A ﬁm de tornar mais cómodo aos contribuintes do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, a consulta
das últimas situações das suas contas, o Fundo de Pensões disponibiliza, através da aplicação de telemóvel “conta única de
acesso comum”, os seguintes serviços electrónicos:

Os contribuintes são bem-vindos a utilizar mais os serviços para conhecer as últimas situações das contas e outras informações
relevantes.

A nova organização da mudança foi lançada em Maio do corrente ano, e o número
de dias da mudança aumentou de um dia por trimestre para um dia por mês,
mantendo-se em quatro o número de oportunidades de mudança por ano aos
contribuintes. Além disso, o serviço de “eMudança” tem sido implementado, a título
experimental, a todos os serviços públicos desde o mês de Abril do corrente ano,
podendo os seus contribuintes, além da entrega da declaração de mudança em
suporte papel, proceder à entrega da declaração de mudança electrónica através
dos quiosques de auto-atendimento instalados em Macau.
Até ﬁnais de Junho do corrente ano, mais de 9.600 contribuintes registaram com
sucesso no serviço de “eMudança”, representando mais de 40% do total dos
contribuintes.

A actividade de oferta do “Plano electrónico dos serviços das contas 2020”
encontra-se em curso. Para mais detalhes, queiram digitalizar o código QR
ou aceder ao website temático www.fp.gov.mo/estatement/pt.
Participem activamente na actividade, contribuindo para a protecção
ambiental!

O “Seminário temático sobre noções de investimento para a
aposentação” destinado aos contribuintes próximos da aposentação
terminou com sucesso. Sejam bem-vindos a aceder ao website deste
Fundo para a revisão do Powerpoint do seminário, e o respectivo
vídeo estará disponível em meados de Agosto.

MERCADO DE ACÇÕES

No segundo trimestre, registou-se um acréscimo signiﬁcativo no mercado de acções internacionais. Apesar de se mostrarem fracos
com o impacto da pandemia, os dados económicos foram beneﬁciados pelo alargamento do pacote de estímulo económico dos
bancos centrais de vários países desde o início até meados do trimestre. Além disso, com o relaxamento sucessivo de medidas de
conﬁnamento no combate à pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus, o sentimento dos investidores melhoraram, o que
conduziu a uma retoma signiﬁcativa no mercado de acções. Porém, inﬂuenciado pela intensiﬁcação de disputa entre a China e os
Estados Unidos da América (EUA), pelos tumultos nos EUA, bem como pela crescente preocupação de uma segunda onda da
pandemia, o mercado de acções internacionais sofreu uma ligeira queda no ﬁnal do trimestre.

MERCADO DE OBRIGAÇÕES

No segundo trimestre, veriﬁcou-se um acréscimo no mercado de obrigações internacionais. No início do trimestre, a Reserva
Federal dos EUA lançou uma outra medida, no valor de 2,3 biliões de dólares americanos, destinada à oferta de empréstimos para
as pequenas e médias empresas e à compra de obrigações junto dos governos estaduais, e prometeu, pela primeira vez, à aquisição
de uma parte de obrigações empresariais cuja classiﬁcação foi reduzida abaixo do grau de investimento, e de títulos garantidos por
activos (Asset-Backed Securities). Após a reunião em Junho, a Reserva Federal dos EUA manteve a taxa de juro alvo dos fundos
federais (Fed Funds) inalterada e insinuou que a taxa de juro seria mantida aproximadamente até ao nível zero até ao ﬁnal de 2022.
Em relação à Zona Euro, o Banco Central Europeu manteve também a taxa de juro inalterada e aumentou em 600 mil milhões euros
o volume de compra de dívida no âmbito do programa especial contra a crise pandémica, ascendendo a 1,35 biliões de euros.
Beneﬁciado das políticas de ﬂexibilização implementadas pelos bancos centrais, registou-se uma subida no mercado de obrigações
em geral.

MERCADO DA TAXA DE JURO DA PATACA

No segundo trimestre, registou-se uma descida na taxa de juro da pataca. Impulsionado pelo facto de a taxa de juro em Hong Kong
se manter constantemente superior à dos EUA, as operações de “carry trades” mantiveram constantemente activas. A taxa cambial
do dólar de Hong Kong para o dólar americano atingiu várias vezes o nível forte de garantia de convertibilidade, o que conduziu várias
vezes à venda de dólares de Hong Kong pela Autoridade Monetária de Hong Kong, aumentando o ﬂuxo do dólar de Hong Kong, e as
taxas de juro de oferta interbancária praticadas em Hong Kong (“HIBOR”) e em Macau (“MAIBOR”) caíram correspondentemente. No
ﬁnal de Maio, apesar de se registar uma ligeira subida na taxa de juro de oferta interbancária conduzida pelos factores previstos, tais
como a arrecadação de fundos por sociedades de grande dimensão e a liquidação semestral de juros, registou-se uma descida no
trimestre em geral. As taxas de juro de depósitos bancários dos bancos locais apresentaram também quedas em geral.

Segue-se o gráﬁco da evolução 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 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.
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