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Pensar No Futuro, Vivendo O Presente.

Com a Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. já se pode preparar o dia de amanhã de uma forma segura 

e personalizada, garantindo uma reforma tranquila. Pioneira na criação e gestão de Fundos de Pensões no âmbito 

da Segurança Social Complementar, a Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. pretende garantir que os seus 

membros atinjam a reforma com a mesma qualidade de vida que possuíam enquanto trabalhadores no activo.

ValoreS da marCa 
A Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. 
pretende ser a líder na gestão de fundos 
de pensões e investimentos em Moçam-
bique, tendo como valores principais, a 
integridade, responsabilidade, gestão 
efectiva de recursos e custos, e a comu-
nicação integrada com todos os seus 
stakeholders. Os elementos da marca 
pretendem transmitir não só estes valores, 
mas também a segurança e eficiência. São 
oferecidos como serviços pela Moçam-
bique Previdente S.G.F.P. S.A,  a estratégia 
e concepção dos Fundos De Pensões, 
estruturação técnica e aprovação junto do 
regulador, angariação de contribuintes e 
participantes, investimento e gestão dos 
activos dos fundos, gestão de pagamentos 
a beneficiários, consultoria actuarial e 
financeira.

Sendo pioneira em Moçambique, na 
criação e gestão de fundos de pensões 
complementares a seguradora pretende 
se posicionar num lugar de excelência, 
no desenvolvimento de soluções para 

todo tipo de empresas (públicas, par ti -
cipadas e privadas), de modo a garantir 
um conjunto de benefícios não só 
no momento da reforma, mas desde 
o momento da criação dos fundos de 
pensões complementares. 

Ocupa actualmente uma posição de 
primazia como líder no sector, tendo 
como principais clientes as empresas 
participadas e do sector público.

ComunICação 
Desenvolveu uma estratégia de comu-
nicação integrada, mais direccionada aos 
decisores, líderes de topo e de recursos 
humanos das organizações, nos sectores 
corporate, em empresas nacionais e 
estrangeiras. Esta comuni-cação tem uma 
forte componente educativa de modo a 
explicar o que é um fundo de pensões, 
os seus diferentes tipos, importância 
para as empresas e para o país, principais 
produtos e serviços, bem como os 
diversos projectos para o futuro.

VantagenS ComPetItIVaS
A Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. 
oferece serviços e produtos à medida 
das necessidades de cada cliente, de 
modo personalizado e com uma equipe 
de profissionais, englobando actuários 
qualificados. 

É uma Superbrand 2015, tendo também 
sido reconhecida como  Best New Pension 
Fund Management Award Moçambique 
2014, pela Global Banking and Finance 
Review Awards, uma publicação inglesa 
e reconhecida com o Premio Internacional 
Arch of Europe (AIE) na Categoria Gold.

2011
É publicado o 

Decreto 25/2009, 
no Boletim da 

República número 
32, o Regulamento 

da Constituição e 
Gestão de Fundos 

de Pensões  
no âmbito da 

Segurança Social 
Complementar.

2012
É constituída 
e registada a 
Moçambique 

Previdente S.G.F.P. 
S.A. como uma 

sociedade anónima, 
com um capital 

de vinte e quatro 
milhões de meticais.

É autorizada pelo 
Ministério Das 

Finanças da República 
de Moçambique, 

e por tempo 
indeterminado, 
a Moçambique 

Previdente, a 
exercer a actividade 

de Constituição e 
Gestão de Fundos 

de Pensões.

2013
Iniciam as 

actividades da 
Moçambique 

Previdente S.G.F.P. 
S.A., com uma 

carteira de três 
fundos de Pensões, 

nomeadamente a 
Petromoc, S.A.; 

Aeroportos de 
Moçambique, E.P.; 

e Inagrico, Lda. 
Sendo que a 11 

de Dezembro do 
mesmo ano, foi 

feito o lançamento 
oficial da empresa.

2014
É lançado o Website 

da Moçambique 
Previdente S.G.F.P. 

S.A., bem como 
a sua primeira 

campanha integrada 
de comunicação 

da marca, com 
o objectivo de 

gerar visibilidade 
pública e despertar 

“curiosidade” para a 
temática de Fundos 

de Pensões.

 Em outubro 
é nomeada como 

Superbrands 
Moçambique 2015.

2015
É vencedora 

do Prémio 
Internacional Arch 

of Europe, 2015 
na categoria Ouro, 

atribuído pela 
Business Inititiative 

Directions em 
Frankfurt.

A Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. é a primeira empresa moçambicana constituída 
com o objecto exclusivo de constituição e gestão de Fundos de Pensões e investimentos, 
oferecendo assim um serviço especializado e personalizado.

O logo da Moçambique Previdente S.G.F.P S.A. representa uma flor de Lotus, planta 
aquática que floresce sobre a água e representa a união e a força. Pretende-se 
simbolizar a busca na luz e acreditar num futuro melhor, com sabedoria, força, 
energia e alegria.

A cor principal da Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A. é o azul, cor do mar e do 
céu, que procura representar a paz e serenidade, mas também a confiança.

O slogan da Moçambique Previdente S.G.F.P. S.A., “Viver o Presente, Pensando no Futuro”,  
pretende realçar a importância de se iniciar o planeamento do futuro o quanto antes, de 
modo a que se possa ter uma reforma despreocupada e com dignidade.

FACTOS QUE SE DESCONHECE

Em novembro 
é declarada 

vencedora do 
Best New Pension 
Fund Management 

Company 
Mozambique 

2014 Award  pela 
Global Banking 

and Finance 
Review Awards  

do Reino Unido.


