internacionalizado, conseguindo neste sentido, atingir a harmonia das 

vantagens das duas partes e desenvolvimento conjunto.
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Múltiplas políticas



Rua Dr. Pedro José Lobo, 1-3, Edifício 

Banco Luso Internacional, 2˚andar, Macau

(853) 8597 2343

(853) 2871 2553

info@economia.gov.mo; 

info@cepa.gov.mo

www.economia.gov.mo;

www.cepa.gov.mo

Endereço:

 

Tel:

Fax:

E-mail:

Website:

Informações e comentários
Para mais informações e apresentação de opiniões, contacte 
o Centro de Informações sobre o Acordo CEPA da DSE.

6 de Outubro de 2015


