
 

 

 

 

Com o objectivo de reforç ar o conhecimento das noç õ es de investimento 
para a aposentaç ã o e o diá logo com os contribuintes,  este Fundo de Pensõ es 
irá  organizar o seminá rio temá tico destinado aos contribuintes recrutados em 
1 de Janeiro de 2017, ou posterior, a realizar no dia 29 de Outubro do 
corrente ano (Terç a-feira). O representante do Fundo de Pensõ es irá  
proceder à  breve apresentaç ã o do Regime de Previdê ncia, das noç õ es 
bá sicas de investimento para a aposentaç ã o, das informaç õ es sobre os 
planos de aplicaç ã o das contribuiç õ es, bem como do “Plano electrónico dos 
serviços das contas” e do programa-piloto de “eMudança”, entre outros 
assuntos. Serã o entregues prendas para encorajar os que participarem na 
actividade interactiva e no período de perguntas e respostas. O seminá rio 
será  conduzido em cantonense, e será  providenciada interpretaç ã o 
simultâ nea para portuguê s. Segue-se as informaç õ es sobre as sessõ es e os 
temas do seminá rio: 

 

             Informações sobre as sessões 

                       

          Procedimento do seminário 

Ordem Segmento Duração 

1 Esclarecimentos e actividade interactiva Cerca de 80 min. 

2 Período de perguntas e respostas Cerca de 25 min. 

Data Horas/Sessão Obs. Local 

29/10/2019      

(Terça-feira)               

11:00  –12:45 

1a Sessã o  

Com 

interpretaç ã o 

simultâ nea para 

portuguê s* 

Avenida Panorâ mica do Lago 

Nam Van, n.os 796 - 818, Fortuna 

Business Centre (FBC), 13.º 

andar E-H, Macau 15:00 – 16:45 

2a Sessã o -- 

Seminário sobre“Regime de Previdência dos 

Trabalhadores dos Serviços Públicos”e 

noções básicas de investimento para a 

aposentação terá lugar no dia  

29 de Outubro de 2019 

* O serviço de interpretação para português será cancelado, caso não haja opção pelos contribuintes para o respectivo serviço.
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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 

 

 
► 
 
 

 
► 
 
► 
 
 
► 

Conhecer as classes de activos do mercado de investimento, como por 

exemplo: as acções, as obrigações e os instrumentos do mercado 

monetário, entre outras.   

 

Efeito de composição e diversificação de investimento 
 

O que é o fundo de investimento? Quais as suas vantagens? Como 

funciona o fundo de investimento? 

 

Como é calculado o montante necessário para a aposentação? Como 

devem os jovens, no início da sua vida profissional, proceder à 

distribuição dos activos? 

 

 

Informações sobre os planos de aplicação das contribuições no Regime de 

Previdência 

 

► 

 

 

 

► 
 
 
 

Informações básicas dos planos de aplicação das contribuições, bem 

como as diferenças entre os fundos de investimento em acções 

internacionais geridos de forma activa e de forma passiva 
 

Como avaliar os desempenhos dos fundos de investimento? 
 

 

 

“Plano electrónico dos serviços das contas”, o programa-piloto de 
“eMudança” e  breve apresentação das  informações sobre a plataforma 
informática do fundo de previdência 

 
 

 ► 

 

 

► 

 

 

“Plano electrónico dos serviços das contas 2019” e programa-piloto de 

“eMudança” 

 

Como obter informações através da plataforma informática do fundo de 

previdência? 

Os contribuintes podem proceder ao descarregamento das informaç õ es 

pedagó gicas do seminá rio no website deste Fundo, em 28 de Outubro. Os 

interessados podem inscrever-se junto do pró prio serviç o, até  ao dia 25 de 

Outubro. Para quaisquer informaç õ es queiram ligar para a nossa linha aberta 

2835 6556. 
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