
 
 
 

 

 

 

“Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos –  

Seminário temático sobre noções de investimento para a aposentação” 

terá lugar no dia 16 de Julho de 2020 

   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 no dia 16 de Julho de 2020 nas 

instalações deste Fundo [Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818, Fortuna Business 

Centre (FBC), 13.o andar E-H, Macau], “Seminário temático sobre noções de investimento para a 

aposentação” destinado aos contribuintes com idade igual ou superior a 55 anos1 ou que 

tenham completado 20 anos de tempo de contribuição2. O representante do Fundo de Pensões 

irá debruçar-se sobre as noções de investimento para a aposentação, havendo ainda uma 

actividade interactiva e um período de perguntas e respostas com entrega de prendas, a fim de 

encorajar os contribuintes a participarem. A participação no seminário é facultativa, e o 

seminário será conduzido em cantonense, e será providenciada sessão com interpretação 

simultânea de chinês para português, sendo os temas do seminário e as informações sobre as 

respectivas sessões, os seguintes: 

                        Temas do seminário 

1 Conceitos básicos sobre o investimento para a aposentação 
 Conceitos de investimento para a aposentação e investimento pessoal 
 Montante das despesas previstas após a aposentação 

 

 

2 

Informações sobre os planos de aplicação das contribuições e 
noções básicas de investimento 

 Informações básicas e desempenho do retorno dos planos de aplicação 
das contribuições 

 Estratégias de investimento próximo da aposentação 

 Aspectos a serem observados no estabelecimento das estratégias de 
investimento para a aposentação em situação de mercado volátil 

 Gestão do risco de investimento para a aposentação 

 

3 
Nova organização dos serviços do Regime de Previdência  

 Nova organização da mudança e breve apresentação do serviço de 
“eMudança” 

 Serviços do Regime de Previdência adicionados na “Conta única de 
acesso comum”  

 

4 
Outros 

 Processamento de liquidação das contas de Previdência 

 Vias para obtenção de informações dos ex-contribuintes 

 

 

             

     
    

 

 

 

 

 



 

No de sessões e horário do seminário  

Data Horas Sessão Obs. 

16 - 07 - 2020 

Quinta-feira 

09:30 – 11:00 1.a Sessão  

11:30 – 13:00 2.a Sessão 
Com interpretação simultânea 
de chinês para português 

14:30 – 16:00 3.a Sessão  

16:15 – 17:45 4.a Sessão Sessão em reserva 

 

Obs.: A sessão em reserva estará disponível para inscrição, apenas quando forem esgotadas as quotas de 
inscrição das primeiras 3 sessões. 

Os interessados podem inscrever-se junto do próprio serviço, até ao dia 13 de   

Julho de 2020 e podem proceder ao descarregamento, em meados de Julho, das 

informações pedagógicas do seminário no website deste Fundo www.fp.gov.mo.  

Para quaisquer  informações  queiram  ligar, na hora de expediente,  para a  

 linha aberta 2835 6556.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
      Contribuintes nascidos até 31/12/1964; 

2 
 

 
 Contribuintes que, até 31/12/2019, tenham completado 20 anos de tempo de contribuição. 

 

 


