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O novo plano de pensão do setor privado de Gibraltar 
 O que você precisa saber 

É importante que você leia esse folheto pois ele contém informações importantes sobre os 

seus direitos de acordo com a legislação de 2019, que entrou em vigor em agosto de 2021. 

Em agosto de 2021 entrou em vigor, em Gibraltar, uma nova 

legislação de fundo de pensão trabalhista. Iniciando com os 

maiores empregadores, durante os próximos seis anos será 

obrigatório por lei que cada empregador no setor privado dê aos 

seus funcionários acesso a um plano de pensão. 

O que essa lei traz? 

A lei torna obrigatório a todos os empregadores em Gibraltar, 

começando por aqueles que empregam o maior número de 

funcionários, fornecer acesso a todos os funcionários elegíveis um 

plano de pensão além do plano de pensão estatal já existente. Caso 

você opte por aderir ao plano de pensão, a lei também torna 

obrigatório tanto para o empregador quanto para o empregado 

contribuir com um valor mínimo cada semana ou mês (dependendo 

da maneira como você recebe seu salário) para o seu fundo de 

pensão. 
 

Sou elegível? 

Na data em que o seu empregador se torna obrigado a lhe 

fornecer, de acordo com a lei, acesso a um plano de pensão, você 

estará imediatamente elegível se você tiver: 

• mais de 15 anos de idade; 

• trabalhado para o seu empregador por mais de um ano; e 

• um salário anual bruto, desse empregador, de £10,000 ou 

mais. 

Caso não seja elegível imediatamente você se tornará elegível no 

momento em que atender esses três requisitos. 

Quando meu empregador tem que fornecer um plano de pensão? 

Todos os empregadores em Gibraltar deverão fornecer acesso a 

um plano de pensão até 1º de julho de 2027. Entretanto, essa 

obrigação começa antes para os grandes empregadores. O quadro 

ao lado aponta as datas em que os empregadores, de acordo com 

seu tamanho, deverão cumprir com essa obrigação. 

Tenho que contribuir? 

Sim, com pelo menos 2% do seu rendimento bruto. Entretanto, 

alguns empregadores mesmo sem ter essa obrigação podem optar 

por pagar a parte do empregado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Data de início – para o empregador 

cumprir os requisitos 

 
 

 

Pode ser que você seja elegível a ter um 

plano de pensão estatal – que lhe trará 

alguma renda quando da sua 

aposentadoria – mas essa renda pode 

não ser suficiente para manter o seu 

padrão de vida. Um plano de pensão é  

uma forma de guardar algum dinheiro 

para a aposentadoria, geralmente com a 

ajuda do seu empregador. 

Aposentadorias duram 20 anos ou mais, 

então é importante guardar dinheiro, em 

um plano de pensão por exemplo, para 

que você possa manter seu padrão de 

vida durante a aposentadoria. 

Qual a importância de um 
plano de pensão? 

Datas aplicáveis 

Número de 
empregados 

Data * 

251+ 1 agosto 2021 

101 - 250 1 julho 2022 

51 - 100 1 julho 2025 

15 - 50 1 julho 2026 

14 ou menos 1 julho 2027 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tenho a obrigação de aderir ao plano de pensão do meu empregador? 

Não. Embora seja aconselhável participar em um plano de pensão, você pode optar por não, caso já esteja participando de 

algum outro plano de aposentadoria. Caso opte por não participar, ou o seu empregador ou o administrador do plano 

de pensão irão lhe fornecer o formulário necessário para isso. 

Meu empregador já fornece um plano de pensão. Isso irá mudar? 

Provavelmente não. Caso seu empregador já tenha algum plano de pensão em operação, desde que cumpra os 

requisites mínimos previstos em lei, nada deve mudar. 

 
Onde posso encontrar mais informações? 

A Comissão de Serviços Financeiros de Gibraltar (“The Gibraltar Financial Services 

Commission”) foi nomeada como Secretaria de Pensões (“The Pensions 

Commissioner”). Nossa função é fazer com que tanto os empregadores em 

Gibraltar quanto os administradores dos fundos de pensão cumpram os 

requisitos legais. 

Mais informações, incluindo perguntas frequentes estão disponíveis no 

endereço www.fsc.gi 
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oferecer acesso a um plano de pensão 

oferecer a opção de recusar 

contribuir com pelo menos 2% 

oferecer a opção de participar   
mais tarde 

Seu empregador deve …. 
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