A partir de Maio do corrente ano, com o aumento do número de dias de mudança de um dia por
trimestre para um dia por mês, os contribuintes podem proceder a 4 mudanças por ano, o que lhes
permite um planeamento mais ﬂexível do investimento para a aposentação. Seguem-se as datas de
mudança ﬁxadas para o corrente ano e os prazos para a entrega de declarações de mudança:

Em conjugação com o desenvolvimento electrónico da RAEM, promovendo a electronização dos
procedimentos administrativos e a redução do recurso ao papel, e na sequência do lançamento, em
colaboração com a Direcção dos Serviços de Identiﬁcação, do programa-piloto do serviço de
“eMudança” em Julho do ano passado, o Fundo de Pensões lançou a título experimental o serviço
de “eMudança” destinado aos contribuintes de todos os serviços públicos em Abril do corrente
ano. Os contribuintes, além da entrega da declaração de mudança em suporte papel, podem
proceder à entrega da declaração de mudança electrónica através dos quiosques de
auto-atendimento instalados em Macau.
Os contribuintes que pretendam utilizar o serviço de “eMudança” devem efectuar o registo com
antecedência. A “declaração de registo para utilização do serviço” pode ser descarregada no website
temático www.fp.gov.mo/eswitching/pt ou levantada junto dos serviços a que pertencem, e
entregue a estes ou directamente ao Fundo de Pensões, após devidamente preenchida e assinada,
podendo os contribuintes ter acesso ao respectivo serviço após a activação.

Os contribuintes podem proceder à consulta da última situação das contas ou ao descarregamento dos documentos das contas,
através de “Informações sobre a mudança” ou “A minha conta online” do website deste Fundo www.fp.gov.mo, bem como à
impressão de documentos nos quiosques de auto-atendimento (com função de impressão) instalados em Macau. Para detalhes
sobre o serviço de impressão dos documentos das contas, queiram digitalizar os códigos QR ou aceder ao website temático
www.fp.gov.mo/estatement/pt.

Os documentos das contas em papel, reportados até ﬁnais de Junho do corrente ano, serão distribuídos na segunda quinzena
de Julho.

MERCADO DE ACÇÕES

No primeiro trimestre, veriﬁcou-se uma descida signiﬁcativa no mercado de acções internacionais. No início do ano, na sequência
da assinatura do acordo comercial da primeira fase entre a China e os EUA, bem como dos dados económicos satisfatórios, o
mercado de acções internacionais continuou com a subida do ﬁnal do ano transacto. No entanto, face ao impacto da pneumonia
causada pelo novo tipo de coronavírus, o mercado mostrou-se pessimista. Além disso, a propagação acelerada da epidemia desde
ﬁnais de Fevereiro, e a guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, conduziram a uma queda rápida no mercado
de acções internacionais. Nesta conjuntura, os bancos centrais de vários países lançaram sucessivamente políticas para salvar o
mercado, tendo a Reserva Federal dos EUA reduzido em larga escala duas vezes a taxa de juro e reiniciado as medidas de
ﬂexibilização quantitativa. Até ﬁnais de Março, com a implementação das medidas de ﬂexibilização quantitativa ilimitada pela
Reserva Federal dos EUA, bem como a aprovação do pacote de estímulo económico (no valor de cerca de 2 biliões de dólares
americanos) pelo Congresso dos EUA, o mercado ﬁcou beneﬁciado, e registou-se no mercado de acções uma retoma após as
quedas signiﬁcativas acumuladas.

MERCADO DE OBRIGAÇÕES

No primeiro trimestre, veriﬁcou-se uma subida no mercado de obrigações internacionais. No início do ano, os conﬂitos entre os EUA
e o Irão apenas resultaram impactos negativos a curto prazo ao mercado, e na sequência da redução de tensões comerciais entre
a China e os EUA, o mercado manteve-se optimista. Porém, com o aumento contínuo, a nível mundial, do número de infectados da
pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, vários países adoptaram medidas mais rigorosas para a prevenção da
propagação da epidemia, o que levou o mercado a preocupar-se sobre a grande recessão mundial, em consequência, veriﬁcaram-se
uma grande venda ao desbarato de activos de risco e uma entrada de capital nas dívidas nacionais para efeitos de cobertura
(“hedging”). Além disso, a curva da taxa de rendibilidade das dívidas nacionais apresentou uma tendência relativamente horizontal,
provocando o alargamento da diferença das taxas de crédito. Até ao mês de Março, após uma redução de taxa de juro (0,5%) no
início do mês, a Reserva Federal dos EUA voltou a reduzir em larga escala a taxa de juro (1%), e reiniciou as medidas de ﬂexibilização
quantitativa. Contudo, o pânico do mercado continuou a agravar-se, e as dívidas nacionais foram vendidas ao desbarato embora
tivesse registado acréscimos acumulados. Com a implementação sucessiva de medidas para salvar o mercado pelos bancos
centrais, o mercado de obrigações mostrou-se estável no ﬁnal do trimestre.

MERCADO DA TAXA DE JURO DA PATACA

No primeiro trimestre, registou-se uma descida na taxa de juro da pataca. Em virtude do termo da liquidação anual, bem como do
aumento da expectativa da recessão resultante do surto de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, a Reserva Federal
dos EUA reduziu, de forma repentina e em larga escala, duas vezes a taxa de juro e reiniciou as medidas de ﬂexibilização
quantitativa. Além disso, veriﬁcou-se uma tendência de queda na taxa de juro da pataca. No ﬁnal do trimestre, o aumento contínuo
da aversão ao risco do mercado conduziu à redução de liquidez do dólar americano. Concomitantemente, inﬂuenciado pelo factor
sazonal, isto é, a liquidação anual, a taxa de juro de oferta interbancária de dólar de Hong Kong/pataca aumentou em seguimento
do passo da taxa de juro de oferta interbancária do dólar americano. Em geral, registou-se no trimestre uma queda ligeira na taxa
de juro de depósitos bancários a prazo da pataca dos bancos de Macau.

De modo a demonstrar o rumo dos movimentos do valor da unidade de participação de cada um dos planos de aplicação das
contribuições, desde a criação do Regime de Previdência (01/01/2007), o gráﬁco da evolução do valor é exposto, tomando como
ponto de partida o valor da unidade de participação dos planos de aplicação no dia da criação do Regime de Previdência (ponto de
base determinado em zero) e as subsequentes variações percentuais dos valores diários relativamente ao seu ponto inicial.

