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Nota do Editor:

 1.   Acordo relativo à Alteração ao Acordo sobre Comércio de Serviços no 

       âmbito do CEPA foi implementadoformalmente em 1 de Junho

 2.   Critérios de origem dos produtos do CEPA revistos serão implementados 

        em 1 de Julho de 2020

 3.    O “Concurso para o Esquema da Formação de Patentes de Alto Valor da 

         Grande Baía – Guangdong – Hong Kong – Macau 2020” será realizado em 

         Zhuhai

a implementação do CEPA em 2004, o Interior da China e Macau 

têm constantemente ampliado e aprofundado a cooperação 

económica e comercial através de uma série de políticas e medidas 

no âmbito do CEPA. Para promover ainda mais a cooperação estreita no comércio de 

serviços entre as duas partes, elevar o nível de liberalização do sector de serviços e 

promover o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau, as 

duas partes assinaram, no dia 20 de Novembro de 2019, o Acordo relativo à Alteração ao 

Acordo sobre o Comércio de Serviços no âmbito do CEPAs (adiante designado por 

Acordo), que foi implementado formalmente no dia 1 de Junho.

O número dos sectores de serviços de Macau aos quais o Interior da China 

concede o tratamento nacional sem reservas é aumentado de 62 para 69, incluindo os 

sectores de contabilidade, construção e design, engenharia, reparação e manutenção de 

equipamentos, venda por grosso, transporte ferroviário e agenciamento de carga, entre 

outros. Os prestadores de serviços de Macau podem assim ter acesso ao mercado do 

Interior da China, gozando das mesmas condições de acesso dos investidores do 

Interior da China, criando, deste modo, um ambiente favorável para as empresas de 

Macau a explorarem o enorme mercado do Interior da China.

Nos últimos anos, o desenvolvimento nos sectores de fabricação de produtos 

alimentares e farmacêuticos tem sido relativamente notável. No início do corrente ano, 

a DSE recebeu sugestões desses sectores relativas à alteração aos critérios de origem de 

alguns produtos alimentares e farmacêuticos. Após negociações com o Interior da 

China, foi determinada a introdução de alterações de melhoria aos critérios de origem 

de 7 itens de mercadorias do CEPA (5 produtos alimentares e 2 produtos farmacêuticos), 

incluindo produtos de carne preparados, produtos farmacêuticos contendo alcalóide e 

materiais médicos. As alterações serão implementadas em 1 de Julho do corrente ano.
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Desde a implementação do CEPA em 2004, o 

Interior da China e Macau têm constantemente 

ampliado e aprofundado a cooperação 

económica e comercial através de uma série de 

políticas e medidas no âmbito do CEPA. Para 

promover ainda mais a cooperação estreita no 

comércio de serviços entre as duas partes, elevar 

o nível de liberalização do sector de serviços e 

promover o desenvolvimento da diversificação 

adequada da economia de Macau, as duas partes 

assinaram, no dia 20 de Novembro de 2019, o 

Acordo relativo à Alteração ao Acordo sobre o 

Comércio de Serviços no âmbito do CEPAs 

(adiantedesignadopor Acordo), que foi 

implementado formalmenteno dia 1 de Junho.

O Acordo visa proporcionar às empresas de 

Macau condições ainda mais relaxadas no acesso 

ao mercado de serviços do Interior da China e os 

sectores de serviços envolvidos incluem serviços 

financeiros, jurídicos, de contabilidade, de 

construção e engenharia, de cultura, de turismo, 

de distribuição e de educação, para os quais são 

acrescentadas medidas de liberalização com 

base nas medidas já existentes, com vista a 

proporcionar condições mais favoráveis para o 

desenvolvimento das empresas e profissionais de 

Macau no Interior da China.

Ao mesmo tempo, o número dos sectores de 

serviços de Macau aos quais o Interior da China 

concede o tratamento nacional sem reservas é 

aumentado de 62 para 69, incluindo os sectores 

de contabilidade, construção e design, 

engenharia, reparação e manutenção de 

equipamentos, venda por grosso, transporte 

ferroviário e agenciamento de carga, entre 

outros. Os prestadores de serviços de Macau 

podem assim ter acesso ao mercado do Interior 

da China, gozando das mesmas condições de 

acesso dos investidores do Interior da China, 

criando, deste modo, um ambiente favorável 

para as empresas de Macau a explorarem o 

enorme mercado do Interior da China.

O Acordo estabelece várias medidas de 

liberalização a implementar, de forma pioneira, 

na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, 

com vista a promover a integração profunda 

entre Macau e a Grande Baía, criando condições 

mais favoráveis do acesso ao mercado para 

diversos sectores de serviços, incluindo serviços 

financeiros, jurídicos, serviços fiscais, educação, 

construção e engenharia e turismo, abrindo 

oportunidades de investimento em mais sectores 

de serviços, criando melhores condições para as 

empresas e profissionais de Macau na elevação 

da sua capacidade e qualidade no âmbito do 

sector de serviços através da Grande Baía, 

contribuindo para a promoção da concretização 

plena da liberalização do comércio de serviços na 

Grande Baía.

O Acordo constitui uma nova força motriz 

para o desenvolvimento do sector de serviços de 

Macau no Interior da China, criando novas 

condições e trazendo novas oportunidades para 

o mesmo. Espera-se que as empresas e os 

profissionais do sector de serviços de Macau 

possam aproveitar as oportunidades de negócio 

trazidas pelo Acordo CEPA, desenvolvendo as 

suas próprias vantagens, elevando a 

competitividade e reforçando a cooperação com 

benefício mútuo com o Interior da China, com 

vista a alargar o espaço de desenvolvimento.

1.   Acordo relativo à Alteração ao Acordo sobre Comércio de Serviços no 

       âmbito do CEPA foi implementadoformalmente em 1 de Junho
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O Acordo sobre Comércio de Mercadorias 

no âmbito do CEPA foi implementado no dia 1 

de Janeiro de 2019,devendo as mercadorias 

exportadas para o Interior da China com isenção 

dos direitos aduaneiros satisfazer os critérios de 

origem definidos entre o Interior da China e 

Macau, deste modo, foram definidos critérios de 

origem para mais de oito mil mercadorias do 

código tarifário. Foi criado, no artigo 26.o do 

Acordo, o mecanismo de negociações para a 

revisão dos critérios de origem do CEPA, 

segundo o seu processo de implementação, as 

empresas podem apresentar, respectivamente 

até 1 de Março e até 1 de Setembro de cada ano, 

pedidos de alteração junto da Direcção dos 

Serviços de Economia (DSE) para que as partes 

do Interior da China e de Macau procedam à 

negociação sobre os pedidos. Os critérios de 

origem revistos, após a negociação entre as 

duas partes,são implementados, 

respectivamente, antes de 1 de Julho do ano da 

alteração e antes de 1 de Janeiro do ano 

seguinte.

Nos últimos anos, o desenvolvimento nos 

sectores de fabricação de produtos alimentares 

e farmacêuticos tem sido relativamente notável. 

No início do corrente ano, a DSE recebeu 

sugestões desses sectores relativas à alteração 

aos critérios de origem de alguns produtos 

alimentares e farmacêuticos. Após negociações 

com o Interior da China, foi determinada a 

introdução de alterações de melhoria aos 

critérios de origem de 7 itens de mercadorias do 

CEPA (5 produtos alimentares e 2 produtos 

farmacêuticos), incluindo produtos de carne 

preparados, produtos farmacêuticos contendo 

alcalóide e materiais médicos. As alterações 

serão implementadas em 1 de Julho do corrente 

ano.

Desde a implementação do comércio de 

mercadorias no âmbito do CEPA no dia 1 de 

Janeiro de 2004 até Maio de 2020, a DSE já 

emitiu 6 349 Certificados de Origem do CEPA, 

dos quais 5 627 já foram usados. O valor total 

das exportações das mercadorias para o Interior 

da China com isenção dos direitos aduaneiros 

atingiu 1 080 milhões de patacas, com montante 

isento de cerca de 73,30 milhões de patacas. Os 

produtos incluem principalmente laminados de 

cobre, têxteis e vestuário, selos, alimentos e 

bebidas. Nos primeiros cinco meses de 2020, o 

valor total das exportações de mercadorias que 

entraram no mercado do Interior da China sem 

direitos aduaneiros foi de cerca de 28,93 milhões 

de patacas, representando um aumento de 14 

vezes, em comparação com o valor de 1,836 

milhões de patacas registado no primeiro ano 

da implementação do CEPA em 2004.

Para mais informações sobre a revisão dos 

critérios de origem, pode consultar o website da 

DSE e a conta oficial de WeChat (DSEMACAU), 

ou ligar para o telefone 85972328 / 85972342.

2.   Critérios de origem dos produtos do CEPA revistos serão

       implementados em 1 de Julho de 2020
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Foi arrancado, em Novembro de 2019, o 

“Concurso para o Esquema da Formação de 

Patentes de Alto Valor da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau 2020” 

(Concurso), organizado conjuntamente pela 

Administração de Regulação do Mercado da 

Província de Guangdong, pelo Departamento de 

Propriedade Intelectual de RAEHK, pela 

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM, 

pelo Governo Popular do Município de Zhuhai 

epelo Governo Popular do Município de 

Dongguan. O presente Concurso é dirigido a 

entidades inovadoras de todos os tipos do 

Interior da China, Hong Kong e Macau, visando 

encontrar projectos inovadores de patente com 

tecnologia avançada, com grande potencial no 

mercado e com melhor desenvolvimento nos 

trabalhos de formação do valor de patente 

através da avaliação, em destaque, três aspectos 

dos projectos concorrentes, nomeadamente, 

onível de avanço da tecnologia em geral e a 

competitividade no mercado,a qualidade do 

esquema na fase preliminar depatente e o 

resultado do esquema da formação depatente 

de alto valor no concurso, no sentido de reforçar, 

mediante os efeitos do concurso,a capacidade 

inovadora e o nível de esquema de formação de 

patente de alto valor da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau, acelerando o 

desenvolvimento de alta qualidade da Grande 

Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Após a sessão inicial do concurso, três 

projectos de Macau foram seleccionados na lista 

dos 100 melhores, incluindo: o Projecto de 

autolimpeza de sanitafeito pelaZhuhai Fuchang 

Technology Co. Ltd., o Projecto de 

desenvolvimento de novos fármacos 

antitumorais feito pela Universidade de Macau, 

bem como o Projecto sobre o componente da 

medicina tradicional chinesadestinado à 

prevenção da colite ulcerosa, feito pelo Sr. Chan 

Sao Peng, concorrente oriundo de Macau. A 

sessãosemifinal do concurso foi realizado no dia 

4 de Junho, em Dongguan, e a sessão final do 

concurso terá lugar em Zhuhai, em Julho.

3.  O “Concurso para o Esquema da Formação de Patentes de Alto 

      Valor da Grande Baía – Guangdong – Hong Kong – Macau 2020” 

      será realizado em Zhuhai


