
Na sequência do lançamento em colaboração com a Direcção dos Serviços de Identificação, 
do programa-piloto do serviço de “eMudança”, em Julho de 2019, o Fundo de Pensões 
começou a disponibilizar o respectivo serviço, em Abril de 2020, a título experimental, a 
todos os serviços públicos, de modo a permitir aos contribuintes procederem à entrega da 
declaração de mudança dos planos de aplicação das contribuições através dos quiosques de 
auto-atendimento. Desde a execução do plano de procedimento a título experimental, a 
percentagem de contribuintes que procedem à entrega de declaração de mudança através 
da forma electrónica foi aumentado de forma contínua, tendo o resultado sido satisfatório.
No seguimento da disponibilização oficial do serviço de “eMudança” através dos quiosques 
de auto-atendimento, e em conjugação com a entrada em vigor da lei da “Governação 
electrónica”, este Fundo irá avançar a disponibilização a título experimental, do serviço de 
“eMudança” através do website deste Fundo e da aplicação para telemóvel “Conta única de 
acesso comum”, de modo a permitir aos contribuintes proceder à entrega da declaração de 
mudança, dentro do prazo determinado, sem sair de casa, impulsionando a experiência na 
utilização do serviço.

A demonstração dos desempenhos dos fundos de 
investimento do ano de 2020 e os vídeos sobre os 
desempenhos dos planos de aplicação das 
contribuições do 4.o trimestre do mesmo ano, já se 
encontram carregados no nosso website, sejam 
bem-vindos a acederem para a respectiva consulta.





Mercado de acções
No quarto trimestre, registou-se um acréscimo significativo no mercado de acções internacionais. Influenciado pelos factores 
incertos, tais como o aumento do número de casos confirmados da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus em vários 
países e a eleição presidencial dos Estados Unidos da América (EUA), registou-se uma queda no mercado das acções. 
Posteriormente, com a divulgação de uma série de notícias favoráveis, nomeadamente o resultado preliminar da eleição 
presidencial dos EUA, o grande avanço no desenvolvimento da vacina contra a pandemia, bem como a aprovação do pacote de 
apoio (cerca de 900 mil milhões de dólares americanos) pelo Congresso dos EUA etc., o sentimento de optimismo dos investidores 
foi reforçado, o que conduziu a uma retoma significativa no mercado de acções.  

Mercado de obrigações
No quarto trimestre, verificou-se um acréscimo no mercado de obrigações internacionais. A manutenção da política monetária 
flexível pela Reserva Federal dos EUA, bem como as notícias favoráveis do mercado das acções acima referidas, conduziram a uma 
subida nos activos de risco, e uma redução na diferença das taxas de crédito. Porém, com o aumento da expectativa sobre a inflação 
e a subida da taxa de rendimento das dívidas nacionais de longo prazo dos EUA, a curva de rendimento passou a ser abrupta. Em 
relação à Zona Euro, devido ao agravamento da pandemia, vários países adoptaram medidas de confinamento, em consequência, 
as actividades económicas foram afectadas significativamente, e o preço das obrigações ficou beneficiado na sequência do 
alargamento do programa de compra das dívidas para salvar o mercado pelo Banco Central Europeu.  

Mercado da taxa de juro da pataca
No quarto trimestre, registou-se uma descida na taxa de juro da pataca. Nesse período, o afluxo contínuo de capital no mercado de 
Hong Kong para a procura de oportunidades de investimento conduziu a uma subida máxima histórica do saldo agregado do 
sistema bancário. Sob a conjuntura de o mercado se mostrava uma liquidez abundante, as taxas de juro de oferta interbancária 
praticadas em Hong Kong (“HIBOR”) e em Macau (“MAIBOR”) continuaram em queda, e a diferença das taxas de juro entre dólar 
de Hong Kong e dólar americano ficou reduzida. No entanto, influenciadas pelos factores, nomeadamente a angariação de fundos 
pelas novas acções e a liquidação anual, as taxas de oferta interbancária voltaram a subir ligeiramente no final do trimestre. Em 
geral, as taxas de juro de depósitos bancários em Macau registaram uma tendência de queda nesse trimestre. 

Segue-se o gráfico da evolução do valor da unidade de participação de cada um dos planos de aplicação das contribuições, desde a 
data do início de investimento do Regime de Previdência (26/02/2007). O ponto de partida do valor da unidade é determinado em 
zero, e são demonstrados neste gráfico as subsequentes variações percentuais dos valores diários relativamente ao seu ponto inicial.




