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 2020
Com o objectivo de reforçar o conhecimento das noções de investimento para a aposentação e
o diálogo com os contribuintes, o Fundo de Pensões irá organizar no dia 29 de Outubro
(Quinta-feira) nas instalações deste Fundo [Avenida Panorâmica do Lago Nam Van, n.os 796-818,
Fortuna Business Centre (FBC), 13.o andar E-H, Macau], o seminário temático destinado aos
contribuintes admitidos em 1 de Janeiro de 2018, ou posterior. O representante do Fundo de
Pensões irá proceder à breve apresentação do Regime de Previdência, bem como das noções
básicas de investimento para a aposentação e das informações sobre os planos de aplicação das
contribuições, da “eMudança” e da nova organização da mudança, do “Plano electrónico dos
serviços das contas”, entre outros assuntos. Serão entregues prendas para encorajar os que
participarem na actividade interactiva e no período de perguntas e respostas. O seminário será
conduzido em cantonense, e será providenciada interpretação simultânea para português.
Segue-se os temas do seminário e as informações sobre as sessões:

Temas do seminário
Breve apresentação do "Regime de Previdência dos

1 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

2

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 juros compostos 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

3 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?

4 “eMudança” e nova organização da mudança, “Plano electrónico
dos serviços das contas” e breve apresentação das informações
sobre a plataforma informática do fundo de previdência

“eMudança” e nova organização da mudança
“Plano electrónico dos serviços das contas” e como obter informações
através da plataforma informática do fundo de previdência?

N.o de sessões e horário do seminário
Data

29/10/2020
Quinta-feira

Horas

Sessão

Obs.

09:30 – 11:00

1.a Sessão

11:30 – 13:00

2.a Sessão

14:30 – 16:00

3.a Sessão

16:15 – 17:45

4.a Sessão

Com interpretação simultânea
para português

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 23 de
Outubro e podem proceder ao descarregamento, antes da data da realização do
seminário, das respectivas informações pedagógicas no website deste Fundo
www.fp.gov.mo.
Para quaisquer informações
linha aberta 2835 6556.

queiram

ligar, na hora de expediente,

para a

