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BVM E COOPERAÇÃO COM AS BOLSAS DE VALORES DA CPLP

FACTOR PROPULSOR PARA O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE 
CAPITAIS MOÇAMBICANO

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) tem pouco menos de duas décadas e vem 
tendo um papel crescente na oxigenação do sistema financeiro, procurando quebrar o 
paradigma erróneo de que mercados de capitais dinâmicos só podem florescer exclu-
sivamente em economias desenvolvidas. 

Pretendemos alterar os termos da equação, advogando e agindo no sentido de o 
mercado de capitais e a BVM serem alguns dos instrumentos financeiros que ajudem a 
promover o desenvolvimento económico inclusivo e a democratização do capital. Ter 
uma economia robusta, diversificada e sustentável exige uma Bolsa de Valores à altura 
desse desiderato, e não esperar que a economia se desenvolva para só depois ter uma 
Bolsa mais dinâmica.

Salim Cripton Valá, Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique



Ou seja, chegar a esse patamar não vai ser uma meta de alcance imediato, ditado pela 
conjuntura nem um esforço isolado. É por esse motivo que optamos por apresentar, 
nesta publicação, o percurso da instituição desde a sua criação, mas postulando que um 
crescimento mais estruturante, impactante e sustentável vai demandar novas linhas de 
cooperação, como as oportunidades que se abrem através de parcerias fortes com as 
Bolsas de Valores da Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP).

Com o advento da independência de Moçambique, em 1975, e até à criação da BVM, em 
1998, a única operação de mercado de capitais ocorreu em 1988, com a emissão de Obri-
gações do Tesouro a 5 anos, emitida em Meticais (a moeda nacional), com pagamento 
de juros semestrais. Esta emissão foi destinada a pessoas singulares e empresas nacio-
nais (com excepção das instituições públicas), tendo a colocação sido a nível nacional, 
através das instituições financeiras e das repartições de finanças, e foi subscrita na sua 
totalidade. Essa emissão foi amortizada em 1992.

Durante esse período, e para além da emissão obrigacionista referida, o Governo iniciou 
um programa de alienação de participações sociais detidas pelo Estado que, na “ausência 
de um mercado de capitais desenvolvido”1, foi operacionalizada por uma entidade gover-
namental criada para o efeito, a Unidade Técnica de Reestruturação de Empresas (UTRE). 
Esta fase de privatizações decorreu de 1991 a 1997, tendo tido o seu auge em 1994/1995. 

Em 1997, o Governo de Moçambique, através do então Ministério do Plano e Finanças, 
criou a Comissão Instaladora da Bolsa de Valores de Moçambique, tendo como missão 
promover a organização do mercado de capitais em Moçambique, nomeadamente ao 
nível da criação das estruturas institucionais e de ordem jurídica necessárias para o 
funcionamento do mercado. 

No ano seguinte, em 1998, e no seguimento da sua política económica, o Governo es-
tabeleceu a Bolsa de Valores de Moçambique, ditado pela vontade governamental de 
o sistema financeiro dispor de uma alternativa de financiamento ao sistema bancário, 
que igualmente concorresse para a promoção da poupança e a sua captação para 
o sector produtivo da economia, o sector empresarial público e privado, incluindo o 
próprio Estado.

A Bolsa de Valores de Moçambique, que iniciou as suas actividades em 1999, começou a 
funcionar num contexto de um mercado de capitais praticamente incipiente, um sistema 
creditício caracterizado por elevados níveis de taxas de juro (acima de 30%), e num 
ambiente de quase total ausência de cultura bolsista.

1  Decreto n.º 21/89, de 23 de Maio (Regulamento de alienação a título oneroso de participações financeiras do Estado).



Ao longo dos cerca de 19 anos da sua actividade, foram múltiplas as realizações e os 
desafios da BVM, e que marcaram as diversas fases da sua existência: a sua criação e 
arranque; a sua afirmação; a sua maturidade e a sua expansão. Prevê-se que a fase da 
sua consolidação possa ocorrer a partir de 2021-22.

Ao longo da sua existência, a BVM promoveu um conjunto de acções e iniciativas de natu-
reza regulamentar, de mercado, operacional e tecnológica, que marcaram o seu percurso. 
De entre essas acções e iniciativas, gostaria de destacar a realização da primeira Oferta 
Pública de Venda (OPV) de acções em Moçambique (2001), a criação do regime jurídico 
dos valores mobiliários escriturais (2002), a criação de instrumentos de Dívida de Curto 
Prazo (Papel Comercial, em 2005), a criação da Central de Valores Mobiliários (2006), o 
Novo Código do Mercado de Valores Mobiliários (2009), a criação do Mercado Bolsista 
vocacionado para as Pequenas e Médias Empresas (o Segundo Mercado de Bolsa, em 
2009), a capitalização bolsista ultrapassou os 1000 milhões USD (2012), a criação dos 
“Primary Dealers” de Obrigações do Tesouro (2013) e o primeiro Programa de Educação 
Financeira em Mercado de Capitais e Bolsa de Valores (2013).

Em 2017, foram aprovados alguns instrumentos estratégicos de intervenção, com des-
taque para o Plano Estratégico da BVM (2017-2021), a Visão Estratégica e Operacional 
da BVM (2017-2019), o Programa de Educação Financeira (2017-2019), bem como o 
Código de Conduta e Carta de Auditoria, a admissão à cotação da 1ª PME, e em 2018 foi 
aprovada a Estratégia de Comunicação e Imagem da BVM (2018-2021).

Durante o seu funcionamento, a Bolsa de Valores tem estado a evidenciar a sua relevância 
como alternativa de financiamento para o sector público e privado, meio seguro para a 
promoção de poupança para os aforradores e investidores e permitindo direccionar a 
poupança disponível e mobilizável para o sector produtivo da economia, tendo até esta 
data financiado a economia (sector empresarial e estatal), em mais de 90 mil milhões 
MT (cerca de 1.500 milhões USD).

Os grandes desafios da BVM estão focalizados para o crescimento e fortalecimento da 
instituição para a admissão de mais empresas para a Bolsa; introdução de novos produtos 
e serviços que proporcionem ao mercado maiores volumes de negociação e de investi-
mento; emergência de operadores de bolsa (corretores) autónomos ou independentes; 
criação de novos mercados e no aprimoramento da regulamentação; adequação das 
plataformas de negociação e da centralização de valores mobiliários aos padrões inter-
nacionalmente reconhecidos com vista à interligação com as Bolsas de Valores regionais 
e de outras praças financeiras; e atracção de investimento estrangeiro para Moçambique 
através do mercado de capitais e da Bolsa de Valores.



O exercício de planeamento estratégico da BVM prevê que em 2021-22 entremos na 
fase de consolidação da instituição e um período de maior dinamismo do mercado de 
capitais em Moçambique, tornando o custo do dinheiro mais barato para os empresários 
e agentes económicos, em particular os nacionais e os de pequena e média dimensão.

Nessa altura, esperamos que a capitalização bolsista em % do PIB suba de 8 para 21%, e 
se incremente significativamente o número de empresas cotadas (actualmente são 6), 
o volume de negócios, a liquidez de mercado, o número de títulos cotados, e o número 
de títulos e de titulares registados na Central de Valores Mobiliários.

As Bolsas de Valores devem estar necessariamente ligadas ao mundo, a outras praças 
financeiras, aos investidores, ao sistema financeiro global. Essa é uma realidade incon-
tornável, e a BVM não pode nem deve ser uma excepção. É nessa perspectiva que temos 
estado a levar a cabo um ousado programa de promoção de cooperação e parcerias 
com entidades congéneres, para aprender com as experiências de Bolsas de Valores 
localizadas noutros quadrantes do mundo.

Uma maior cooperação e interligação com as Bolsas de Valores da CPLP faz parte das 
prioridades estratégicas da BVM para o futuro, e acredito que seja um factor propulsor 
para tornar o sistema financeiro e o mercado de capitais moçambicano mais vibrante, 
resiliente e sustentável.  

Maputo, 10 de Julho de 2018

O PCA da BVM

________________
Salim Cripton Valá
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I.

Introdução



Introdução
Esta publicação pretende apresentar a evolução da Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) desde a sua criação, pelo Governo de Moçambique, em 1998, até a actualidade, 
abordando aspectos de cariz institucional, do mercado, da prestação de informação, 
das mais relevantes entidades da bolsa, o desempenho do mercado e da Bolsa de Va-
lores, entre outras.

Ao nível da Bolsa de Valores, o documento refere-se a sua criação, natureza e objectivos, 
as suas atribuições e competências, as entidades que participam no mercado, o enqua-
dramento institucional da BVM, a importância das parcerias, participações e colaboração 
da Bolsa com outras entidades nacionais e estrangeiras, os serviços disponibilizados e 
a organização, assim como os instrumentos estratégicos que norteiam a acção da BVM.

Do Mercado da Bolsa de Valores, é exposta a sua estrutura, os produtos negociados, os 
tipos de ofertas de títulos, as vantagens da cotação, condições e etapas para a admissão 
das empresas, a obrigatoriedade da prestação de informação ao mercado e aos investi-
dores, os custos decorrentes da transacção de títulos e de outros eventos corporativos 
e os sistemas de negociação, compensação e liquidação de operações de bolsa.

Da prestação de informação vai-se não só ter o foco na informação a prestar pelas 
empresas cotadas na Bolsa, como também as publicações da BVM e a perspectiva de 
estabelecimento de índices bolsistas, o regime fiscal dos valores mobiliários e o regime 
fiscal para os investidores não-residentes, para além de se apresentar o enquadramento 
regulamentar da Bolsa.

Da Central de Valores Mobiliários (CVM) vai-se abordar a sua criação, objectivos e fun-
cionamento, dos custos para os seus intervenientes e as normas regulamentares que 
regem a sua actividade.

Um capítulo importante do documento vai ser dedicado ao  desempenho da Bolsa de 
Valores ao longo dos 19 anos de actividade, apontando as diversas etapas do percurso 
da BVM, os indicadores bolsistas mais importantes do mercado, as empresas cotadas 
na Bolsa, a importância da Educação e Literacia Financeira, e refere-se as perspectivas 
estratégicas da BVM para o futuro.

Para finalizar, vai ser fornecida alguma informação sobre os contactos, a localização e 
outras informações úteis para propiciar a articulação dos demais utentes e parceiros 
com a BVM. 



II.

A Instituição
BVM: CRIAÇÃO, NATUREZA E OBJECTIVOS

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA BVM

ENTIDADES PARTICIPANTES

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

PARCERIAS E PARTICIPAÇÕES

SERVIÇOS DA BVM

ORGANIZAÇÃO INTERNA 

RECURSOS HUMANOS

INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS
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1. BVM: CRIAÇÃO, NATUREZA E OBJECTIVOS

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) foi criada pelo Governo em 1998, pelo De-
creto 49/98, de 22 de Setembro, que criou a Bolsa de Valores e aprovou o seu primeiro 
Regulamento Interno, posteriormente revogado pelo Decreto 45/07, de 30 de Outubro, 
que veio a aprovar o novo regulamento.

A BVM tema a natureza de um instituto público, dotado de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial e, de acordo com o seu objecto e princípios, é responsável por 
organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores mobiliários, bem 
como a prestação de outro tipo de serviços de interesse para o mercado de capitais, 
assim como para o sector financeiro e empresarial.

Três grandes objectivos ditaram a criação da BVM, que ainda se mantêm actuais, a 
saber: (i) diversificar as fontes alternativas de financiamento à economia (as Empresas 
e o Estado); (ii) Promover uma cultura de poupança e a sua captação para maximizar 
o volume e a rentabilidade da poupança, e (iii) Direccionar a poupança para o investi-
mento produtivo.

DIVERSIFICAR AS 
ALTERNATIVAS DE 
FINANCIAMENTO

PROMOVER A 
CAPACITAÇÃO DA 

POUPANÇA

DIRECCIONAR A POUPANÇA 
PARA O INVESTIMENTO 

PRODUTIVO
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2. ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DA BVM 

Compete à BVM organizar, gerir e manter o mercado secundário de valores mobiliários, 
no quadro legal aplicável, e sem prejuízo da prestação de outros serviços de interesse 
para o mercado de capitais e para o sector financeiro ou empresarial, que lhe sejam 
legitimamente atribuídos ou solicitados.

A Bolsa tem uma representatividade nacional, ao serviço do desenvolvimento da eco-
nomia, através da prestação dos seus serviços, isoladamente ou no quadro de parcerias 
com organismos nacionais ou internacionais em que participe.

Presta serviços aos agentes económicos nacionais e estrangeiros, desenvolvendo a 
sua actividade com permanente e absoluto respeito pelos princípios da legalidade e 
integridade, da salvaguarda do interesse público e da protecção dos interesses dos 
investidores.

3. ENTIDADES PARTICIPANTES 

A BVM é tutelada pelo Ministro da Economia e Finanças, e nos termos do Código do 
Mercado de Valores Mobiliários, a supervisão do mercado de capitais é exercida pelo 
Banco de Moçambique.
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4. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

A BVM está enquadrada no Mercado de Capitais, constituindo aquela que é a mais em-
blemática das suas instituições, sendo ainda a entidade gestora da Central de Valores 
Mobiliários de Moçambique. 

SISTEMA FINANCEIRO

MERCADO 
PRIMÁRIO

MERCADO 
DE CAPITAIS

MERCADO 
CAMBIAL

MERCADO 
MONETÁRIO

CENTRAL DE 
VALORES 
MOBILIÁRIOS

MERCADO 
SECUNDÁRIO

MERCADO 
FORA DE BOLSA

BOLSA DE 
VALORES

Mercado onde se 
emitem e transacionam 
as acções, obrigações e 

outros títulos.
Bolsas de Valores 

Centrais de TítulosFluxo de capitais 
entre países, e as 

operações 
cambiais de troca 

de moeda.

Bancos 
Casas de Câmbio

Mercado dos 
depósitos à ordem, 

a prazo, dos 
empréstimos 

bancários.

Bancos Comerciais
Bancos de Investim.

A Bolsa de Valores aproxima a procura da oferta: 
o aforrador, que tem excesso de recursos 

(poupança) mas não tem oportunidade de investi-
los em actividades produtivas, e o tomador, que 

está na situação contrária.

5. PARCERIAS E PARTICIPAÇÕES

A BVM estabelece parcerias com entidades nacionais e participa em organismos inter-
nacionais que concorrem e/ou complementam as suas competências e o seu âmbito 
de intervenção.

PARCERIAS COM ORGANISMOS NACIONAIS

•	 APIEX - Agência para a Promoção de Investimento e Exportações
•	 IPEME – Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas
•	 IoDMoZ – Instituto de Directores de Moçambique
•	 OCAM – Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique
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•	 ITIS – Instituto de Tecnologia, Inovação e Serviços
•	 APME – Associação das Pequenas e Médias Empresas
•	 AEFUM – Associação dos Estudantes Finalistas e Universitários  de Moçambique

•	 UNIZAMBEZE  - Universidade Zambeze 
•	 UCM – Universidade Católica de Moçambique
•	 ISCAM – Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
•	 USTM – Universidade São Tomás de Moçambique
•	 UEM – Universidade Eduardo Mondlane
•	 UP – Universidade Pedagógica

COOPERAÇÃO COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Bolsas de Valores

•	 EURONEXT Lisbon
•	 WARSAW Stock Exchange

Entidades em que a BVM é associada

•	 ASEA – Association of African Stock Exchanges
•	 CoSSE – Committee of SADC Stock Exchanges.
•	 OIC – Bolsas de Valores da Organização para a Cooperação Islâmica
•	 ANNA – Associação das Agências Nacionais de Codificação

Colaboração

•	 FSDMoç – Finantial Sector Development
•	 ADB – African Development Bank
•	 WB – World Bank
•	 IMF – International Monetary Fund
•	 USAID, PNUD
•	 FIP – Financial and Investment Protocol
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6. SERVIÇOS DA BVM

1
2

4
3

AGÊNCIA 
NACIONAL DE 
CODIFICAÇÃO

NEGOCIAÇÃO
DE TÍTULOS 

COTADOS

APOIO AO 
MERCADO E SEUS 
PARTICIPANTES

CENTRAL DE 
VALORES 

MOBILIÁRIOS

SERVIÇOS
DA 

BOLSA

APOIO AO MERCADO E SEUS PARTICIPANTES

Gestão dos mercados de bolsa e a transacção de títulos. Gestão de Eventos e Prestação 
de Informação. Criação de produtos, serviços e instrumentos financeiros. Programa de 
Educação Financeira. Apoio ao Estado, às Empresas e aos Investidores. Admissão à co-
tação em Bolsa de acções, obrigações e outros títulos. Registo de Operadores de Bolsa.

NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS COTADOS NA BOLSA

Gestão da transacção de Obrigações de Tesouro, Fundos Públicos, Obrigações Cor-
porativas, Papel Comercial, Acções, Direitos, e Unidades de Participação de Fundos de 
Investimento.

AGÊNCIA NACIONAL DE CODIFICAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Codificação internacional dos títulos emitidos e negociados em Moçambique. Codifica-
ção internacional dos Produtos e instrumentos financeiros emitidos em Moçambique.

CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS

Registo dos títulos emitidos e negociados em Moçambique. Registo individualizado dos 
seus titulares, empresas e demais participantes. Compensação e liquidação financeira 
de operações com títulos.
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7. ORGANIZAÇÃO INTERNA DA BVM

A estrutura interna da BVM possui 2 Pelouros: 

1. Operações e Mercados, com 3 Direcções (Operações; Central de Valores Mobiliá-
rios, e TICs), e;

2. Administração, Finanças, Estudos e Planeamento com 2 Direcções (Administração, 
Finanças e Recursos Humanos; Planeamento, Estudos, Cooperação e Educação 
Financeira)

O Presidente do Conselho de Administração, temos as seguintes áreas na sua depen-
dência directa:

1. Assessoria;
2. Gabinete de Controlo Interno;
3. Gabinete Jurídico;
4. Gabinete de Comunicação e Imagem:
5. UGEA – Unidade Gestora de Aquisições.

ORGANOGRAMA DA BVM
Presidente Conselho

de Administração

Conselho
de Administração

Gabinete de 
Controlo Interno

Gabinete 
de Comunicação

e Imagem

Administração, 
Finanças, Estudos 

e Planeamento

Operações
e Mercado

Operações
e Mercado

Negociação 
e Controlo 

do Mercado

Apoio às Empresas 
e aos Investidores

Central de 
Valores 

Mobiliários

Registo de Valores 
Mobiliários

Compensação e 
Liquidação, Gestão 
de Eventos e de Risco

TIC’s

Desenvolvimento 
de Sistemas

Comunicações 
e Infraestruturas

Planeamento, 
Estudos, Cooperação 
e Educação Financeira

Planeamento, 
Estudos e Estatística

Cooperação 
Internacional

Educação Financeira

Administração, 
Finanças e Recursos 

Humanos

Finanças

Recursos Humanos

Património

UGEAGabinete Jurídico

Conselho Fiscal
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8. RECURSOS HUMANOS 

A BVM possui 44 colaboradores, dos quais 21 são do sexo masculino (47,7%), e 23 são 
do sexo feminino (52,3%).

Em termos de nível académico, a BVM tem 9 colaboradores com qualificações do Ensino 
Médio e Técnico (20,5%), e os restantes 35 colaboradores com qualificações do Ensino 
Superior (79,5%).

9. INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS

A actividade da BVM norteia-se por um conjunto de instrumentos estratégicos, com 
destaque para:

A. PLANO ESTRATÉGICO DA BVM (2017-2021)

Em economia os investimentos são considerados como a mola propulsora do 
crescimento e desenvolvimento económico. O mercado de capitais contribui para 
mobilizar os recursos de poupança para o investimento produtivo, oferece alter-
nativas de investimento seguras e rentáveis, diversifica e distribui o risco e propicia 
as oportunidades para a democratização do capital. 

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) quer estar na centralidade do processo 
virtuoso de conectividade entre a poupança, o investimento e financiamento, a 
capitalização dos cidadãos e o seu empoderamento económico, jogando um papel 
de dinamizador do sistema financeiro e da economia. 

B. VISÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL DA BVM (2017-2019)

A Visão Estratégica da BVM está alicerçada nos pilares fundamentais que opera-
cionalizam os objectivos estratégicos de tornar a Bolsa uma alternativa efectiva 
e eficiente de financiamento à economia, instrumento promotor da poupança e a 
sua apropriada canalização para potenciar investimentos produtivos.

É nesse contexto que a BVM se assume como uma instituição que procura dina-
mizar e tornar mais relevante e utilitário o Mercado de Capitais em Moçambique, 
contribuindo assim para o fortalecimento, diversificação e sustentabilidade do seu 
sistema financeiro.
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C. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA (2017-2019)

O programa de Educação Financeira (PEF) da Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM), é um instrumento rolante destinado a promover e orientar as acções es-
tratégicas na dimensão de Informação, Educação e Comunicação (IEC) tendo em 
vista a dinamização do mercado de capitais e da Bolsa de Valores, assumindo um 
horizonte temporal de três anos (2017 - 2019) e com uma abrangência nacional.

D. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM (2018-2021)

A BVM entende que o crescimento do mercado, em termos dos serviços que 
oferece, só pode ser efectivo enquanto houver um mecanismo consolidado de 
relacionamento entre a Instituição e os diversos grupos de interesse, designados 
de stakeholders. Para além de garantir a prestação de informação, em resposta à 
sua natureza de trabalho, esta estratégia busca servir como um elemento funda-
mental de projecção da imagem da BVM, explorando o seu diferencial, enquanto 
uma instituição peculiar de oferta de serviços de mobilização de investimentos para 
o sector produtivo e instrumento de poupança – aproveitando as potencialidades 
que as Tecnologias de Informação  e Comunicação (TIC´s) oferecem.
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1. ESTRUTURA DO MERCADO

O funcionamento do mercado de valores mobiliários rege-se pelo Código do Mercado 
de Valores Mobiliários e demais legislação aplicável (Código Comercial, Actividade de 
Intermediação Financeira, Constituição de Sociedades Financeiras, Lei Cambial, Custos 
de Mercado e Central de Valores Mobiliários). São os seus participantes e regulamentos 
que asseguram a existência de um mercado bolsista em conformidade com as normas 
internacionais.

LIVRE ACESSO
AO MERCADO

LIQUIDEZ DO 
MERCADO

INVESTIDORES

SUPERVISORESREGULADORES

EMPRESÁRIOS

TRANSPARÊNCIA
DO MERCADO

BOLSA 
DE VALORES

INTERMEDIAÇÃO

MERCADO
DE CAPITAIS

MULTIPLICIDADE 
DE EMPRESAS E 
INVESTIDORES

DIVERSIFICAÇÃO 
DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS

O mercado de capitais dispõe de um conjunto de instrumentos financeiros, com diferen-
tes graus de risco, liquidez e rentabilidade, emitidos por entidades públicas e privadas, 
e negociáveis em Bolsa. 
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2. PRODUTOS NEGOCIADOS NA BVM

Na BVM são actualmente transaccionados produtos de Dívida (Obrigações do Tesouro, 
Obrigações Corporativas, Papel Comercial) e Acções:

Títulos representativos do capital social das
sociedades anónimas. Cada acção confere ao seu
titular o direito a uma parte proporcional dos lucros
(dividendos). São títulos de Longo Prazo.

ACÇÕES

Empréstimo de Médio e Longo Prazo que uma
empresa contrai junto de investidores, por
contrapartida de um pagamento periódico de juros.

PAPEL 
COMERCIAL

OBRIGAÇÕES

Similar às Obrigações, mas de Curto Prazo (até 1
ano), com objectivo de financiar défices de
tesouraria.
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3. TIPOS DE OFERTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

Na BVM as transacções e outras operações com valores mobiliários (acções, obrigações 
e outros títulos) podem ser feitas em Mercado Primário (ofertas de subscrição de obriga-
ções, ofertas de subscrições de aumento de capital social, ... ) ou em mercado secundário 
(ofertas de venda de acções, ofertas de subscrição de novas acções para accionistas, ...).

As ofertas de valores mobiliários podem ser feitas na modalidade de ofertas privadas 
ou na modalidade de ofertas públicas.

As ofertas públicas de transacção de valores mobiliários estão definidas no Código 
do Mercado de Valores Mobiliários, e são consideradas como tal as ofertas que sejam 
oferecidas:

•	 a um número indeterminado de pessoas
•	 a um número determinado de pessoas não previamente identificadas
•	 quando a sua colocação for por qualquer forma de comercialização pública.

As ofertas que não se enquadrem como Ofertas Públicas, são consideradas como 
Ofertas Privadas.

Exceptuam-se desta regra as ofertas de acções destinadas aos accionistas de empresas 
cotadas em Bolsa. Apesar de os destinatários da oferta serem conhecidos e determi-
náveis, pelo facto de serem accionistas, a oferta é considerada pública, e não privada.

4. OFERTAS PÚBLICAS DE TRANSACÇÃO

Na sua qualidade de Supervisor do Mercado de Valores Mobiliários, o Banco de Moçam-
bique regulamenta a execução das Ofertas Públicas de Transacção.

A realização de Ofertas Públicas de Transacção inclui duas modalidades de transacções: 
as Ofertas Públicas de Venda (OPV) e as Ofertas Públicas de Aquisição (OPA).

OFERTAS PÚBLICAS DE VENDA

A realização de uma OPV depende da autorização prévia do Banco de Moçambique 
(BM), e obedece a um conjunto de etapas:

i) Pedido apresentado por um intermediário financeiro, em representação da empre-
sa, instruído com todos os documento legalmente exigidos, para se obter a prévia 
autorização do supervisor para a realização da OPV;



1ª REUNIÃO DAS BOLSAS DE VALORES DA CPLP 

23

ii) Após a autorização do Banco de Moçambique, o lançamento da OPV só pode ter 
lugar após a publicação do Anúncio de Lançamento da OPV (documento prévia-
mente aprovado pelo BM);

iii) A publicação do Anúncio de Lançamento, marca a abertura da OPV  ao público,  
iniciando-se o prazo durante o qual os interessados podem dar ordens de compra 
para a OPV;

iv) O Anúncio de Lançamento contém todas as informações sobre a empresa que 
está a lançar a OPV e sobre a operação e os valores mobiliários objecto da OPV;

v) Com base no Anúncio de Lançamento da OPV, os investidores podem fazer uma 
avaliação adequada da empresa, e tomarem a sua decisão de investir ou não;

vi) Dependendo da dimensão e das características da OPV, o prazo para a aceitação 
de ordens para a OPV varia entre uma a quatro semanas;

vii) A aceitação da oferta pelos seus destinatários é feita mediante ordens de bolsa para 
a compra dos respectivos títulos, dados por escrito aos intermediários financeiros 
que as podem receber;

viii) As OPV são executadas em sessão especial de bolsa, organizada pela Bolsa de 
Valores de Moçambique e previamente anunciadas, procedendo-se à divulgação 
pública dos resultados através da sua publicação no Boletim de Cotações.

ix) Depois da Sessão Especial de Bolsa, as acções objecto de uma OPV podem ser 
admitidas à cotação na Bolsa de Valores de Moçambique, dependendo da vontade 
da Emitente ou da vontade de 10% dos seus accionistas.

OFERTAS PÚBLICAS DE AQUISIÇÃO

As OPA são uma forma de compra de valores mobiliários, normalmente acções, em 
que uma parte (o oferente) quer adquirir uma % do capital social de uma empresa, a 
um determinado preço e durante um certo período de tempo, fazendo conhecimento 
público aos accionistas da empresa.

Uma OPA pode revestir a forma de uma Oferta Pública de Compra ou de Troca, con-
soante a contrapartida consista em dinheiro ou em valores mobiliários.
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As OPA são facultativas, mas há situações em que o Código das Sociedades Comer-
ciais ou o Código do Mercado de Valores Mobiliários impôem a obrigatoriedade do seu 
lançamento: 

•	 constituição de sociedade por subscrição pública;
•	 quando um accionista já tem o domínio da empresa e pretende comprar mais 

acções; e, 
•	 quando as acções que pretende adquirir somadas às acções detidas lhe atribuírem 

20% dos votos da sociedade.

A realização de uma OPA depende da autorização prévia do Banco de Moçambique 
(BM), e obedece a um conjunto de etapas e procedimentos documentais similares a 
uma OPV, com as necessárias adaptações.

5. VANTAGENS DA COTAÇÃO NA BOLSA

VANTAGENS 
DAS EMPRESAS

COTADAS NA
BOLSA

01

02

03

04

05

06

07

ISENÇÃO DE 
IMPOSTO DE 
SELO NAS 
TRANSACÇÕES 
DE BOLSA

MAIOR 
VISIBILIDADE 
DA EMPRESA

MAIOR APETÊNCIA 
DOS INVESTIDORES 
ESTRANGEIROSMERCADO BOLSISTA, 

MUITOS  INVESTIDORES, 
POTENCIAL DE MAIS 

NEGÓCIO

OPÇÕES DE 
FINANCIAMENTO 

SEM JUROS

POUPANÇA 
FISCAL DE 50% 
NOS 
DIVIDENDOS

POSSIBILIDADE DE
EXPATRIAMENTO
DE CAPITAIS
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6. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO À COTAÇÃO

Na Bolsa de Valores, o mercado bolsista está segmentado em função da dimensão das 
empresas, havendo por isso um mercado para o Estado e as Grandes Empresas – o MCO 
ou Mercado de Cotações Oficiais – e um mercado de bolsa para as PME (Pequenas e 
Médias Empresas) – o SME ou Segundo Mercado.

O mercado de bolsa para as Pequenas e Médias Empresas foi criado pela BVM em 2009 
para permitir o acesso deste importante segmento do sector empresarial moçambicano 
ao Mercado de Capitais e assim serem financiadas a um custo de capital relativamente 
mais baixo. 

Nos termos do Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 4/2009, de 24 de Julho, estabelece competências à Bolsa de Valores para a criação 
de novos mercados de bolsa:

1. Mercado sem Cotações (mercado para as empresas que ainda não cumprem todos 
os requisitos do MCO e do SME); 

2. Mercado de “Startups”;
3. Mercado de MegaProjectos, e;
4. Outros mercados que justifiquem a sua criação.

Para dar maior nível de confiança ao mercado e aos seus investidores, a BVM condiciona 
a cotação das empresas ao cumprimento de um conjunto de requisitos (legais, eco-
nómicos e de mercado), que são diferentes para cada um dos tipos de títulos (acções, 
obrigações, Papel Comercial e outros) e para cada um dos Mercados de Bolsa (Cotações 
Oficiais e Segundo Mercado de Bolsa).

A dimensão de uma empresa, a sua natureza e características especificas, podem con-
dicionar o tempo de uma empresa a cotar-se na Bolsa de Valores, mas normalmente 
decorre de 1 a 3 meses para PMEs (Segundo Mercado) e de 3 a 6 meses para as Grandes 
Empresas (Mercado de Cotações Oficiais).
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REQUISITOS DE ADMISSÃO À COTAÇÃO PARA 
ACÇÕES

MERCADO DE 
COTAÇÕES OFICIAIS

(Estado e 
Grandes Empresas)

SEGUNDO 
MERCADO

(Pequenas e 
Médias Empresas)

CONFORMIDADE LEGAL DA EMPRESA E DAS ACÇÕES    

Até Abril.2015 28 Milhões MT 7 Milhões MT

Maio.2015 - … 16 Milhões MT 4 Milhões MT

ADEQUADA SITUAÇÃO ECONÓMICA-FINANCEIRA DA SOCIEDADE    

PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO E CONTAS ANUAIS DA SOCIEDADE 2 anos 9 meses

LIVRE TRANSMISSIBILIDADE DAS ACÇÕES    

DISPERSÃO DE ACÇÕES A COTAR EM BOLSA 15% 5%

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA OU CAPITAIS PRÓPRIOS

Os requisitos exigidos para os dois mercados são os mesmos, mas diferentes em ter-
mos quantitativos e grau de exigência (no MCO exige-se capitais próprios no valor de 
16 milhões MT, dispersão de 15% do capital social e 2 anos de contas auditadas; no SME 
exige-se capitais próprios de 4 milhões MT, dispersão de 5% do capital social e 9 meses 
de contas auditadas). 

As condições mais importantes para uma empresa ser admitida à cotação são quatro: 
(1) a sociedade deve ser uma Sociedade Anónima, para ter o capital social representa-
do por acções; (2) as acções da sociedade devem ser livremente transmissíveis; (3) a 
sociedade deve ter contas auditadas, e; (4) parte das acções que representam o capital 
social das empresas devem estar dispersas pelo público.

Uma vez que as empresas tenham as condições básicas para cotarem-se na Bolsa de 
Valores, as empresas têm de assegurar que as suas acções estão registadas na Central 
de Valores Mobiliários, assim como os seus accionistas, e solicitarem à Bolsa de Valores 
o pedido de Admissão à Cotação, de cujo processo documental faz parte um dos mais 
importantes documentos para a tomada de decisão dos investidores: o Prospecto de 
Admissão à Cotação.



1ª REUNIÃO DAS BOLSAS DE VALORES DA CPLP 

27

7. ETAPAS PARA  A ADMISSÃO À COTAÇÃO

A Empresa tomou a decisão de cotar-se em Bolsa

Tem de ser uma Sociedade Anónima

As acções a cotar devem ser livremente transmissíveis

Ter Contas auditadas e publicadas no B.Cotações da BVM

As acções devem ser suficientemente dispersas pelos accionistas

1

2

3

4

5

Registo das acções na Central de Valores Mobiliários

Organizar o Processo Documental de Admissão à Cotação 
(Prospecto)

Pedido de Admissão à Cotação na BVM via Corretor de Bolsa

BVM analisa e decide da Admissão à Cotação

EMPRESA ADMITIDA À COTAÇÃO NA BOLSA DE VALORES

6

7

8

9

10
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8. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELAS EMPRESAS COTADAS NA BVM

As empresas cotadas na BVM estão obrigadas à prestação de informação ao merca-
do, aos investidores e à bolsa de Valores, naquilo que é conhecido como “disclosure 
information”.

A BVM pode dispensar as sociedades da prestação de alguma da informação obrigatória, 
se a divulgação dessas informações prejudicar os legítimos interesses da sociedade.
A divulgação da informação é feita no Boletim Oficial de Cotações da BVM, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação previstas em disposições legais ou estatutárias.

INFORMAÇÃO DE CARÁCTER GERAL À BOLSA DE VALORES E AO MERCADO

•	 Projecto de alteração estatutária e  respectiva aprovação;

•	 Admissão à cotação em Bolsa de Valores estrangeira de quaisquer valores mobi-
liários por si emitidos;

•	 Relatório, balanço e contas do Conselho de Administração, parecer do Conselho 
Fiscal e e certificação por auditores independentes autorizados;

•	 Quaisquer outras informações que a Bolsa de Valores solicitar ou que estabeleça 
mediante regulamento.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS A PRESTAR AO MERCADO POR SOCIEDADES COM 
ACÇÕES COTADAS OU OBRIGAÇÕES COTADAS

•	 Emissão de novas acções ou redução do capital social;

•	 Novas emissões de empréstimos obrigacionistas e respectivas garantias;

•	 Atribuição e pagamento de dividendos ou outros rendimentos aos accionistas;

•	 Exercício dos direitos de subscrição ou de incorporação;

•	 Operações de conversão;

•	 Pagamento de juros ou prémios ou do reembolso de obrigações e outros valores 
representativos de dívida;

•	 Qualquer alteração dos direitos inerentes às diferentes categorias de valores mo-
biliários ou das suas condições;

•	 Modificações importantes verificadas na estrutura das participações no capital social; 

•	 Convocação das assembleias de accionistas ou de obrigacionistas;
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•	 Factos novos ocorridos na sua esfera de actividade que não sejam do conhecimen-
to geral e que sejam susceptíveis de afectar a sociedade de forma significativa.

9. CUSTOS DE BOLSA PARA AS EMPRESAS COTADAS

TAXA DE ADMISSÃO À COTAÇÃO (BVM)

O valor da taxa é calculada sobre o valor nominal do capital a admitir:

•	 0,025% para obrigações;
•	 0,050% para acções;
•	 0,100% para outros valores mobiliários.

TAXA DE MANUTENÇÃO NA COTAÇÃO (BVM)

Até 31 de Janeiro de cada ano, as sociedades cotadas pagam esta taxa, calculada sobre 
o valor nominal do capital admitido, relativamente a cada emissão mantida na cotação, 
e é dos seguintes montantes:

•	 Entre 0,004% e 0,005% para obrigações;
•	 Entre 0,008% e 0,010% para acções;
•	 Entre 0,016% e 0,020% para outros valores mobiliários.

READMISSÃO À COTAÇÃO DE TÍTULOS EXCLUÍDOS (BVM)

Taxa calculada sobre o valor nominal do capital a readmitir:

•	 0,0125% para obrigações;
•	 0,0250% para acções ;
•	 0,0500% para outros valores mobiliários.

10. ORDENS DE BOLSA

Designa-se por ordem de bolsa o mandato relativo às operações de compra e venda de 
quaisquer valores mobiliários.

A ordem de bolsa contém obrigatoriamente as seguintes  informações:

•	 Identificação do comprador ou vendedor;

•	 Natureza da transacção (compra ou venda);

•	 Natureza, categoria, quantidade e entidade dos títulos que se querem transaccionar
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•	 O tipo de operação e condições em que deve ser realizada;

•	 A modalidade da ordem de bolsa quanto ao preço;

•	 O prazo de validade da ordem (máximo de 30 dias);

•	 A data em que a ordem de bolsa é dada.

No que se refere ao preço, as ordens de bolsa podem ser:

•	 Ao melhor, quando não indicam qualquer limite para o preço de compra ou de 
venda;

•	 Com limite de preço, quando é estipulado o preço máximo ou o preço mínimo a 
que o ordenador está disposto a comprar ou vender, respectivamente.

As ordens de bolsa são entregues aos intermediários financeiros (bancos) onde o 
comprador tenha conta bancária, ou onde o vendedor tenha os títulos depositados/
registados.

Ao ordenador da ordem de compra, o intermediário financeiro cativa o valor corres-
pondente ao da ordem de bolsa, e ao ordenador da ordem de venda o intermediário 
financeiro bloqueia os títulos correspondentes.

O intermediário financeiro terá ainda de verificar se o ordenador da ordem de compra 
está registado na Central de Valores Mobiliários (CVM) da BVM ou se os títulos refe-
rentes a uma ordem de venda estão registados em nome do ofertante da ordem de 
venda junto da CVM.

Caso não estejam registados na CVM, o intermediário financeiro irá promover o seu 
registo, não havendo quaisquer custos por esse registo. Sem os investidores estarem 
registados na CVM, as ordens de bolsa, quer de compra quer de venda, não podem ser 
executadas.

Com o registo na CVM confirmado, o intermediário financeiro entrega as ordens de bolsa 
ao operador de bolsa, que por sua vez as regista no sistema de negociação da BVM.

As ordens de bolsa devem revestir a forma escrita (impresso, fax, mail ou outra forma 
formal), mesmo que inicialmente o intermediário financeiro ou o operador de bolsa a 
tenham aceite por via verbal. 



1ª REUNIÃO DAS BOLSAS DE VALORES DA CPLP 

31

A ordem de bolsa pode ser executada numa só sessão de bolsa, ou no caso de o não 
ser na sua totalidade, pode conseguir fazê-lo ao longo de várias sessões de bolsa, de 
acordo com o prazo de validade da ordem de bolsa.

11. INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS E OPERADORES DE BOLSA

As transacções de valores mobiliários só podem realizar-se com a intervenção de um 
intermediário financeiro autorizado a exercer a actividade de intermediação financeira 
em valores mobiliários: 

•	 Recebimento de ordens de bolsa;

•	 Negociação de valores mobiliários por conta própria;

•	 Prospecção de investidores para operações de bolsa;

•	 Colocação de valores mobiliários no mercado primário de bolsa;

•	 Organização, registo, lançamento e execução de OPVs e OPAs;

•	 Abertura de contas de títulos e de registo de valores mobiliários na CVM;

•	 Gestão de carteira de valorees mobiliários por conta de clientes;

•	 Administração de fundos de investimento;

•	 Consultoria sobre investimentos em valores mobiliários.

Em Moçambique, os principais intermediários financeiros intervenientes no mercado 
bolsista são:

•	 As sociedades corretoras;

•	 As sociedades financeiras de corretagem;

•	 Os bancos comerciais e de investimento.

As sociedades corretoras (Brokers) e as sociedades financeiras de corretagem (Dealers) 
são designadas por Operadores de Bolsa, e são os únicos intermediários financeiros 
autorizados a registarem ordens de bolsa no sistema de negociação da BVM.

Como Operadores de Bolsa, Moçambique só tem Sociedades Financeiras de Corretagem, 
e todos eles são bancos comerciais ou de investimento, onde a actividade de corretagem 
é parte integrante da estrutura interna desses bancos.

Não existem ainda Operadores de Bolsa autónomos ou independentes a actuar em 
Moçambique. 
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Os 12 Operadores de Bolsa a actuarem em Moçambique são:

12. CUSTOS DE BOLSA PARA OS INVESTIDORES

Pela realização de operações de bolsa, de compra ou de venda, incidem taxas de bolsa 
e taxas de corretagem.

TAXA DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE BOLSA (BVM)

São devidas à BVM as taxas de compra e de venda, calculadas sobre o valor das ope-
rações a pagar respectivamente pelo comprador e pelo vendedor, quer em sessões 
normais, quer em sessões especiais:

•	 0,04% para fundos públicos e títulos equiparados;

•	 0,06% para obrigações;

•	 0,10% para acções;

•	 0,20% para outros valores mobiliários.

No caso de operações de Bolsa relativas a venda de acções pertencentes ao Estado, a 
taxa de realização de operações de bolsa é de 2,5% sobre o valor da operação. 
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TAXA DE CORRETAGEM (OPERADORES DE BOLSA)

São devidas aos Operadores de Bolsa as taxas de corretagem pela compra e pela venda, 
calculadas sobre o valor das operações, a pagar respectivamente pelo comprador e pelo 
vendedor, quer em sessões normais, quer em sessões especiais:

•	 Mínimo: 50,0 MT;

•	 Máximo: 0,2%.

13. SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO

A negociação de valores mobiliários é realizado em cada um dos mercados respectivos:

•	 Dívida Pública;

•	 Fundos Públicos e equiparados;

•	 Obrigações Corporativas;

•	 Acções.

Os diferentes tipos de  valores mobiliários podem ser negociados no: 

•	 Mercado de Cotações Oficiais (o Estado e as Grandes Empresas); 

•	 Segundo Mercado (vocacionado para as PMEs).

No Mercado de Cotações Oficiais são negociados todo o tipo de valores mobiliários, 
enquanto que no Segundo Mercado só são negociadas acções.

Os valores mobiliários podem ser negociados através de dois sistemas de negociação 
distintos:

•	 Sistema de Leilão (“Auction Call”), ou;

•	 Sistema de Registo.

No sistema de leilão, disponível para todos os mercados e todos os valores mobiliários, 
as ordens de bolsa são registadas neste sistema das 8h00 às 12h00, havendo a forma-
ção final de um único preço por valor mobiliário em cada um dos mercados no final da 
sessão de bolsa.

No Sistema de Registo, disponível para todos os valores mobiliários integrantes do 
Mercado de Cotações Oficiais, os negócios foram previamente acordados entre os 
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intermediários financeiros (acima de uma determinada quantidade mínima).

No Sistema de Registo, das 8h às 12h00, pode haver a formação de vários preços em 
função dos negócios inseridos, e no final da sessão teremos um preço médio ponderado 
para cada um dos valores mobiliários negociados.

14. AS ACÇÕES COTADAS NA BVM

São seis as empresas cotadas na BVM com títulos representativos de acções. Cinco 
dessas empresas pertencem ao Mercado de Cotações Oficiais, e só uma pertence ao 
Segundo Mercado (PMEs).

Das seis empresas cotadas com acções na BVM, quatro delas foram cotadas em re-
sultado de processos de OPV (CDM em 2001, CMH em 2008, CETA em 2012 e EMOSE 
em 2013).

Das 4 empresas cotadas na BVM através de processos de OPV, três dessas OPV foram 
de participações detidas pelo Estado (CDM, EMOSE) ou Empresas Públicas (CMH).

2008
593.412 ACÇÕES

OPV DE 10%
BVM -M CO

2012
87.500 ACÇÕES

OPV DE 25%
BVM -M CO

MOÇAMBIQUE, SA

2001
28.000.000 ACÇÕES

OPV DE 28%
BVM -M CO

2017
1.800.000 ACÇÕES
ADMISSÃO DE 100%

BVM -M CO

2017
13.557.500 ACÇÕES
ADMISSÃO DE 100%
BVM –S ME – 1ª PME

2013
15.700.000 ACÇÕES

OPV DE 10%
BVM -M CO
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15. SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

A compensação e a liquidação financeira das operações com valores mobiliários em 
Moçambique é assegurada pela Central de Valores Mobiliários (abreviadamente CVM, 
um serviço da Bolsa de Valores de Moçambique).

A compensação das operações de bolsa é assegurada pela CVM, através do crédito 
dos valores mobiliários adquiridos na conta dos compradores, e do débito dos valores 
mobiliários vendidos da conta dos vendedores. 

A prestação de informação para a liquidação financeira das operações de bolsa é feita 
pela CVM e executada através das contas dos intermediários financeiros junto do Banco 
de Moçambique.

Em Moçambique, a compensação e liquidação das operações de bolsa é no sistema 
DVP (Delivery Versus Payment), onde a compensação só se torna efectiva com a boa 
confirmação da liquidação financeira.

Nas Sessões Normais de Bolsa, a compensação e liquidação das operações de bolsa 
ocorre em D+3 (Dia da Sessão mais três dias úteis).

Nas Sessões Especiais de Bolsa, a compensação e liquidação das operações de bolsa 
pode ocorrer em D (Dia da Sessão), em D+1 (Dia da Sessão mais um dia útil), ou em 
outra data.

16. CALENDÁRIO E HORÁRIO DAS SESSÕES DE BOLSA

As sessões normais de bolsa, para todos os mercados (Mercado de Cotações Oficiais ou 
Segundo Mercado), e para todos os sistemas de negociação (leilão ou registo), de todos 
e quaisquer valores mobiliários integrantes desses mercados e sistemas, realizam-se 
todos os dias úteis, das 08h00 às 12h00.

As sessões especiais de bolsa realizam-se na data e hora que for publicado em Aviso de 
Realização de Sessão Especial de Bolsa, elaborado pela Bolsa de Valores de Moçambi-
que, e divulgado com a devida antecedência em Boletim Oficial de Cotações da BVM.
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REGIME FISCAL DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 

LEGISLAÇÃO 
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1. DIFUSÃO DE INFORMAÇÃO

A BVM divulga informação de diversos conteúdos, quer de natureza obrigatória (as 
cotações, as admissões de títulos,   os eventos corporativos, entre outros, quer de na-
tureza informativa e educacional (suplementos de jornais, artigos de revistas, debates 
na televisão e rádio).

a. Boletim de Cotações

b. Newsletter Info@BVM
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c. Revistas e Jornais

d. Programas de Televisão e Rádio

Programa “Mercados” (TVM)
Programa “Grande Debate” (TVM)
Programa “Quinta à noite” (TVM)
Programa “Café da Manhã” (Rádio Moçambique)
Programa “Linha Directa” (Rádio Moçambique)
Entrevistas e Debates
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2. PUBLICAÇÕES DA BOLSA

a. Instrumentos Estratégicos 
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b. Relatórios de Desempenho Bolsista
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c. Folhetos da BVM 
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3. ÍNDICES DE BOLSA

A existência de um ou mais índices de bolsa, através dos quais os investidores possam 
ver o comportamento do mercado bolsista, é um importante factor para o reconheci-
mento público de uma Bolsa de Valores.

Quando se quer saber o comportamento dos mercados bolsistas de um país, de uma 
região, ou até de um continente, os investidores procuram saber dos índices das res-
pectivas Bolsas. E quem não tiver índice de bolsa, está fora do “radar” dos grandes 
investidores …

Por essa razão, a BVM perspectiva lançar índices de bolsa durante o corrente ano de 
2018, que coloque a BVM no campo de visão dos grandes investidores e dos mercados 
internacionais: por exemplo, BVMGLOBAL  e  BVMACÇÕES.

Estes dois índices reflectem a evolução do mercado bolsista relativamente ao seu espaço 
amostral (o mercado, as acções), como também os diversos factores que influenciam 
essa mesma evolução: a entrada de novos títulos, a exclusão de outros, as amortizações 
parciais ou totais dos títulos de dívida, a variação nos preços  da negociação, os aumen-
tos ou as reduções de capital social das empresas de títulos cotados, a % das acções da 
empresa cotada na bolsa, entre outros.
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1. O Índice BVMGLOBAL reflecte o mercado bolsista da  BVM como um todo, com todas 
as variações que ocorrem nos títulos cotados na BVM, e em todos os mercados 
bolsistas (cotações oficiais, segundo mercado, ou outros).

2. O Índice BVMACÇÕES analisa o mercado accionista da BVM, reflecte todas as variações 
de todas as acções cotadas no Mercado de Cotações Oficiais.

4. REGIME FISCAL DOS TÍTULOS COTADOS NA BVM

Os títulos cotados na BVM beneficiam-se de um regime fiscal mais favorável, nomeada-
mente em termos da tributação de dividendos, que se cotados estão somente sujeitos 
a uma taxa liberatória de 10%, ao invés de 20% se não cotados.

Também as transmissões de titularidade de valores mobiliários estão isentos de imposto 
de selo.

5.  INVESTIMENTO ESTRANGEIRO 

O investimento estrangeiro no mercado de capitais beneficia de um tratamento ex-
cepcional no respeitante à Lei Cambial, facilitando o expatriamento de capitais e de 
rendimentos resultantes do investimento em títulos cotados na Bolsa.

Para além do tratamento fiscal mais favorável aos investidores não-residentes relativa-
mente a títulos cotados no mercado bolsista, Moçambique tem acordos de dupla tribu-
tação celebrados com vários Países (Portugal, Maurícias, Emirados Árabes, Inglaterra, 
Itália, Macau, África do Sul, Índia, Botswana, Vietname).

6. LEGISLAÇÃO

A actividade do mercado de capitais e da Bolsa de Valores encontra-se regulamentada 
por um conjunto de diplomas legais, dos quais se destaca pela sua natureza e importân-
cia, o Código do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº.4/2009, 
de 24 de Julho, e o Decreto n°. 45/2007, de 30 de Outubro (Regulamento Interno da 
Bolsa de Valores de Moçambique).

No entanto, existem muitos outros diplomas legais que directa ou indirectamente, 
regulamentam a actividade da Bolsa, dos participantes do mercado de capitais, de 
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instrumentos financeiros, entre outros. Pela sua extensão, podemos agrupar a legisla-
ção sobre mercado de capitais e Bolsa de Valores, directa ou relacionada, em grandes 
áreas temáticas:

•	 Valores Mobiliários (Código, Obrigações do Tesouro, Títulos de Participação, Central 
de Valores Mobiliários, Papel Comercial, Bilhetes do Tesouro, Ofertas Públicas de 
Transacção, Segundo Mercado); 

•	 Intermediação Financeira (Lei Cambial, Instituições de Crédito e Sociedades Fi-
nanceiras, Actividade de Intermediação Financeira); 

•	 Privatizações (Alienação de participações sociais detidas pelo Estado, Gestores 
Técnicos e Trabalhadores, Reestruturação Empresarial do Estado); 

•	 Parceria Público-Privadas, Projectos Grande Dimensão e Concessões Empresariais; 

•	 Gás, Petróleo e Minas (Lei do Gás e Petróleo, Lei das Minas);

•	 Fundos de Investimento (Sociedades Gestoras, Fundos); 

•	 Actividade Seguradora e Fundos de Pensões (Seguros, Actividade Seguradora, 
Mediação, Fundos de Pensões, Património); 

•	 Branqueamento de Capitais (Lei e Regulamento);

•	 Sociedades de Capital de Risco (Sociedades de Capital de Risco, Sociedades Ges-
toras, Fundos de Investimento);

•	 Sociedades Anónimas Desportivas (Constituição e características).

Para além destes diplomas legais, existem outros relacionados:

•	 Código Comercial;

•	 Código do Imposto de Selo;

•	 Código do IRPS;

•	 Código do IRPC.

O Banco de Moçambique publica Avisos que regulamentam a actividade do mercado 
de capitais e da Bolsa de Valores:

•	 Custos do Mercado (Mercado de Bolsa e Mercado Fora de Bolsa);

•	 Taxas de Corretagem;

•	 Ofertas Públicas de Venda e Ofertas Públicas de Subscrição;

•	 Sociedades Gestoras e Fundos de Investimento.
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A Bolsa de Valores de Moçambique é autora legislativa de vários regulamentos, essen-
cialmente de carácter operacional:

•	 Negociação de Bolsa, Compensação e Liquidação de Títulos;

•	 Processo de Admissão à Cotação;

•	 Registo de Operadores de Bolsa;

•	 Normas e Procedimentos Operacionais da Central de Valores Mobiliários.

O actual quadro legal e regulamentar sobre mercado de capitais e Bolsa de Valores, está 
a ser objecto de revisão, de forma a calibrar a actual legislação com as necessidades e 
demandas do mercado de capitais e do sistema financeiro do País.



A Central 
de Valores 
Mobiliários

CRIAÇÃO DA CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E OBJECTIVOS

FUNCIONAMENTO DA CVM

PREÇÁRIO DA CVM

LEGISLAÇÃO DA CVM

V.
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1. CRIAÇÃO DA CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM) E SEUS 
OBJECTIVOS

A Central foi uma iniciativa do Governo em 2006, que através do Decreto nº25/2006, 
de 23 de Agosto, criou a Central de Valores Mobiliários e aprovou o Regulamento de 
Gestão, com o objectivo de ter conhecimento do universo global dos títulos emitidos 
e negociados em Moçambique, assim como as operações realizadas com esses títulos. 

Assim, a principal função da Central está assente em 4 pontos essenciais: 1º) registar 
os valores mobiliários emitidos pelas empresas; 2º) registar os titulares dos valores 
mobiliários; 3º) registar os movimentos e transacções relativas a valores mobiliários; 4º) 
assegurar a compensação e liquidação financeira dessas operações.

A Central de Valores Mobiliários, mais vulgarmente designada por CVM ou CENTRAL, 
possui algumas características que as distingem de outras Centrais de Títulos:

1. A Central de Valores Mobiliários em Moçambique não é uma entidade jurídicamente 
distinta, sendo um serviço cuja entidade gestora é a Bolsa de Valores de Moçam-
bique, e que integrou a CVM no seu organigrama interno;

2. O registo dos valores mobiliários emitidos ou negociados em Moçambique é de 
carácter obrigatório para todas as empresas emitentes de valores mobiliários em 
Moçambique;

3. A obrigatoriedade do registo dos valores mobiliários emitidos por empresas é para 
todas as empresas emitentes, e não só para as que estão cotadas na BVM;

4. O controlo dos valores mobiliários é feito não só ao nível dos intermediários fi-
nanceiros onde esses valores mobiliários estejam registados ou depositados, mas 
é feito principamente ao nível individual, isto é, ao nível dos titulares dos valores 
mobiliários;

5. O registo dos titulares de valores mobiliários junto da CVM é obrigatório, não 
podendo ser realizadas operações sobre esses valores mobiliários se os valores 
mobiliários e os seus respectivos titulares não estiverem registados na CVM.
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2. FUNCIONAMENTO DA CVM

A Central de Valores Mobiliários iniciou a sua actividade em Novembro de 2014, tendo 
iniciado o registo dos valores mobiliários relativos a empresas já cotadas na BVM, assim 
como dos seus titulares.

Desde essa data até hoje, já foram registadas mais de 122 empresas, e igualmente foram 
registados mais de 7.500 titulares.

3. PREÇÁRIO DA CVM

O registo dos valores mobiliários, dos intermediários financeiros custodiantes, e as 
operações com os valores mobiliários estão sujeitos a taxas estabelecidas na legislação 
da Central de Valores Mobiliários.

Não incidem custos sobre o registo de titulares de valores mobiliários (os accionistas, 
os obrigacionistas, os detentores de quaisquer outros títulos, cotados ou não em bolsa).

REMUNERAÇÕES DEVIDAS PELOS INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS (*)

Acto ou Facto
Formas de  

representação
Títulos Cotados 

(%)
Títulos não Cotados 

(%)
Montante

Filiação --- --- --- 275.000,00 MT

Taxa Anual de Manutenção --- --- --- 125.000,00 MT

(*) As remunerações devidas pelos Intermediários Financeiros serão efectuadas directamente nos serviços da CVM

REMUNERAÇÕES DEVIDAS PELOS TITULARES (**) 

Acto ou Facto
Formas de  

representação
Títulos não Cotados 

(%)
Títulos Cotados 

(%)
Parâmetros

Incidência Mínimo Máximo

Transacções 
(Compra, Venda)

Titulado 0,35 0,30 Valor da Operação
  

Escritural 0,25 0,20 Valor da Operação

(**) As remunerações devidas pelos titulares serão efectuadas através dos Intermediários Financeiros

REMUNERAÇÕES DEVIDAS PELAS ENTIDADES EMITENTES (***)

Acto ou Facto
Formas de  

representação
Títulos não
Cotados (%)

Títulos 
Cotados (%)

Parâmetros

Incidência Mínimo Máximo

Incorporação de  
Valores Mobiliários

Titulado 0,15 0,10 Valor  da Incorporação
 200.000,00 MT

Escritural 0,10 0,08 Valor  da Incorporação

Pagamento de 
Dividendos

Titulado 0,25 0,20 Valor  Bruto dos Dividendos
 1.500.000,00 MT

Escritural 0,20 0,15 Valor  Bruto dos Dividendos
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Pagamento de 
Juros e Equiparados

Titulado 0,20 0,15 Valor Bruto dos Juros
 1.500.000,00 MT

Escritural 0,15 0,10 Valor Bruto dos Juros

Alteração da Forma 
de Representação

Escritural para  
Titulado

0,10 0,05 Valor Nominal Alterado
25.000,00 MT  

Titulado para 
Escritural

0,02 0,01 Valor Nominal Alterado

Alteração do 
Valor Nominal

Titulado 0,04 0,02 Valor Nominal do Capital Social
50.000,00 MT 250.000,00 MT

Escritural 0,02 0,01 Valor Nominal do Capital Social

Conversão de 
Valores Mobiliários

Obrigações 
convertíveis em acções

0,04 0,03
Valor Nominal do Capital 

Convertido
50.000,00 MT 250.000,00 MT

Conversão de acções 0,03 0,02
Valor Nominal do Capital 

Convertido

Taxa Anual 
de Manutenção

Titulado 0,12 0,08 Valor Nominal do Capital Social
10.000,00 MT 350.000,00 MT

Escritural 0,08 0,06 Valor Nominal do Capital Social

Registo
Titulado 0,15 0,10 Valor Nominal do Capital Social

20.000,00 MT 500.000,00 MT
Escritural 0,10 0,08 Valor Nominal do Capital Social

(***) As remunerações devidas pelas Entidades Emitentes serão efectuadas directamente nos serviços da CVM

O pagamento das taxas da CVM são devidas no momento do registo dos valores mo-
biliários junto da CVM ou na data de liquidação financeira das operações sobre valores 
mobiliários, conforme aplicável.

4. LEGISLAÇÃO DA CVM

A CVM rege-se pelo enquadramento legal que inclui o Código do Mercado de Valores 
Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei nº.4/2009, de 24 de Julho, mas também por um 
conjunto de 3 diplomas legais direccionados para a actividade da CVM, nomeadamente:

•	 Decreto nº 25/2006, de 23 de Agosto (Cria a Central de Valores Mobiliários e aprova 
o seu Regulamento de Gestão);

•	 Diploma Ministerial n.º 130/2013, de 14 de Setembro (Estabelece as Normas Ope-
racionais da Central de Valores Mobiliários);

•	 Regulamento n.º 1/GPCABVM/2014, de 20 de Fevereiro (Estabelece os procedi-
mentos operacionais da Central de Valores Mobiliários).
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DATAS MAIS RELEVANTES

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DO MERCADO

INDICADORES BOLSISTAS

EDUCAÇÃO E LITERACIA FINANCEIRA

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DA BVM



BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE     19 ANOS PROMOVENDO O MERCADO DE CAPITAIS

52

1. AS ETAPAS DA BVM

Desde a criação da BVM em 1998, e o arranque das suas actividades em 1999, que o 
percurso da instituição foi marcado por 4 fases distintas: o seu arranque e instalação 
(1998-2000), a sua afirmação (2001-2011), a sua maturidade (2012-2016).

2017 – 2020 

2012 - 2016 

2001-2011 AFIRMAÇÃO DA BOLSA 

EXPANSÃO DA BVM 
Expansão do Mercado de  Bolsa com Novas Empresas 

Alienação de Participações do Estado e de MegaProjectos 

Educação Financeira e Massificação da Bolsa de Valores 

Capacitação Institucional e Adequação a Padrões Internacionais
 

2017.Abril, MATAMA – Matadouro da Manhiça, SA 

2017.Agosto, ZERO Investimentos, SA  ( 1ª PME ) 

MATURIDADE 

1998 
2000 CRIAÇÃO E ARRANQUE 

2001, CDM – Cervejas de Moçambique, SA 

2008, CMH – Comp. Moç. Hidrocarbonetos, SA 
 

Novo Código do Mercado de Valores Mobiliários 

Segundo Mercado (PME’s) Adequação da Estrutura Interna da BVM 
Relacionamento Institucional 

Central de Valores Mobiliários 
 

2012, CETA – Construção e Engenharia, SA 
2013, EMOSE – Empresa Moç. de Seguros, SA 

 
     

da Bolsa de Valores  

2021 -  
CONSOLIDAÇÃO DA BVM 

A partir de 2017, a BVM entrou numa nova fase, a de expansão do mercado bolsista, 
e para o efeito aprovou um conjunto de instrumentos estratégicos: Visão Estratégica 
e Operacional (2017-2019); Plano Estratégico da BVM (2017-2021); Programa de Edu-
cação Financeira (2017-2019); Código de Conduta e Carta de Auditoria, Estratégia de 
Comunicação e Imagem (2018-2021). Perspectiva-se que em 2021 se abrace a fase de 
consolidação.
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2. AS DATAS MAIS RELEVANTES DA BVM

Criação
da

Bolsa de
Valores de

Moçambique
(BVM)

Primeira
Cotação

de
Obrigações

Corporativas

Arranque
da BVM

-
Primeira
Cotação

Obrigações
do Tesouro

Primeira
OPV de
Acções

-
Primeira
Cotação

de Acções

1998 2000 20011999

Regime
Jurídico

de
Valores

Mobiliários
Escriturais

Gabinete
Apoio 

Investidores
-

Gabinete
Apoio 

Empresas

Criação
de

Papel
Comercial

Código do
Mercado de

Valores
Mobiliários

-
Segundo 
Mercado

2002 2008 20092005

Primeira
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3. CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA DO MERCADO

A Capitalização Bolsista é um dos principais indicadores do desenvolvimento da acti-
vidade da Bolsa de Valores, a par de outros como o volume de negócios, o número de 
títulos cotados, entre outros.

No final do 1º ano de actividade em 1999, a BVM tinha uma capitalização bolsista de 
quase 60 milhões MT e actualmente é de 77.180 milhões MT (1.289 milhões USD).
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Capitalização Bolsista - 1999 a Junho 2018
(Milhões MT)
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4. INDICADORES BOLSISTAS

Outros indicadores bolsistas, para além da capitalização bolsista da BVM, são igualmente 
importantes na análise do desempenho da BVM, ao longo de 19 anos de actividade.
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5. EDUCAÇÃO E LITERACIA FINANCEIRA

A BVM tem apostado na promoção da literacia financeira, tendo lançado em 2013 o 
primeiro Programa de Educação Financeira em Mercado de Capitais e Bolsa de Valores. 

Ao longo dos anos, a Bolsa tem promovido e participado em conferências, seminários, 
workshops, fóruns, feiras e outros eventos, privilegiando o contacto directo com inves-
tidores, as empresas e o público em geral.

MEMORANDOS DE 
ENTENDIMENTO 
CTA, OCAM, APIEX, 
IPEME, IoDMoz, …

CONFERÊNCIAS 
E SEMINÁRIOS

DISSEMINAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO SOBRE 
O MERCADO DE 
CAPITAIS E A BOLSA 
DE VALORES

ACÇÕES DE FORMAÇÃO

ENTREVISTAS E 
DEBATES  NA RÁDIO, 

TV E JORNAIS 

ESTRATÉGIAS DE 
PROXIMIDADE

VISITAS CORPORATIVAS 
ÀS EMPRESAS 

VISITAS ÀS 
PROVÍNCIAS
(GOVERNO, 

EMPRESÁRIOS, 
ESCOLAS E 

UNIVERSIDADES)

EVENTOS, FEIRAS 
E WORKSHOPS

DIVULGAÇÃO DO 
QUADRO LEGAL

O Programa de Educação Financeira está alinhado com as estratégias do Governo 
(Estratégia de Desenvolvimento do Sector Financeiro 2013-2022, e Estratégia Nacional 
de Inclusão Financeira 2016-2022). 

No âmbito da sua implementação, o Programa tem sido reforçado através do website 
da BVM (www.bvm.co.mz), complementado ainda pela compilação de livros, brochuras, 
panfletos, relatórios de desempenho periódicos, e outras produções, que contribuem 
para incrementar o nível de literacia da população sobre o mercado de capitais e a 
Bolsa de Valores.
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6. PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DA BVM

A BVM tem como principais objectivos estratégicos:

1. ATRAIR EMPRESAS PARA A COTAÇÃO NA BOLSA DE VALORES:

•	 Trazer empresas de vários sectores de actividade, de diferentes dimensões e de 
diversas localizações no País;

•	 Atrair para a cotação na BVM as Empresas Públicas e as Empresas participadas 
pelo Estado;

•	 Assegurar a implementação da Lei das Parcerias Público-Privadas, Projectos de 
Grande Dimensão e Concessões Económicas.

2. PROCEDER AO DIMENSIONAMENTO TECNOLÓGICO E APRIMORAMENTO DA 
REGULAMENTAÇÃO;

3. REFORÇAR A CAPACIDADE GERENCIAL, TÉCNICA E ANALÍTICA;

4. PROMOVER A CRIAÇÃO DE NOVOS MERCADOS E NOVOS INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS;

5. INDUZIR A EMERGÊNCIA DE OPERADORES DE BOLSA AUTÓNOMOS E INDE-
PENDENTES;

6. MOTIVAR O REGISTO DAS EMPRESAS E DOS TITULARES NA CENTRAL DE VA-
LORES MOBILIÁRIOS;

7. FAZER COM QUE MAIS MOÇAMBICANOS CONHEÇAM MELHOR O MERCADO DE 
CAPITAIS E A BOLSA DE VALORES;

8. PROMOVER PARCERIAS DA BVM COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS RELEVANTES 
E COM OUTRAS BOLSAS DE VALORES AO NÍVEL GLOBAL, COM PRIORIDADE 
PARA OS PAÍSES DA CPLP.



VII.

Nota Final
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Nota Final 
Moçambique atravessa um momento muito especial na sua economia, onde os últimos 
3 anos foram caracterizados por alguma retracção sob ponto de vista de crescimento 
económico, atracção de investimentos, entre outros indicadores.

Apesar das adversidades, a BVM prosseguiu na senda da dinamização e promoção do 
mercado de capitais e da Bolsa de Valores, no reforço da captação da poupança interna 
e do seu direccionamento para as actividades produtivas do País, reforçando o seu papel 
de alternativa de financiamento à economia e fazendo sentir aos investidores que pos-
suem um instrumento para aplicação das suas poupanças com rentabilidade. Em suma, 
tem sido levado a cabo um esforço para cimentar a cultura bolsista em Moçambique.

O 1º Semestre de 2018 revela já sinais de retoma económica, embora a um ritmo de cres-
cimento ainda suave, mas a previsão dos indicadores macroeconómicos do País, e a evo-
lução dos principais indicadores bolsistas – capitalização bolsista do mercado – auguram 
perspectivas de futuro favoráveis ao desenvolvimento económico de Moçambique.

Perante este cenário, a  BVM deu novo ímpeto as acções estruturantes da instituição, 
como as visitas às Províncias, Distritos e Municípios do País, mantendo contacto di-
recto com os empresários, potenciais investidores, quadros e dirigentes do Estado,  
representantes da Sociedade Civil, Estudantes do Ensino Médio, Técnico e Profissional 
e a comunidade académica, acções de formação e capacitação aos intervenientes do 
mercado (bancos, corretores, custodiantes, supervisores, quadros do Estado). 

A capacitação de quadros da BVM assumiu-se como uma prioridade de primeira li-
nha, prosseguindo com o esforço de adequação das suas plataformas tecnológicas e 
operacionais e o aprimoramento da regulamentação para a adequar as “boas práticas 
internacionais”.

A BVM vai continuar a estabelecer parcerias com instituições de promoção económica 
e financeira, com entidades que promovam a educação e literacia financeira e com ins-
tituições que tratem de assuntos sobre boa governação, transparência, boas práticas 
de contabilidade e auditoria, entre outras.

A promoção de parcerias, cooperação e colaboração com as instituições nacionais e 
com instituições congéneres de outras praças financeiras mostra-se vital para colocar a 
BVM no radar de investidores localizados em diversas geografias do mundo.

É no contexto de consolidar a visão da BVM de ser uma “organização de aprendizagem” 
que a instituição encara positivamente a 1ª Reunião das Bolsas de Valores da CPLP, uma 
rede epistémica que poderá trazer novas oportunidades de colaboração e aprendizagem 
para as nossas Bolsas de Valores.



VIII.
Informações 
Úteis

WEBSITE

CONTACTOS

LINHA VERDE

LOCALIZAÇÃO
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Bolsa de Valores de Moçambique
Avenida 25 de Setembro, Nº 1230, 5º andar - Bloco 5, do Prédio 33 Andares
Maputo - Moçambique

CONTACTOS
Fixo:   (+258) 21-308826/7/8
Fax:   (+258) 21-310559
Mail:   bvm@bvm.co.mz

Website:  www.bvm.co.mz

Linha Verde BVM:  800 44 55 



Organizar, gerir e manter 
o mercado secundário 
centralizado de valores 
mobiliários.

MISSÃO
Ser uma praça financeira 
de referência na oferta 
de produtos e serviços 
no mercado de capitais.

VISÃO
Inclusão, Transparência,
Integridade, Equidade,
Inovação, Competência.

VALORES

Av. 25 de Setembro, 
Nº 1230, 5º andar, Bloco 5
Maputo - Moçambique

Linha Verde: 800 4455 Website - www.bvm.co.mz

Fixo: +258-21-308826/7/8
Cel.: +258 84 3014910 / 82 3007140
Caixa Postal nº 4773


