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Sessão de Formação em Fundos 
de Pensões da Carlyle Partners 

Por *Nadia Nunes 

 
A Carlyle Partners, a única consultora e corretora especializada em Fundos de 

Pensões Complementares em Moçambique, organizou a 22 de Outubro uma sessão 

de formação sobre Fundos de Pensões Complementares. 

  

A sessão contou com o apoio técnico de alguns dos parceiros estratégicos da Carlyle 

Partners, entre seguradoras, entidades gestoras de fundos de pensões, e bancos. 

Nomeadamente a Global Alliance, Hollard, NBC e Sanlam, e o Banco de Investimento 

Global (Banco BIG). A sessão contou ainda com uma aula de Eduardo Madope, que 

se debruçou sobre a componente legal dos fundos, estrutura, e demais aspectos. 

  

Embora a legislação sobre os fundos de pensões complementares em Moçambique 

seja de 2009, tem havido um interesse cada vez maior sobre a matéria. A Carlyle 

Partners tem trabalhado afincadamente para ajudar a disseminar informação sobre 

fundos de pensões em Moçambique e, embora ainda haja muito que fazer, temos 

sido bem sucedidos na matéria. Temos ajudado empresas e trabalhadores na 

implementação dos seus fundos, e temos tido também iniciativas educacionais como 

formações e newsletter mensal. 

  

O nosso evento foi bastante bem recebido por clientes e participantes em geral, tanto 

que decidimos torná-lo anual. 

  

Para empresas que não tenham participado, mas que tenham interesse em saber 

mais sobre fundos de pensões complementares em Moçambique, estamos abertos a 

partilhar informação. Podem entrar em contacto pelo nosso e-

mail: corporate@carlylepartners.llc 

 

*Gestora | Carlyle Partners 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.carlylepartners.llc/so/27NpMG7b8/c?w=JuvmcIVySWWefd1beWlJ4KH4lel_cMnz70sCqVWLEiQ.eyJ1IjoibWFpbHRvOmluZm9AY2FybHlsZXBhcnRuZXJzLmxsYyIsInIiOiJiMDc2YjJmMC1iNjlhLTQ1NmMtNGYxMC02NzJkOGVkMTU1MDIiLCJtIjoibHAifQ


 
 
 
 

 
 
 

 
 

Perspectiva da Banca Como 
Forma de Alavancar a Promoção 

de Fundos de Pensões 
Por Yuler Neves* 

 
 

Os fundos de pensões são patrimónios autónomos destinados ao financiamento de 
planos de pensões. Em outras palavras, são produtos de Investimento com vista a 
garantir uma poupança que deverá assegurar as necessidades financeiras dos 



indivíduos na idade da reforma, em caso de invalidez parcial ou permanente, morte 
ou perda de emprego. 
  
Os planos de pensões podem ser contratados a nível individual ou a nível colectivo 
sendo que a nível individual, cada individuo é responsável pela gestão do seu próprio 
plano e a nível colectivo a gestão é feita pela instituição empregadora. Aqui são 
acordadas contribuições entre as empresas e os seus colaboradores e entregues a 
uma sociedade de gestão de fundos de pensões cuja sua principal missão é zelar 
pelo investimento, gerindo e rentabilizando as contribuições dos vários investidores 
em contrapartida de taxas de gestão. 
  
Na responsabilidade de rentabilizar estas contribuições, as sociedades gestoras de 
fundos de pensões podem recorrer aos seguintes instrumentos facilitados por 
instituições financeiras: 

 Títulos de dívida pública 
 Acções, obrigações e papel comercial 
 Mercado imobiliário; e 
 Depósitos bancários (depósitos a ordem remunerados e à prazo) 

  
Neste sentido, a banca desempenha um papel de extrema importância no sector, pois 
permite o acesso a grande parte destes instrumentos, com a possibilidade de 
negociação de taxas e outras contrapartidas que vão ditar a rentabilidade dos activos 
em questão. 
  
Por intermédio da Banca de Investimentos, as sociedades gestoras de fundos 
poderão ter acesso ao mercado de capitais para investimentos em obrigações, 
acções e papel comercial, nas bolsas de valores, bem como a serviços de custódia 
de títulos e o acesso a bolsas mundiais. 
  
Cabe aos gestores dos fundos de pensões a gestão e diversificação do risco 
associado a cada um dos instrumentos disponíveis no mercado, assessorados pelos 
gestores bancários de investimento. Os Bancos de Investimento, na sua maioria, tem 
gestores dedicados e especializados na gestão e rentabilização de activos 
financeiros. 
  
Em Moçambique, as sociedades gestoras de fundos são regidas pelo Decreto 
25/2009 de 17 de Agosto, e pelo Diploma Ministerial 261/2009, de 22 de Dezembro, 
que regem o funcionamento dos fundos de pensões bem como a alocação prudencial 
dos activos dos fundos em carteira. 
  
As instituições bancárias podem estruturar os mais variados produtos financeiros, 
com taxas e maturidades ajustados às necessidades dos fundos, porém, nota-se a 
falta de uma regulamentação mais específica e menos limitada, pois no actual prisma, 
a aplicação dos activos está sujeita apenas às soluções financeiras pré-definidas na 
lei. A diversificação de produtos financeiros, permitirá o crescimento do sector, maior 
poupança e mais investimentos no nosso País. 
  
Os fundos de pensões são também um excelente veículo para a captação de 
depósitos, possibilitando a concessão de créditos no sistema financeiro, e servem 



ainda de complemento aos benefícios da segurança social, proporcionam melhor 
qualidade de vida e estabilidade financeira da população no período da reforma. 
 
*Diretor, Desenvolvimento de Produto | Access Bank Moçambique 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mercados Financeiros e Literacia 

Por Banco BiG Moçambique 

 

 

 

 

 











 
 

 

 
 



 
 

Publicação do Mês 
 

 

 
A Carlyle Partners é uma empresa de consultoria e mediação de seguros especializada em Saúde, Vida e 

Pensões, devidamente autorizada pelo Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM). 
E-mail: corporate@carlylepartners.llc 
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