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Seminário sobre “Regime de Previdência dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos” e noções básicas de investimento para a 

aposentação terá lugar no dia 24 de Outubro de 2018 

 

Com o objectivo de reforçar o conhecimento das noções de investimento 

para a aposentação do “Regime de Previdência dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos” e o diálogo com os contribuintes, o Fundo de Pensões 

irá organizar seminário temático destinado aos novos contribuintes 

(admitidos em 01/01/2016, ou posterior), a realizar no dia 24 de Outubro 

(quarta-feira). Representantes do Fundo de Pensões irão proceder à breve 

apresentação do Regime de Previdência, noções básicas de investimento 

para a aposentação entre outras. Para além da distribuição de uma prenda 

a cada participante, serão ainda oferecidas prendas atraentes aos 

contribuintes que participarem na actividade interactiva e no período de 

perguntas e respostas, a fim de encorajar a sua participação. A participação 

no seminário é facultativa, e o seminário será conduzido em língua chinesa, 

e será providenciada tradução simultânea de chinês para português, sendo 

os temas do seminário e as informações sobre as respectivas sessões, os 

seguintes:  

 

Informações sobre as sessões  

 

Procedimento do seminário 

Ordem Segmento Duração 

1 Esclarecimentos e actividade interactiva Cerca de 70 min. 

2 Período de perguntas e respostas Cerca de 20 min. 

 

 

Data Horas/Sessão  Obs. Local 

24/10/2018      

(Quarta-feira)            

11:00 –  12:30 

1
a
 Sessão 

Com tradução 

simultânea para 

português Avenida Panorâmica do Lago Nam 

Van, n.
os

 796 - 818, Fortuna Business 

Centre (FBC), 13.º andar E-H, Macau 15:00 –  16:30 

2
a
 Sessão 
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 Temas do seminário 

Breve apresentação do "Regime de Previdência dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos"  

 

► 

 

► 

O que é o Regime de Previdência?   
 

Breve apresentação da aplicação das contribuições, do tempo de 

contribuição, da reversão de direitos e dos direitos especiais 

 

Noções básicas de investimento para a aposentação 

 

► 
 
 
 
► 
 
 
► 

Breve apresentação dos planos de aplicação das contribuições do 

Regime de Previdência   

 

Breve descrição das características do risco/retorno do fundo de 

investimento em acções internacionais gerido de forma passiva, bem 

como a diferença entre o mesmo e o fundo gerido de forma activa 
 

Criar a sua carteira de investimentos 

 

Mudança dos planos de aplicação das contribuições 

 

► 

 

► 
 
 
► 

Conceitos básicos de mudança   
 

Breve apresentação das 3 opções da declaração de mudança, bem como 

dos passos para preenchimento da mesma 
 

Factores que devem ter em conta aquando da mudança e os assuntos 

relevantes 

 

Formas de obtenção das informações 

 
 

 ► 

 

 

Apresentação das formas de obtenção das informações, nomeadamente 

o website, os seminários, a linha aberta, o serviço de atendimento 

personalizado com marcação prévia, etc. 

 

Os contribuintes podem proceder ao descarregamento das informações 

pedagógicas do seminário no website do Fundo de Pensões, a partir de 22 de 

Outubro. Os interessados podem inscrever-se junto do próprio serviço, até ao 

dia 19 de Outubro. Para  quaisquer informações  queiram  ligar  para  a  linha  

aberta 2835 6556. 
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