Diferentes de investimentos pessoais, os
investimentos para aposentação têm geralmente
um horizonte de investimento bastante longo. O
objectivo consiste na acumulação de activos para
um modo de vida após aposentação adequado às
suas necessidades pessoais. Assim, compreender
claramente a sua estratégia de investimento e
assegurar a respectiva implementação é a chave
para o sucesso dos investimentos para
aposentação.

Conhecer o seu nível de tolerância
ao risco

O Regime de Previdência dos Trabalhadores
dos Serviços Públicos é um plano de garantias
para aposentação destinado aos trabalhadores
dos serviços públicos. Como contribuinte do
Regime, pode constituir a sua própria carteira

Antes da constituição da sua própria carteira de
investimentos, deve, primeiramente, definir o
objectivo de investimento e o nível de tolerância
ao risco, de acordo com os factores pessoais, e
assim
estabelecer
uma
estratégia
de
investimento adequada.
Pode avaliar o seu nível de
tolerância ao risco, através do
preenchimento do questionário
sobre tolerância ao risco.

dessas carteiras aquela que mais se ajuste à sua
estratégia de investimento.
As informações básicas de cada um dos planos de
aplicação das contribuições do Regime de
Previdência, por exemplo o objectivo de
investimento, o nível de tolerância ao risco, os
custos gerais anuais, etc. são apresentadas em
anexo para sua fácil referência.

Deve rever o seu objectivo de investimento em
diferentes etapas da sua vida ou consoante as
mudanças do seu estado ou condições pessoais, e,
quando necessário, pode ponderar em reajustar
a sua carteira de investimentos.
Lembrete: Tendo em conta que o investimento para a
aposentação é de longo prazo, deve proceder à mudança
apenas quando haja alteração da situação pessoal, dos anos
que faltarem para a aposentação ou do seu nível de
tolerância ao risco, não devendo dar ênfase à evolução do
mercado a curto prazo, designadamente proceder à
alteração da estratégia de investimento em alturas de
grande volatilidade do mercado, por poder eventualmente
resultar numa situação de “comprar na alta e vender na
baixa”, sofrendo perdas.

de investimentos com os planos de aplicação
das

contribuições

disponibilizados

Fundo de Pensões

pelo

Regime, participando, assim, no investimento
do seu plano de aposentação.
O presente folheto fornece informações gerais
sobre os planos de aplicação das contribuições
do Regime de Previdência, ajudando-o no
domínio dos investimentos para a aposentação
no âmbito do Regime.

Actualmente, o Regime dispõe de planos de
aplicação das contribuições com diferentes
características de risco/retorno. Combinando os
planos de aplicação das contribuições em
múltiplos de 10% podem resultar em diversas
carteiras que abrangem diferentes níveis de risco
associado. Assim, pode estabelecer dentro
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Planos de aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos
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Preservação do capital, com risco mínimo
de taxa de juro;
Depósitos bancários em
diferentes maturidades;

Gestor de investimento

Gestor de investimento

Gestão

BlackRock Advisors (UK) Limited

Pacific Investment Management Company LLC

Fundo de Pensões

Data do início de investimento
do Regime de Previdência

Data do início de investimento
do Regime de Previdência

Data do início de investimento
do Regime de Previdência

Data do início de investimento
do Regime de Previdência

10/05/2010

05/12/2014

26/02/2007

26/02/2007

Moeda

Moeda

Moeda

Moeda

Nível de risco

Alto

Nível de risco

Alto

Dólar americano

Nível de risco

MOP

Nível de risco

Médio

de

Os montantes depositados em cada banco
qualificado não podem exceder mais de
30% da totalidade dos depósitos bancários.

Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch

Dólar americano

patacas

Os depósitos a prazo não podem
representar menos de 95% da totalidade da
carteira de depósitos bancários;

Gestor de investimento

Dólar americano

depósitos

Baixo

Custos gerais anuais

Custos gerais anuais

Custos gerais anuais

Custos gerais anuais

Queiram digitalizar o seguinte código QR
“Plataforma de informações dos planos de
aplicação das contribuições”, para aceder à
“Informação do fundo” para proceder à consulta.

Queiram digitalizar o seguinte código QR
“Plataforma de informações dos planos de
aplicação das contribuições”, para aceder à
“Informação do fundo” para proceder à consulta.

0,49% por ano

Comissão de gestão: -Outras comissões adm.: Eventual custo bancário

Diferença entre os preços de compra / venda
O limite teórico
é, respectivamente de
0,08%/0,03%.
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