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Plantando Árvores 
Por Allister Langford 

 

 

 
 

Reforma. O queé que realmente significa estar reformado, e você consegue custear 
a sua reforma? 
 
Olá–meu nome é Allister. Sempre estive envolvido com a indústria de fundos de 
pensões de uma ou de outra maneira e, a certo ponto da minha jornada, fui consultor 
e aconselhei membros de fundos de pensões ao entrarem para a sua idade de 
reforma, ajudando-os a estruturar as suas finanças para que pudessem custear o que 
muitos chamam de “anos dourados”. Infelizmente, para a maioria da população 
trabalhadora, isso não poderia estar mais longe da verdade. A realidade da reforma 
da maioria das pessoas é a conta-gotas, dependendo de apoio familiar, e vivendo 
com pouco ou nenhum dinheiro para aproveitar os seus “anos dourados”, após uma 
vida de trabalho duro. Há inúmeras razões para esta triste realidade. 
 
Para o propósito deste artigo, falarei às pessoas que se encontram empregadas, 
trabalhando rumo à reforma. 
 

 Não poupar o suficiente 

 Reformar cedo demais 

 Reformar com dívidas 

 Reformar com dependentes 

 Gastar a poupança antes da reforma 
 



A dura verdade da reforma é que o seu salário acaba. Não há mais salário!A pergunta 
que muitos esquecem-se de fazer é como irão continuar a pagar as contas quando o 
salário acabar? Já é difícil pagar as contas com salário.  
 
A resposta é poupar o suficiente durante a fase activa para que possa ter uma pensão 
para substituir o seu salário. Poupar é como plantar uma árvore. Leva muito tempo 
para uma árvore dar frutos. Leva muito mais tempo para que uma árvore de carvalho 
cresça o suficiente para dar sombra contra o sol quente, e dias de chuva. 
 
Quando contribui para um fundo de pensões todos os meses, é como plantar uma 
árvore que um dia irá dar frutos e protegê-lo da chuva e do sol. 
 
O seu salário é como a sua colheita mensal. O fruto do seu trabalho. Mas o seu 
trabalho irá terminar,e a sua colheita mensal também.Portanto, use a sua colheita 
mensal para plantar uma árvore de poupança todos os meses. 
 
A melhor época para plantar árvores foi 20 anos atrás. A segunda melhor época é 
agora. Provérbio chinês. 
 
Plante uma hoje, e não a corte. 
 
Lembre-se de pedir ajuda profissional se precisar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O sonho da Reforma 

 
 

 
 
O desejo de desfrutar duma reforma alegre, sem privações ou que pelo menos 
proporcione o mesmo padrão de vida conquistado durante a fase activa está sempre 
presente. Então como tornar esse sonho em realidade? Como podemos conseguir 
isso? Através da poupança e investimento. 
 
A poupança é a parte dos rendimentos que não gastamos no consumo imediato. Que 
podemos guardar como reserva para imprevistos, consumo futuro (pagar estudos, 
viajar, etc.) ou para gerar rendimento. O desejável durante esta passagem pela fase 
activa rumo à reforma é gerar sobre as poupanças o efeito bola de neve, para que as 
mesmas se reproduzam à medida que o tempo passa através do processo de 
investimento. Isso pode ser feito por meio de contribuições para fundos de pensões. 
No nosso País existe o Instituto Nacional de Segurança Social, através do qual o 
Estado desempenha o seu papel de provedor na reforma para todos os trabalhadores. 
Mas também podemos encontrar fundos de pensões privados, que complementam o 
papel do INSS. 
Poderíamos apresentar uma lista enorme de opções de investimento disponíveis. 
Mas, tomemos o depósito a prazo, um produto simples, que rende juros e é bastante 
acessível para a maioria. Qualquer poupança investida a uma taxa de juro de 5% ao 
ano duplica em cerca de quinze anos. Ou seja,100 Meticais hoje passarão para 200 



Meticais em 2036. Com a recente subida das taxas de juro,e com a taxa de inflação 
abaixo dos 5%, o investidor pode contratar uma taxa de juro real com potencial de 
duplicar as suas poupanças dentro de quinze anos, sem esforço adicional. O 
processo é fácil, mas é preciso recordar o ditado que diz “não ponha todos os ovos 
na mesma cesta!” E sempre que necessário um especialista/conselheiro financeiro 
poderá ajudar a tomar melhores decisões. Até à próxima! 
 
Alberto Pitoro 
Director de Tesouraria | Absa Bank Moçambique 
               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



A Importância do Seguro de Vida 

 

 

 
O seguro de vida é um benefício bastante negligenciado por muitas empresas, porém, 
de extrema importância para a segurança financeira do trabalhador, e sua família. 
Recentemente, com o aumento do número de seguradoras a oferecerem este 
benefício, houve uma redução drástica no preço, e um aumento de benefícios. 
 
Em caso de morte de um trabalhador, o seguro de vida paga, aos beneficiários, um 
montante que varia de 12 a 60 salários, isto é, de 1 a 5 anos de salário. Pago de uma 
só vez!  
 
Em caso de morte de um membro trabalhador da família, e caso a família não tenha 
reservas financeiras, haverá um défice na renda que pode resultar numa queda do 
padrão de vida. O seguro de vida garante que, mesmo após a morte de um membro 
trabalhador, a família continue a honrar com as suas obrigações financeiras. 
 
O seguro de vida normalmente vem acoplado a um benefício de funeral, que cobre o 
membro principal, trabalhador, cônjuge, até 4 filhos. Os valores do benefício de 
funeral variam de MZN 30,000, podendo chegar a MZN 100,000, ou mais, 
dependendo da necessidade. 
 

Nácer Mondlane – Diretor | Carlyle Partners  

 



Informação de Mercado 
 

        

                                                                        

 

 
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 

 

 

Carlyle Partners | Av. Marginal, 141C Rani Towers 6th floor 

+258 84 480 5853 

https://www.carlylepartners.llc/ 

 

De acordo com o Relatório Anual do Mercado de Seguros de 2019, do 

Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique: 

 Existem 13.390 membros de Fundos de Pensões Privados em 

Moçambique: 

 11.591 membros ativos 

 1.799 aposentados 

 Os 3 principais provedores de fundos de aposentadoria são 

Sanlam, Global Alliance e Moçambique Previdente. 

 Existem 8 seguradoras que oferecem produtos de seguro de 

vida. 

              Fonte: www.issm.gov.mz 
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