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O Regime de Previdência dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos é um plano de poupança 
para aposentação destinado aos trabalhadores 
dos serviços públicos. Como contribuinte do 
Regime, pode constituir a sua própria carteira 
de investimentos com os planos de aplicação 
disponibilizados 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. 

 
 

Diferentes de outros 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. 

 
Antes da constituição da sua própria carteira de 
investimentos, deve, primeiramente, definir o 
seu objectivo de investimento e 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 
o perfil de risco do investidor. (Consulte a página 

Fundo de Pensões www.fp.gov.mo > Regime de 

Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos > 

telemóvel mobile.fp.gov.mo > Perfil de risco ) 

 

 

Actualmente, o Regime dispõe de planos de 
aplicação das contribuições com diferentes perfis 
de risco/retorno. Combinando os planos de 
aplicação em múltiplos de 10% podem resultar 
em diversas carteiras que abrangem diferentes 

níveis de risco associado. Assim, pode escolher 
dentro dessas carteiras aquela que mais se ajuste 
à sua estratégia de investimento. 

 

 
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, deve reajustar a sua carteira 
de investimentos.  

 

Nota: Não deve antecipar a evolução do mercado e tentar 
identificar a alta e baixa do mesmo, uma vez que nem os 
profissionais de investimento são capazes de o concretizar. 

 
 
 
 

O presente folheto serve apenas de referência 

 

Avenida Panorâmica do Lago Nam 
Van, n.os 796 - 818, Fortuna Business 
Centre (FBC), 14.o andar, Macau 

As informações básicas de cada um dos planos de 
aplicação das contribuições do Regime de 
Previdência, por exemplo o objectivo de 
investimento, o perfil de risco, os custos gerais 
anuais, etc. são apresentadas em anexo para sua 
fácil referência.

electrónica da versão para desktop deste 

Calculadores > Perfil de risco  ou da versão para

A partir de Maio de 2020, é aumentado o número 
de dias da mudança de um dia por trimestre para 
um dia por mês, mantendo-se em quatro o 
número de oportunidades de mudança por ano 
aos contribuintes.



  

       
 

  
Fundo de investimento em 
acções internacionais (Fundo 
gerido de forma activa) 
Schroder ISF – Global Equity 
Alpha C Acc 

Objectivo de investimento 

  

Gestor de investimento Schroder Investment 
Management Limited

  
 

  

Data de criação do fundo 29/07/2005

  
 

Moeda  Dólares americanos

 Nível de risco  Alto

  

Fundo de investimento em 
acções internacionais (Fundo 
gerido de forma passiva) 

 

 

 

Fundo de investimento em 
obrigações internacionais 
PIMCO Funds   :  Global Investors 
Series plc Global Bond Fund 
(Institutional Class) 

Descrição do fundo  

O fundo de investimento em obrigações 
internacionais é uma carteira diversificada, 
gerida activamente de títulos globais de 
rendimento fixo. A duração média do fundo 
varia normalmente dentro de +/-3 anos do 
índice de referência. O fundo investe 
principalmente numa carteira diversificada de 
obrigações com grau de investimento  
denominadas nas principais moedas mundiais.  

Gestor de investimento    

Pacific Investment Management Company LLC  
 

Data de criação do fundo 12/03/1998   
 

Moeda  Dólares americanos 
 

Nível de risco   Médio 
 

Custos gerais anuais    

0,49% por ano 

 

 

Carteira de depósitos 
bancários 
 

Descrição da carteira  

Gestão  Fundo de Pensões 
 

Data de lançamento   26/02/2007

 
 

Moeda  Pataca 
 

Nível de risco  Baixo 
 

Custos gerais anuais

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

 

Planos de aplicação das contribuições do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos

 Preservação do capital, com risco mínimo 
de taxa de juro; 

 Depósitos bancários em patacas de 
diferentes maturidades; 

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

 
carteira de depósitos bancários; 

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

02 - 2021

Custos gerais anuais  

Para consulta de mais informações sobre os custos 
gerais anuais do fundo, favor de aceder ao website 
deste Fundo      www.fp.gov.mo > Regime de 
Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos > “TRABALHADORES LOGIN ” ou “A 
minha conta online” > na coluna do lado direito – 
Fundo de investimento em acções internacionais 
(fundo gerido de forma activa) > Custos gerais 
anuais.

iShares Developed World Index 
Fund (IE) – Institutional 
Accumulating Class1

Os contribuintes podem consultar mais informações dos diferentes
planos de aplicação das contribuições, através do website deste Fundo. 

www.fp.gov.mo > Página principal do Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos > Últimas informações dos planos de aplicação

Fundo de investimento em acções internacionais (Fundo gerido de forma passiva): www.fp.gov.mo/passivefund 

Objectivo de investimento 
 O presente fundo tem por finalidade proporcionar 
um retorno geral que combina o capital e a renda 
e que reflecte o mercado de acções dos países 
desenvolvidos. O presente fundo reproduz 
totalmente o índice de referência e não utiliza 
nem instrumentos de alavanca nem derivativos 
para a sua gestão.   

Gestor de investimento   
BlackRock Advisors (UK) Limited 

 
Data de criação do fundo  19/05/2010

Moeda  Dólares americanos 
Nível de risco  Alto 
Custos gerais anuais 

 

Diferença entre os preços de compra / venda 

Com efeitos a partir de 11/04/2019, os limites teóricos da 
diferença dos preços de compra / venda do fundo, foram 
reduzidos de 0,10% / 0,05% para 0,08% / 0,03%, 
respectivamente.

2

A partir de 11/07/2017, o fundo mudou para o nome acima 
mencionado. O seu antigo nome era BlackRock Developed 
World Index Sub-Fund - Institutional Accumulating Class.

1

O limite teórico é, respectivamente de 
0,08%/0,03% 2. 

Para consulta de mais informações sobre os 
custos gerais anuais do fundo, favor de aceder ao 
website deste Fundo       www.fp.gov.mo > Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos > “TRABALHADORES LOGIN ” ou “A 
minha conta online / CONTRIBUINTES LOGIN ” > na 
coluna do lado direito – Fundo de investimento em 
acções internacionais (fundo gerido de forma 
passiva) > Custos gerais anuais.

O fundo procura alcançar a valorização do capital, 
investindo em acções e em títulos relacionados 
com acções de empresas de todo o mundo. 

Conta oficial do WeChat :
澳門退休基金會

(em chinês)

WeChat ID :
FP_Macau

Custos gerais
anuais dos fundos
de investimento


