
  

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos 

O seminário temático destinado aos novos contribuintes inscritos 

terá lugar no dia 28 de Outubro de 2022 

Destinatários: Os novos contribuintes inscritos no 
Regime de Previdência dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos 
em 1 de Janeiro de 2019 ou 
posterior  

Data: 28 de Outubro de 2022 (6.
a
 feira) 

Local: Sala Multi-Funcional do Fundo de Pensões 
(Lote 6K (ZAPE), Edifício Público, 
rés-do-chão, Macau) 

1.
a
 Sessão 09:30 – 10:50 

2.
a
 Sessão 

Com interpretação simultânea 
chinês/português 

11:30 – 12:50 

3.
a
 Sessão 14:30 – 15:50 

Sessão em reserva 
(será aberta quando as 

primeiras 3 sessões se esgotam) 
16:10 – 17:30 

 

 

 Breve apresentação do Regime de Previdência 

dos Trabalhadores dos Serviços Públicos  

 Informações sobre os planos de aplicação das 

contribuições  

 Noções de investimento para a aposentação 

 Serviços electrónicos 

 

 

Fundo de Pensões 

Programa do Seminário 

 

Fundo de Segurança Social 

 

Os contribuintes podem inscrever-se através dos serviços a que pertencem, antes do dia 26 de 

Outubro de 2022, e as informações pedagógicas do seminário poderão ser descarregadas, no dia 

27 de Outubro, no website do Fundo de Pensões: www.fp.gov.mo.  
 
Para qualquer esclarecimento, queiram ligar para a linha aberta do Fundo de Pensões 2835 6556, 

durante as horas de expediente. 

Breve apresentação do Regime de Previdência 
Central Não Obrigatório 

 

Com o objectivo de fornecer aos contribuintes, de forma contínua, as noções de 

investimento para a aposentação, bem como reforçar o diálogo com os mesmos, o Fundo de 

Pensões irá organizar o seminário temático destinado aos novos contribuintes inscritos no 

Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, partilhando as 

respectivas informações e as noções de investimento para a aposentação. Além disso, para 

enriquecer o conteúdo do seminário, a convite do Fundo de Pensões, o Fundo de Segurança 

Social irá proceder à apresentação do Regime de Previdência Central Não Obrigatório. Irá 

haver actividade interactiva e sessão de perguntas e respostas, e os participantes poderão 

receber prendas. É  bem-vinda a sua participação activa! 

 
 

S

Sessões e Horas 


