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Os mercados de capitais ao nível global estão a mudar de configuração, dinamismo e impacto e as Bolsas de Valores estão a acompanhar e a replicar essas transformações, que tem repercussões nacionais, regionais e planetárias. A alteração na dinâmica dos mercados
de capitais surge em decorrência da abertura da possibilidade de
alistamento de empresas em mercados internacionais, a crescente
necessidade de obter financiamento por parte das empresas e a elevada redundância em virtude dos ganhos obtidos com a adopção de
novas tecnologias de informação e comunicação.
Os gestores das empresas moçambicanas estão gradualmente a
ganhar consciência que a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)
é também um instrumento de financiamento aos seus projectos de
negócios, um mecanismo de aplicação das suas poupanças e uma
plataforma para fazer investimentos rentáveis. Porém, é fundamental
que as empresas tenham a formatação jurídica de Sociedade Anónima, possuam contabilidade organizada e contas auditadas e escrutináveis pelo público, usufruam de boa saúde económico financeira,
permitam a livre transmissibilidade das acções e estejam abertas a
dispersar parte do seu capital social.
Pelo que se depreende pelo exposto anteriormente, a Bolsa de Valores está aberta a acolher empresas que adoptam práticas de boa
governação, ética nos negócios, transparência, integridade e são
credíveis aos olhos dos investidores, independentemente da sua dimensão, área de actividade e localização geográfica. Por outro lado,
qualquer cidadãos, estudante, agente económico, seja ele agricultor, criador de gado, professor, enfermeiro e médico, motorista, carpinteiro, engenheiro, juiz e advogado, pescador, operador turístico
e industrial, comerciante, funcionário público ou de uma empresa
privada, jornalista, entre outros, que tenham feito poupanças, podem investir em acções das oito (8) empresas actualmente cotadas
na BVM, e naquelas que futuramente poderão ser listadas, e em outros títulos.

O presente Relatório de Actividades expõe as principais realizações levadas a cabo pela BVM durante o ano de 2018, no âmbito
do cumprimento da missão de organizar, gerir e manter o mercado
secundário centralizado de valores mobiliários, e ser um instrumento
alternativo de financiamento à economia, promoção da poupança e
o seu direccionamento para o investimento produtivo.
A economia mundial apresentou em 2018 perspectivas de crescimento moderado na ordem de 3,7%. O Fundo Monetário Internacional (FMI), na sua publicação “African Economic Outlook”, Março de
2018, referia que no 1º trimestre de 2018 a economia moçambicana
teve um crescimento do PIB de 3,2%.
Refira-se que ao nível de alguns indicadores macroeconómicos, o
PES 2018 definiu como principais objectivos macroeconómicos,
para além do crescimento do PIB na ordem de 5,3%, manter a taxa
de inflação média anual em cerca de 11,9%, garantir a estabilidade
cambial, alcançar o valor de 4.122 milhões de USD em exportações
de bens, e constituir Reservas Internacionais Líquidas (RIL) de cerca
de 2.202 milhões de USD, suficientes para cobrir 6,3 meses de importações de bens e serviços não factoriais, excluindo os grandes
projectos. Excluindo a taxa de crescimento do PIB, que situou-se na
banda de 3,3%%, os restantes indicadores foram alcançados, e alguns até ultrapassados como a taxa de inflação e as RIL.
Mesmo perante um contexto económico (mundial, regional e nacional) adverso, que ainda prevalece, a BVM prosseguiu com a implementação de diversas acções de dinamização do mercado de capitais, influenciando positivamente o desempenho da capitalização
bolsista em % do PIB, que situou-se em 8,6%, ultrapassando a meta
prevista para o ano que era de 8,4%.
A capitalização bolsista evoluiu ao passar de 72.916 milhões de MT
em 2017 para 85.339,46 milhões de MT em 2018, isto é, um crescimento em 17%, resultante de factores como a admissão à cotação
de uma nova empresa, a evolução dos preços (cotação) de alguns
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títulos e a admissão à cotação de outros títulos de dívida corporativa.
O volume de transacções situou-se em 3.309 milhões de MT, uma
redução em menos 41%, comparativamente ao período homólogo
de 2017 justificada, dentre vários factores, pela redução das quantidades transaccionadas do título de maior liquidez no mercado (acções) e influenciado também pelo desempenho de alguns sectores
de actividades na economia, que foram baixos.
O índice de liquidez de mercado (“turnover”), um índice cumulativo
representado pelo peso percentual do volume de negócios na capitalização bolsista da BVM, atingiu o valor de 3,88%, uma redução de
3,92 pontos percentuais em relação ao ano 2017.
O número de títulos transaccionados ao longo do ano foi de 706,
correspondente a uma evolução de 15% relativamente ao período
homólogo de 2017, que foi de 616 transacções.
A Central de Valores Mobiliários (CVM) registou 35 títulos, quando
estavam planificados 15, tendo alcançado até ao momento mais de
7.600 titulares registados na CVM. Note-se que a CVM é um serviço
especializado da BVM que tem como atribuição principal o registo
de tútulos emitidos e transaccionados no território nacional.
De um total de duas (2) empresas planificadas para admissão à cotação em Bolsa em 2018, uma foi admitida à cotação em Dezembro, a
Touch Publicidade S. A, representando 50% da realização em relação
a meta. A admissão desta empresa com uma capitalização bolsista
de 14.25 milhões de MT, influenciou em 16.7% na capitalização bolsista do mercado.
Outra empresa inicialmente planificada para a admissão em Bolsa
durante o ano 2018 é a Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), através de uma Oferta Pública de Venda (OPV) de 7.5% de acções, facto
que não ocorreu em virtude de haver necessidade de melhorar o
processo de preparação e divulgação da mesma, por forma a ga-

rantir maior abrangência, inclusão, credibilidade e transparência do
processo.
A instituição reforçou o seu papel como alternativa para o financiamento às empresas e a diversificação do leque de alternativas de investimento aos agentes económicos interessados em participar em
empreendimentos que consideram atractivos, desde que mostrassem pré-disposição de assumir os riscos associados aos projectos.
As actividades de educação financeira sobre mercado de capitais e
bolsa de valores também faziam parte dos objectivos estratégicos
para 2018, tendo sido realizadas várias acções de capacitação e divulgação aos principais públicos-alvo ao nível da Cidade de Maputo
e nas Províncias de Gaza, Zambézia, Nampula e Niassa, e em acções
de disseminação aos investidores das Províncias de Inhambane,
Cabo Delgado e Maputo.
As acções de educação e literacia financeira foram dinamizadas com
a realização de seminários, feiras, conferências, workshops, entrevistas, apresentação de vídeos e spots áudio, bem como artigos, reportagens e comunicações nos principais órgãos de comunicação social
(rádio, televisão, jornais e revistas).
Foram igualmente produzidos relatórios, brochuras, folhetos e outros meios para a divulgação de informação, tendo alcançados um
público superior a 16 mil pessoas, entre empresários, potenciais investidores, representantes de ordens profissionais, dirigentes e quadros do Estado, estudantes, e outros segmentos da sociedade e do
sector empresarial.
Durante o ano de 2018 foram celebrados convénios com diversas
instituições de promoção económica e financeira e ligadas a educação, por forma a ampliar o escopo, o impacto e a abrangência das
intervenções da BVM junto aos vários grupo-alvo. Importa destacar a
assinatura do Memorando de Entendimento com as Bolsas de Valores da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), rubrica-
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do a 15 de Julho, na Ilha do Sal, Cabo Verde, à margem da Cimeira
de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.
Ontem como hoje, a aposta da BVM é pavimentar em Moçambique
uma efectiva cultura bolsista, onde as empresas moçambicanas e os
potenciais investidores (incluindo os não residentes) possam usar a
Bolsa como meio de capitalização e de participação activa no movimento de cidadania e inclusão financeira. Ninguém disse, nem acredita, que esse labor será fácil, linear e automático, pelo contrário,
será um processo longo, sinuoso e não livre de resistências e até
antagonismos.
Queremos prosseguir com a nossa acção com vista a quebrar o edifício da desconfiança e desconhecimento do sistema financeiro, em
particular da Bolsa de Valores, e ajudar a erguer os pilares para a
massificação do uso da Bolsa de Valores como potente instrumento
de empoderamento económico dos moçambicanos.

O PCA da BVM

Salim Cripton Valá
Maputo, 20 de Fevereiro de 2019
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório reporta as actividades desenvolvidas pela Bolsa
de Valores de Moçambique durante o ano de 2018, enquadradas
nos vários capítulos definidos como prioridades de intervenção.
Na sequência dos desafios de relevo da BVM, com destaque para
a necessidade de aumentar o número de empresas cotadas em
Bolsa, o incremento dos seus principais indicadores de crescimento, nomeadamente a capitalização bolsista do mercado, o volume
de negócios, a liquidez do mercado, o número de títulos cotados e
registados na Central de Valores Mobiliários, a Bolsa de Valores de
Moçambique tem vindo a implementar algumas iniciativas no quadro da operacionalização do Plano Estratégico da BVM (2017-2021).
O ano de 2018 foi marcado por um conjunto de eventos que concorrem para o alcance das metas pré-estabelecidas nos instrumentos
de planificação interna, conforme ilustram os principais indicadores,
com destaque para:
A admissão à cotação de uma (1) empresa durante o mês de
Dezembro, a Touch Publicidade S.A para o Mercado de Cotações Oficiais, destinado para grandes empresas;
10
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O crescimento da Capitalização Bolsista do mercado que evolui ao passar de 72.916 milhões de MT em 2017 para 85.339,46
milhões de MT em 2018, isto é, um crescimento de 17%;
O volume de transacções observou uma redução, tendo a taxa
se situado em menos 41%, comparativamente ao período homólogo de 2017, que apresentou um volume de transacções
de 5.608 Milhões de MT justificada, dentre vários factores, pela
redução das quantidades transacionadas do título de maior liquidez no mercado (acções) e reforçado pelo baixo desempenho dos indicadores em alguns sectores da economia;
O registo de 35 títulos na Central de Valores Mobiliários acompanhado pelo aumento do número de titulares registados, que
passaram dos 7.359 titulares em 2017 para 7.673 titulares em
2018.
As actividades de educação financeira sobre mercado de capitais e bolsa de valores também faziam parte dos objectivos
estratégicos para 2018, tendo sido realizadas várias acções de
capacitação e divulgação, através de seminários, feiras, conferências, workshops, entrevistas, apresentação de vídeos e
spots áudio, bem como artigos, reportagens e comunicações
nos principais órgãos de comunicação social (rádio, televisão,
jornais e revistas). Foram igualmente produzidos relatórios,
brochuras, folhetos e outros meios para a divulgação de informação, tendo alcançados um público superior a 16.000
pessoas, entre empresários, investidores, representantes de
ordens profissionais, dirigentes e quadros do Estado, estudantes, e outros segmentos da sociedade e do sector empresarial.

11

INTRODUÇÃO
A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), criada através do Decreto nº 49/98, de 22 de Setembro, tem como missão a organização,
gestão e manutenção de um mercado secundário centralizado de
valores mobiliários, bem como a manutenção de meios e sistemas
adequados para o bom funcionamento do mercado.
A conjuntura económica observada no início de 2018 foi favorável,
não obstante o ritmo de crescimento económico ter sido moderado,
tendo evoluído positivamente ao longo do ano, evidenciado por alguns dos indicadores macroeconómicos.
O Fundo Monetário Internacional (FMI), na sua publicação “African
Economic Outlook”, Março de 2018”, menciona que no 1º trimestre
de 2018 a economia moçambicana foi marcada por um crescimento
do PIB em 3,2%, não muito distanciado das projecções de 3,7% de
crescimento mundial, apontado pelo FMI em Outubro de 2018, no
seu documento “World Economic Outlook”.
Ao nível nacional, o PES 2018 definiu como principais objectivos macroeconómicos, para além do crescimento do PIB na ordem de 5,3%,

12
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manter a taxa de inflação média anual em cerca de 11,9%, garantir a
estabilidade cambial, alcançar o valor de 4.122 milhões de USD em
exportações de bens, e constituir Reservas Internacionais Líquidas
(RIL) de cerca de 2.202 milhões de USD, suficientes para cobrir 6,3
meses de importações de bens e serviços não factoriais, excluindo
os grandes projectos.
O Balanço do 1º Semestre de 2018, mostrou que o crescimento
económico (PIB) do País foi de 3,3%, de um plano anual de 5,3%, a
taxa de inflação média situou-se em 6,6%, as exportações foram de
1.182,0 milhões de USD, e as reservas internacionais líquidas permitiram cobrir 7,2 meses de importações de bens e serviços, excluindo
os grandes projectos.
No quadro do ambiente macroeconómico previsto, a actividade
geral do mercado bolsista no ano de 2018 apresentou uma tendência crescente observada através do principal indicador ``Capitalização Bolsista´´, que passou de 71.916 milhões de MT em 2017
para 85.339,46 milhões de MT em 2018, isto é, um crescimento
em 17%.
O presente relatório procurou dar expressão concreta aos instrumentos de gestão da BVM, em especial a Visão Estratégica e Operacional
(2017-2019), o Plano Estratégico da BVM (2017-2021), o Programa
de Educação Financeira e a Estratégia de Comunicação e Imagem,
tendo sido apresentado em seis (6) capítulos, a destacar:
O primeiro capítulo faz referência ao contexto económico regional e nacional, os grandes objectivos macroeconómicos e o
conteúdo do relatório;
O segundo capítulo apresenta o mercado accionista fazendo
referência a preparação e admissão de empresas à Cotação na
BVM;

13

O terceiro capítulo apresenta as perspectivas após a OPV de
HCB;
O quarto capítulo apresenta o mercado obrigacionista onde
estão arrolados a admissão à cotação de Títulos e Dívida Pública e Privada;
O quinto capítulo abordagem sobre a Central de Valores Mobiliários;
O sexto capítulo apresenta o quadro legal e regulamentar sobre o Mercado de Valores Mobiliários;
O sétimo e o oitavo capítulos fazem referência a capacidade
institucional e formação de colaboradores da BVM e Educação
Financeira, Promoção de Mercados Capitais e Cooperação, respectivamente;
O nono e o décimo capítulos fazem referência ao Dimensionamento Tecnológico e Visitas as províncias, respectivamente,
realizadas no âmbito da estratégia de aproximidade e captação
de empresas para o Mercado Bolsista em um total de quatro
províncias, nomeadamente Nampula, Gaza, Zambézia e Niassa;
O décimo primeiro capítulo mostra as principais constatações,
recomendações e considerações finais.

14
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1. PLANIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo da planificação das actividades da BVM inspirou-se nos
dos principais instrumentos de planificação do Governo, com destaque para o PQG 2015-2019, PES 2018, Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022 e Estratégia para o Desenvolvimento do
Sector Financeiro 2013-2022.
Na planificação e gestão institucional foram programados e aprovados instrumentos de trabalho fundamentais para lubrificar o funcionamento da instituição, com destaque para o Plano Estratégico
da BVM para 2017-2021, Visão Estratégica e Operacional da BVM
2017-2019, Programa de Educação Finaceira 2017-2019, Código
de Conduta e Carta de Auditoria, Estratégia de Comunicação e Imagem, e do Manual de Procedimentos, para fazer face aos seguintes
objectivos:
promover a captação de duas (2) novas empresas para o mercado bolsista, quer das grandes empresas (Mercado de Cotações Oficiais) quer do segmento das PME´s (Segundo Mercado), para o alcance da meta de 10 empresas estabelecida no
PQG 2015-2019;
15

Potenciar o crescimento anual da capitalização bolsista da BVM,
e alcançar 8,4% do PIB, ultrapassando a meta constante no PQG
2015-2019 que é de 8% do PIB;
Dinamizar a entrada de mais empresas, títulos e mais investidores no mercado de capitais, pelo seu registo na Central de
Valores Mobiliários, cuja meta era de 20 títulos para 2018;
Colaborar na revisão dos dispositivos legais e regulamentares
(Código do Mercado de Valores Mobiliários, Regulamentos da
Central e da BVM, e participar nos processos de revisão dos
Códigos do IRPS/IRPC, Regulamento dos Incentivos ao Investimento), para promover a entrada de mais empresas no mercado bolsista, e para aumentar a adesão dos investidores ao
Mercado de Capitais e à Bolsa de Valores;
Acções de promoção da Educação Financeira e divulgação dos
produtos do mercado de capitais e serviços da Bolsa de Valores
de Moçambique, tendo sido programado o alcance de 16.000
indivíduos, nomeadamente 500 Empresários, 3250 Investidores, 500 representantes de Ordens profissionais, 500 Dirigentes
e Quadros do Estado, 1250 Estudantes e 10.000 indivíduos do
Público em geral; e,
Estabelecer Parcerias com instituições nacionais e ordens profissionais cuja actividade esteja relacionada com matérias de
interesse do Mercado de Capitais e Bolsa de Valores, estabelecendo Convénios/Memorandos de Entendimento.

16
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2. MERCADO ACCIONISTA
2.1 MERCADO ACCIONISTA (Admissão de Empresas à Cotação)

De um total de duas (2) empresas planificadas a admissão à cotação
em Bolsa para o ano 2018, uma (1) empresa foi admitida à cotação
em meados do mês de Dezembro, a Touch Publicidades S.A, representando 50% de realização em relação a meta planificada. A outra
empresa inicialmente planificada para os meados do ano 2018 era
a Hidroeléctrica da Cahora Bassa (HCB), através da OPV de 7,5% de
acções, facto que não ocorreu devido a necessidade de melhorar
o processo de preparação e divulgação da mesma, assegurando
maior abrangência, inclusão e transparência, e está programada
para ocorrer durante o ano de 2019.
A Bolsa de Valores de Moçambique contava, até finais de Dezembro
de 2018, com um total de sete (7) empresas cotadas com títulos representados em acções, das quais Seis (6) empresas pertencem ao
Mercado de Cotações Oficiais, e apenas uma (1) pertence ao Segundo Mercado, vocacionado as PME´s.
A Touch Publicidades S.A, foi a empresa admitida à cotação em Dezembro de 2018, com um capital social de 14.250 000 de Meticais
17

(Catorze Milhões e Duzentos e Cinquenta Mil Meticais) correspondente a uma quantidade de 142.500 (cento e quarenta e duas mil e
quinhentas) acções ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor
unitário de 100,00MT, representativas de 100% do capital social da
Sociedade.
De realçar que do trabalho que a Bolsa vem realizando, com vista ao
cumprimento da meta de admissão à cotação de duas (2) empresas
em 2018, fizeram com que mais 1 empresa solicitasse a admissão à
cotação em Bolsa, e o processo encontram-se em tramitação junto
do intermediário financeiro.
A Arco Investimentos S.A também, solicitou admissão à cotação na
Bolsa de Valores, em Dezembro de 2018, estando o respectivo processo a ser objecto de análise na especialidade pela equipa técnica
da BVM.
Durante o período em análise, cinco (5) outras Empresas, uma (1) das
quais participadas pelo Estado, também anunciaram publicamente
através de órgãos de comunicação social, o interesse de abertura do
seu capital com o objectivo de admitir à cotação em Bolsa.
Os trabalhos realizados com a HCB para admissão à cotação resultaram na assessoria para a elaboração do Plano de Comunicação
da HCB, nos domínios da comunicação, campanha de educação e
literacia financeira e na definição das diversas etapas que constituirão a operacionalização da Oferta Pública de Venda destinada aos
cidadãos, empresas e instituições moçambicanas.
Dos trabalhos realizados contemplaram também conferências conjuntas entre a BVM e a HCB, programas televisivos, radiofónicos,
campanhas de Educação Financeira na imprensa escrita, Outdoors,
ATM, transmitindo conhecimento de conceitos relacionado com
acções, vantagens para o investidor e acções de capacitação aos
trabalhadores da HCB, líderes comunitários e religiosos, agentes
económicos e sociedade civil, funcionários públicos, membros das
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Assembleias Provinciais, Chefes de Localidade, membros do Governo e Secretários Permanentes.
Os trabalhos para a realização da operação da HCB, contam também com parceiros e Consórcios Líderes (os bancos BCI e BiG) e
incidindo sobre as condições da OPV, procurando garantir a inclusão, transparência e a participação massiva dos investidores nacionais elegíveis.

Sala de Conferência da HCB, Songo, Tete, Dezembro, 2018
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3. PERSPECTIVAS APÓS A OPV DA HCB
A venda de 7,5% das acções da HCB a cidadãos, empresas e instituições moçambicanas, através da BVM, que vai ocorrer em 2019,
servirá como catalisador e factor de maior impulso e dinamismo do
mercado de capitais em Moçambique.
A admissão à cotação de acções da HCB, irá impactar directamente
nos principais indicadores do mercado bolsista esperando que os
mesmos incrementem: (i) espera-se que a capitalização bolsista seja
aumentada pelo valor mínimo de 6% do seu valor total, podendo
chegar a 12%; (ii) efeito positivo na liquidez do mercado como resultado da atractividade das acções, baixo valor unitário, procura não
satisfeita dos investidores nacionais na altura da realização da Oferta
Pública de Venda; e (iii) efeito dinamizador que irá causar em outras
empresas moçambicanas.
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4. MERCADO OBRIGACIONISTA (Admissão à
Cotação de Títulos de Dívida Pública e Privada)
Em 2018 registou-se um total de doze (12) emissões de Obrigações
de Tesouro da 1ª a 12ª séries, seis (6) Obrigações Corporativas e um
(1) Papel Comercial, totalizando dezanove (19) títulos de dívida admitidos à cotação em Bolsa, com o valor global de 19.238,24 Milhões de MT com maturidades que variam de 1 a 3 anos.
As taxas de juros médias ponderadas de Obrigações Corporativas
e Papel Comercial situam-se em 22,6% e 20,75% respectivamente.
Comparativamente a outras fontes de financiamento, o mercado de
capitais continua a apresentar taxas competitivas e vantajosas, que
podem servir como atractivos tanto para investidores assim como
para as empresas.
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5. CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS
A Central de Valores Mobiliários (CVM), é um serviço especializado
da BVM destinado ao registo de todos os valores mobiliários emitidos e transaccionados em território nacional por entidades de direito moçambicano.
5.1 REGISTO DE TÍTULOS

No ano de 2018 foram registados 35 títulos na CVM, nomeadamente, 16 acções, 18 obrigações (corporativas e do tesouro) e 1 papel
comercial. Este número representa uma realização de 233% da meta
de 15 títulos planificados para o ano de 2018, e um crescimento de
106%, comparativamente aos 17 títulos registados no ano de 2017.
5.2 CONTAS DE TITULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Um total de 7.673 contas encontravam-se criadas na CVM até finais
de 2018, representando um crescimento de 4% em relação às 7.359
contas existentes em 2017. De referir que as contas de registo de
titularidade são contas criadas e mantidas pelos intermediários financeiros autorizados, que comprovam a titularidade, natureza, características e situação jurídica dos títulos registados em nome dos
respectivos titulares.
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5.3 FILIAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS FINANCEIROS

A filiação dos intermediários financeiros na CVM permite-os ter
acesso ao sistema informático da CVM, de forma a abrirem e movimentarem as contas de registo de titularidade de valores mobiliários (acções, obrigações e papel comercial), bem como realizarem operações em seu nome ou em nome dos seus clientes na
CVM.
Relativamente ao número de intermediários financeiros filiados na
CVM, refira-se que até 2017 o número era de 15. Com a filiação em
2018 de mais um (1) intermediário financeiro, elevou-se para 16 o
número total de intermediários financeiros filiados na CVM.
5.4 EVENTOS CORPORATIVOS

Ao longo do ano de 2018 foram processados 79 pagamentos de
juros, maioritariamente de títulos de dívida cotados em bolsa, sendo
que apenas 4 pagamentos corresponderam a juros referentes a títulos não cotados. Foram igualmente processados 3 pagamentos de
dividendos e 7 amortizações de capital.
Comparado com o ano de 2017, ocorreu uma ligeira variação no número de pagamentos de juros e dividendos processados, contudo,
houve uma redução no processamento de amortizações no ano de
2018, uma vez que um grande número de títulos de dívida cotados
atingiu a sua maturidade em 2017.
Dos eventos corporativos processados em 2018, o maior peso vai
para o pagamento de juros com 89%, seguidos das amortizações
com 8% e por fim pagamento de dividendos com 3%.
5.5 COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Em 2018, foi realizada a compensação e liquidação de um total de
767 negócios, correspondentes a uma quantidade total de títulos
negociados de 38.624.694 e um valor negociado de 3.408,00 milhões de Meticais.
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6. QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR SOBRE
O MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
No quadro da revisão do Código do Mercado de Valores Mobiliários, a BVM iniciou com os trabalhos de levantamento das matérias
objecto de revisão e actualização, tendo sido programado para ano
2018 o levantamento e revisão de 3 matérias.
As actividades realizadas permitiram o levantamento de 2 matérias
sujeitas a revisão, nomeadamente; (i) proposta de revisão do artigo
100 referente as taxas a cobrar no âmbito das transacções no mercado de bolsa e, (ii) proposta de criação de uma entidade independente de supervisão do mercado de valores mobiliários, correspondendo a uma realização de 67% da meta planificada.
Importa salientar que a BVM tem como objectivo específico acompanhar a dinâmica do mercado e dotar as instituições, investidores,
entidades emitentes, intermediários financeiros e os demais intervenientes no mercado, de um instrumento flexível e orientador com
informação sistematizada e estruturada sobre a legislação do mercado de valores mobiliários em Moçambique. Para o cumprimento do
objectivo foram também realizadas as seguintes actividades:
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Revisão e elaboração de uma série de diplomas legais que norteiam a orgânica da BVM (Estatuto Orgânico, Decreto de Criação e outros);
Elaboração da proposta de termos de referências para contratação de um consultor para realizar um estudo sobre incentivos
fiscais às empresas cotadas;
Estudo sobre as taxas de transacção de Bolsa, nomeadamente
de admissão à cotação, de manutenção, de readmissão e de
operações de Bolsa quer em sessões normas ou especiais, com
vista a adaptá-las a nova realidade económico-financeira do
mercado em especial, e do País em geral.
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7. REFORÇO DA CAPACIDADE
INSTITUCIONAL E FORMAÇÃO DE
COLABORADORES DA BVM
7.1 REFORÇO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DA BVM

Em 2018, a BVM passou a contar com um corpo laboral composto
por quarenta e sete (47) colaboradores, dos quais vinte e cinco (25)
do sexo feminino e vinte e dois (22) do sexo masculino, correspondentes a 53% e 47%, respectivamente.
O número total de colaboradores é o resultado da saída de 3 colaboradores e o reforço de mais sete (7) colaboradores afectos em
diferentes áreas, nomeadamente; (i) Planificação, Estudos, Cooperação e Educação Financeira, (ii) Operações, (iv) Central de Valores
Mobiliários, e (v) Administração, Finanças e Recursos Humanos.
Ainda no quadro do reforço institucional, foram adquiridos meios
circulantes e elaborado o Manual de Procedimentos de Atendimento para os colaboradores da BVM, com objectivo de garantir a con-
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duta, postura e ética profissional no exercício das suas actividades e
na relação com o público.
No processo de organização e gestão foram elaborados os seguintes documentos: O Estatuto Orgânico da BVM, o Quadro de Pessoal
e, o Manual de Auditoria, aguardando a sua aprovação, com objectivo de melhorar a gestão de procedimentos e boas práticas ao nível
institucional.
7.2 FORMAÇÃO DOS COLABORADORES DA BVM

No âmbito da política de formação e capacitação institucional, os colaboradores da BVM participaram em vários eventos nacionais e internacionais como workshops, cimeiras, conferências, visitas de troca
de experiências e capacitação em diferentes matérias relacionadas
com o mercado de capitais, gestão de finanças públicas, educação
financeira e secretariado, com o objectivo de dotá-los de conhecimentos e ferramentas para responderem aos desafios e dinâmicas
do mercado.
De realçar que as capacitações e trocas de experiências ocorreram
a nível nacional (formação de indução à NORMA ISO 9001: 2015) e
internacional, com destaque para o Brasil no domínio da troca de
experiências na implementação da Estratégia Nacional de Inclusão
Financeira no domínio da Educação e Literacia Financeira, em duas
vertentes (mercado de capitais e seguros).
A troca de experiências com o Brasil visava: (i) conhecer as técnicas
de monitoria e avaliação da implementação de Programas de Educação Financeira e, (ii) compreender as técnicas e processos para integração de matérias sobre mercado de capitais, Bolsa de Valores e
seguros nos curricula do ensino Primário, Secundário e Universitário,
com a finalidade de implementar no nosso país, tendo como base a
experiência bem-sucedida do Brasil.
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8 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PROMOÇÃO DO
MERCADO DE CAPITAIS E COOPERAÇÃO
8.1. EDUCAÇÃO FINANCEIRA

As actividades de educação financeira sobre mercado de capitais e
bolsa de valores também faziam parte dos objectivos estratégicos
para 2018, tendo sido realizadas várias acções de capacitação e divulgação, através de seminários, feiras, conferências, workshops, entrevistas, apresentação de vídeos e spots áudio, bem como artigos,
reportagens e comunicações nos principais órgãos de comunicação
social (rádio, televisão, jornais e revistas). Foram igualmente produzidos relatórios, brochuras, folhetos e outros meios para a divulgação de informação, tendo alcançado um público superior a 16 mil
pessoas, entre empresários, investidores, representantes de ordens
profissionais, dirigentes e quadros do Estado, estudantes, e outros
segmentos da sociedade e do sector empresarial.

Capacitação sobre o Sistema Financeiro” dirigida aos jornalistas económicos.”,
Banco de Moçambique, Maputo, Julho, 2018
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Foram desenvolvidas outras actividades de capacitação e divulgação do mercado com destaque para a celebração da semana Internacional do Dinheiro sob o tema “O dinheiro é importante”, em parceria com três instituições, nomeadamente o Banco de Moçambique
(BM), o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique (ISSM) e
o Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç).
A celebração foi realizada a convite da “Child & Youth Finance International”, um organismo internacional que trabalha para proporcionar às crianças e jovens de todo o mundo o acesso aos serviços
financeiros, a consciencialização sobre os seus direitos económicos
e capacitá-los a construir os seus activos, investir no seu futuro e, em
última instância, quebrar o ciclo da pobreza.

Semana Internacional do Dinheiro, Ginásio (Escola Secundaria Francisco
Manyanga), Maputo, Março, 2018

O evento contou com a participação de 300 alunos, tendo sido realizadas várias actividades recreativas e culturais de carácter educativo, e
incluiu uma competição através de questionários entre escolas sobre
matérias do mercado de capitais, seguros e valorização do dinheiro.
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Visita dos Alunos (Colégio Arcos Íres, Josina Machel e Francisco Manyanga), BVM,
Maputo, Maio, 2018

Estudantes da Escola Secundária da Guazamuthine, Marracuene, Maputo, Agosto/
Setembro, 2018

As actividades de educação financeira e promoção do mercado
de capitais e Bolsa de Valores permitiram o contacto com mais de
16.506 indivíduos, nomeadamente: Quadros e Dirigentes do Estado,
Empresários, investidores, Ordens Profissionais, mulheres e jovens
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empreendedores, representantes de ordens profissionais, estudantes do ensino médio, técnico, politécnico e universitário, conforme
ilustra a tabela 1.
Tabela 1. GRUPOS - ALVO PRIORITÁRIOS DA BVM
Grupo Alvo

Previsão 2018

Realizado 2018

Empresários

500

1070

Investidores

3250

2450

Ordens Profissionais

500

110

Dirigentes e quadros do Estado

500

376

1250

2500

Público em Geral

Estudantes

10.000

>10.000

Total

16000

>16.506

Fonte: BVM, Dezembro de 2018

8.2 PARCERIAS E COOPERAÇÃO (Memorandos de Entendimentos)

Por forma a expandir o escopo e o impacto das acções no mercado bolsista, a BVM rubricou Memorandos de Entendimento com
instituições nacionais, como a Universidade Católica de Moçambique (UCM), a Universidade Eduardo Mondlane (UEM), a Associação
dos Estudantes Universitários Finalistas de Moçambique (AEFUM),
O Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
(ISCAM), a Universidade São Tomás de Moçambique (USTM), a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Moçambique (APME), a
Universidade Pedagógica (UP) e a Corporate Business Scholl – Escola
Superior de Gestão Corporativa e Social. Igualmente foi assinado um
protocolo com as Bolsas de Valores da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CPLP), à margem da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, em Julho de 2018.
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Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e o ISCAM, Maputo,
Abril, 2018

Assinatura do Memorando de Entendimento entre as Bolsas de Valores da CPLP,
Ilha do Sal, Cabo Verde, Julho de 2018
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A assinatura dos memorandos tinha como objectivo permitir:
A promoção de sinergias no estabelecimento e na coordenação de acções, com vista a promover e facilitar a integração das
PME’s no mercado de capitais e na Bolsa de Valores;
Colaboração institucional no desenvolvimento de projectos de
pesquisa e estudos académicos de interesse das partes, cooperação em eventos educacionais, tais como seminários, conferências, reuniões, palestras e programas de formação, entre
outros;
Contribuir para a expansão do mercado de capitais, promover
a Inclusão financeira, favorecendo a melhoria do ambiente de
negócios e a competitividade da economia moçambicana;
Desenvolver o intercâmbio de recursos humanos na área de
formação, visando a melhoria da qualidade dos programas académicos e profissionais nas duas instituições;
Fomentar, executar e divulgar estudos, projectos, pesquisas em
matérias sobre o mercado de valores mobiliários e outras actividades de interesse comum.
8.3 ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

As actividades de organização e participação em eventos também
faziam parte dos objectivos estratégicos da BVM durante o ano
2018, tendo participado nos seguintes:
Participação na 53ª e 54ª Reunião da CoSSE, no âmbito da filiação a organizações internacionais, que teve lugar em Maseru Lesotho, e África de Sul - Johannesburg, em Março e Novembro,
respectivamente e 22ª Reunião anual da ASEA. Estas reuniões
foram marcadas por debates de conteúdos que asseguram o
desenvolvimento de mercados de Capitais e Bolsas de Valores.
Na ocasião houve oportunidade para a troca de experiências
com as Bolsas de Valores congéneres.
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Cerimónia de divulgação do estudo sobre o mercado de capitais em África, produzido pela OMFIF Official Monetary and
Financial Institutions Forum (OMFIF) em associação com o Barclays Africa Group, intitulado “Barclays Africa Group Financial
Markets Index”. A Bolsa de Valores compôs o painel que discutiu a extensão dos serviços bancários e a educação financeira como factores impulsionadores para o desenvolvimento do
mercado de capitais em Moçambique.
O evento contou com a presença de representantes do Banco
de Moçambique, Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Bancos
Comercias, intervenientes do mercado de capitais, instituições
públicas e empresários.
Foi vincado na discussão que a BVM tem estado a fazer trabalhos em todo o país para divulgar os instrumentos financeiros
que dispõe ao empresariado a comunidade académica e ao público em geral e os acordos de cooperação para a promoção de
investimentos e exportação, no sentido de atrair grandes investimentos e projectos de desenvolvimento à cotação em Bolsa.

Lançamento do Estudo sobre o Mercado de Capitais em África, intitulado
“Barclays Africa Group Financial Markets Index”, Maputo, Junho, 2018
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Organização de um Workshop sobre as alternativas de financiamento e investimento via bolsa de valores, no dia 3 de Agosto
no Auditório do BCI-Maputo, direccionado as PME’s, à luz do
Memorando de Entendimento entre a BVM e a Associação das
Pequenas e Médias Empresas (APME), e da implementação do
Programa de Educação Financeira da BVM (2017-2021), onde a
Literacia Financeira é parte fundamental para o alcance dos objectivos da inclusão financeira e da estratégia de proximidade
com os Empresários e Investidores.
A iniciativa para alem de propiciar uma oportunidade para a
divulgação das oportunidades oferecidas pelo mercado bolsista na mobilização dos recursos financeiros, permitindo aprofundar os conhecimentos do funcionamento do mercado e
das suas vantagens, permitiu também, dotar aos participantes
de ferramentas essenciais para se financiarem com recurso ao
mercado de capitais e investirem na bolsa de valores.
Este evento contou com a presença de sessenta (60) participantes, provenientes da Câmara de Comércio, PME’s de todos
os ramos de actividade (construção, agro-negócio, economia,
marketing, tecnologias, indústria, serviços, etc), Instituto para a
Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), e outras
instituições com as quais a BVM tem protocolos de cooperação
e parceria, nomeadamente: Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) e Instituto dos Directores de Moçambique (IODMoz).
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Workshop ‘’Alternativas de Financiamento e Investimento via Bolsa de Valores’’,
Agosto, Auditório do BCI-Maputo, Agosto, 2018

Organização de um Workshop subordinado ao tema “Oportunidade de Financiamento ao Agro-negócio através da Bolsa de
Valores de Moçambique” em parceria com a revista AgriMag e
a Confederações das Associação Económicas de Moçambique
(CTA), no dia 9 de Agosto, em Maputo, onde estiveram presentes, instituições de promoção do agro-negócio, empresários e
investidores, empresas de prestação de serviços de comercialização, investigação, filiados da CTA e entidades estrangeiras
ligadas ao sector do Agronegócio.
O evento, a semelhança dos outros, também tinha como objectivo disseminar informações relevantes sobre o mercado
bolsista e janelas de financiamento e investimento para empresas do sector do agro-negócio. Na ocasião foi anunciado
que 5 empresas estão interessadas em admitir-se na BVM,
mostrando-se que a bolsa de valores estava aberta em apoiar
as empresas que desenvolvem actividades no segmento do
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agro-negócio, e dos esforços em curso para que empresas
deste ramo estejam listadas na BVM com o consequente contributo para a economia, partindo do pressuposto que o Governo definiu a agricultura como uma das áreas de concentração.
Participação na 54ª edição da Feira Agro-pecuária, Comercial
e Industrial de Moçambique (FACIM), de 27 Agosto a 2 de Setembro, em Ricatla, Marracuene, cujo objectivo era de expor
os seus serviços e produtos, criar parcerias com potências investidores e divulgar informação sobre o seu papel no sistema
financeiro e na economia moçambicana.

Participação da BVM na 54ª Edição FACIM 2018, Ricatla, Marracuene,
Maputo, Agosto/Setembro, 2018

Organização de um Workshop em Novembro, a luz do Memorando de Entendimento entre a BVM e o Instituto dos Directores de Moçambique (IODMoz), cujo o objectivo foi de divulgar
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a informação sobre; ‘’Alternativas de financiamento e investimento via BVM e a Boa Governação Corporativa e Liderança e
Ética de Negócios’’.
Este evento contou com a participação de um total de sessenta
e cinco (65) participantes, dentre eles representantes das empresas já cotadas em bolsa, e representantes das empresas em
processos de admissão à cotação, gestores de PME’s e parceiros estratégicos da BVM.

Workshop ‘’Alternativas de Financiamento e Investimento via BVM e a Boa
Governação Corporativa das Empresas’’, Hotel Indy Vilage, Maputo,
Novembro, 2018

Foi referido no evento, que um quadro de governação corporativa actuante, liderança e ética de negócios são condições
determinantes para aceder ao financiamento via BVM, uma vez
que estas práticas conferem credibilidade junto dos investidores nacionais e internacionais, atribuindo assim uma maior segurança e confiança.
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A BVM esteve presente na II Conferência da Juventude Bancária
de Moçambique, que decorreu no dia 15 de Novembro, no Centro Cultural do Banco de Moçambique, sobre o tema “Promovendo o Financiamento das Pequenas e Médias Empresas”, e contou
com a parceria do Banco Nacional de Investimentos (BNI) e do
Banco Comercial de Investimentos (BCI), congregando cerca de
300 jovens delegados, dentre os quais bancários, políticos, deputados, empresários e finalistas do curso de Gestão Bancária.
O evento tinha como objectivo, discutir as alternativas de financiamento as PME’s e oportunidades que o sector público e privado oferecem a juventude moçambicana.
Durante a explanação o representante da BVM chamou atenção aos jovens sobre a relevância do financiamento a economia associado ao ciclo de vida das PME’s, formas de financiamento por via da BVM e suas vantagens, tendo sido exortado
aos jovens empreendedores a adoptarem boas práticas de
gestão corporativa nas suas empresas, para que possam desenvolver os seus negócios de forma sustentável e garantir o
acesso ao financiamento.

II Conferência da Juventude Bancária de Moçambique, Centro Cultural
do Banco de Moçambique, Matola, Novembro, 2018

39

A BVM TAMBÉM ESTEVE PRESENTE NO PROGRAMA MOZEFO YOUNG LEADERS 2018, NO DIA 29 DE NOVEMBRO, ONDE PARTICIPOU
NO PAINEL DO DEBATE DEDICADO AOS JOVENS E APRESENTOU
O TEMA ‘‘COMO FINANCIAR STARTUPS E EMPREENDEDORES EM
MOÇAMBIQUE’’. DIRIGINDO-SE A JOVENS EMPREENDEDORES
PROMOVEU A PARTILHA DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS
ATRAVÉS DE MASTER CLASSES.
A BVM USOU DESTA OPORTUNIDADE (FÓRUM) PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA 2017-2019, MASSIFICANDO O CONCEITO DE MERCADO FINANCEIRO, MERCADO
DE CAPITAIS E DA BOLSA DE VALORES JUNTO DESTE EXTRACTO
SOCIAL E AINDA A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS
PRODUTOS DO MERCADO E SERVIÇOS DA BVM NOS PRINCIPAIS
ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (RÁDIO, TELEVISÃO, IMPRENSA ESCRITA).

2ª Edição do Mozefo Young Leaders 2018, Centro de Conferências Joaquim
Chissano, Maputo, Novembro, 2018
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9. DIMENSIONAMENTO TECNOLÓGICO
Para garantir a implementação efectiva da sua missão, a BVM tem
vindo a desenvolver acções com vista a dotar a instituição de recursos humanos, financeiros e tecnológicos que permitem tornar o mercado mais atractivo na captação de financiamento para empresas e
promoção da poupança para investidores.
As tecnologias actualmente utilizadas pela Bolsa de Valores de
Moçambique, nomeadamente, o sistema de negociação e o sistema da Central de Valores Mobiliários, apresentam funcionalidades
com necessidades de actualização permanente para dar resposta
aos desafios actuais, com destaque para: (i) interligação do sistema de negociação com o sistema da Central de Valores Mobiliários; (ii) interligação do sistema da Central de Valores Mobiliários
com o sistema de pagamentos do Banco Central, e; (iii) introdução
de novos instrumentos financeiros no mercado financeiro moçambicano.
Assim, para responder as exigências do mercado, foram realizadas
várias actividade na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e comunicação interna, com destaque para:
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Lançamento do concurso público para a instalação da intranet
que será concluído em 2019;
Desenvolvido um sistema que a ser utilizado nas ofertas públicas de venda de títulos (OPV’s);
Implementação de ligação redundante, que resulta da necessidade, de manter os links de comunicação permanentemente
disponíveis, tendo iniciado o processo para o estabelecimento
de uma segunda ligação aos sistemas da BVM através de uma
rede privada;
A BVM pretende beneficiar-se de um serviço para recuperação
de desastres. Neste sentido foram efectuados estudos e contactos com algumas entidades que possam oferecer o serviço
com melhor qualidade;
Actualização, melhoria e tradução para a língua inglesa dos
conteúdos constantes do website da BVM, por forma a permitir
maior facilidade de acesso pelos utentes (empresários, investidores e do público em geral);
Para reforçar a divulgação de informação estava previsto no plano
de actividades da BVM para o ano 2018, a criação de uma Unidade
Funcional de documentação e informação, (UFDI)- Biblioteca e sua
divulgação, tendo sido realizados vários trabalhos com a previsão de
conclusão em 2019.
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10. VISITAS ÀS PROVÍNCIAS
Foram realizadas visitas de trabalho as Províncias de Gaza, Zambézia, Nampula e Niassa, para a divulgação dos produtos do mercado
de capitais e o papel, vantagens e serviços da BVM, tendo-se mantido encontros com os dirigentes das Províncias, a capacitação de
dirigentes e quadros dos sectores económicos, workshops com os
empresários de grande dimensão, capacitação de jovens e mulheres
empreendedores e PME´s, palestras em Universidades e Institutos
Técnicos e escolas secundárias de nível médio, bem como a visitas a
empresas localizadas em 3 ou 4 distritos de cada província, para divulgar informação sobre a Bolsa de Valores e convidar as empresas a
listarem-se na Bolsa. Como resultado dos trabalhos com os empresários das províncias, várias empresas estão a preparar-se para solicitar
a sua admissão à cotação na BVM.
Para além da divulgação da informação e promoção da captação de
empresas para o mercado as visitas tinham outros objectivos:
Estabelecer contactos com empresas com potencial e interesse
para se cotarem na BVM e transmitir confiança ao empresariado nacional de que o mercado de capitais está preparado e
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direccionado para todas as empresas mostrando que as condições de acesso se resumem fundamentalmente em quatro: (i) a
sociedade deve ser uma sociedade anónima, para ter o capital
social representado por acções; (ii) as acções devem ser livremente transmissíveis; (iii) ter contabilidade organizada e contas
auditadas; e (iv) as acções a serem admitidas à cotação em bolsa deve ter o nível mínimo de dispersão pelo público;
Disseminar produtos do mercado de capitais, os serviços oferecidos pela BVM e a sua importância na dinamização da economia moçambicana;
Apresentar as diferentes alternativas de financiamento disponíveis no mercado de capitais que tem servido como fonte
de financiamento complementar ao tradicional, com vantagens significativas e diferenciadas, ajustadas as características das empresas, havendo por isso condições específicas
para cada um dos segmentos empresariais (Grandes Empresas e PMEs);
Promover a poupança e o seu direcionamento ao investimento
em bolsa, por forma a que os investidores tenham a possibilidade de obterem rendimentos, e mostrar que a Bolsa de Valores
é um mecanismo eficiente, através do qual os investidores encontram a oportunidade de canalizar as suas poupanças para o
desenvolvimento das actividades das empresas e para o crescimento da economia do país;
Promover junto ao Governo Provincial a realização de acções
conjuntas para disseminação da BVM junto dos públicos alvos
prioritários.

44

Relatório Anual de Actividades 2018

a) Encontro com Quadro e Dirigentes do Estado (Directores das
Áreas Económicas das Províncias)
A Bolsa de Valores representada ao mais alto nível pelo Presidente do
Conselho de Administração teve encontros para conhecimento das
problemáticas económicas e financeiras de cada uma das províncias.
Os encontros iniciaram com uma apresentação feita pela Bolsa de
Valores de Moçambique sobre a contextualização da situação actual
do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores de Moçambique, os
objectivos e metas traçadas, destacado que para o ano de 2018, a
instituição pretendia admitir à cotação no mínimo 2 empresas e para
o efeito, as áreas económicas das Províncias desempenhariam um
papel muito importante para o alcance da meta.
Durante a discussão foram levantadas várias questões relacionadas
ao funcionamento do mercado, razões que contribuem para o número reduzido de empresas cotadas, constrangimentos relativos a adesão das formas de financiamento existentes, no que diz respeito aos
requisitos de admissão à cotação, nomeadamente: Montantes mínimos e contas auditadas. Por outro lado, levantou-se também a preocupação relativa a fraca abertura de capitais por empresas públicas.
Neste contexto, reiterou-se a necessidade de estreitamento de cooperação, com vista a maior utilização do Mercado de Capitais como
fonte alternativa de financiamento.
Durante a discussão foram identificadas as seguintes áreas de colaboração para os próximos anos:
Potenciar acções de formação de quadros ao nível da província,
troca de experiências e de informação;
Fazer com que a cooperação entre a Bolsa de Valores e as províncias seja um instrumento de promoção de investimento, de
melhoria do ambiente de negócios e factor promotor do crescimento económico inclusivo e democratização do capital ao
nível do das províncias;
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Sensibilização dos membros do Governo e dirigentes da província sobre o papel do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores na economia, com vista a permitir que os membros do
Governo promovam a utilização do Mercado de Capitais e a
Bolsa de Valores como alternativa de investimento e financiamento.
b) Workshops com os Empresários e Visitas as Empresas nas
Províncias
As visitas as empresas nas províncias em 2018 permitiram o contacto
com 1.070 empresários de uma meta de 500 empresários previstos
no plano de actividades da BVM, correspondendo a uma realização
em 214%.
Foi enfatizado que a aproximação ao empresariado nacional pretendia ultrapassar barreiras, fazendo com o que mercado de capitais venha a ser o principal veículo para o financiamento e o investimento. Durante o diálogo, os empresários colocaram as seguintes
questões:
É importante explorar as oportunidades de financiamento de
médio e longo prazo através da BVM;
A BVM mais dinâmicas, com maior volume de negócios e com
mais liquidez podem contribuir para melhorar o ambiente de
negócios, reduzir o custo do dinheiro e atrair mais investimento;
Dar maior atenção ao financiamento das PME´s pois elas são o
segmento maioritário no País;
Necessidade de promover mais acções de educação financeira
para cimentar a cultura bolsista no empresariado nacional;
As PME´s tem dificuldades de financiar-se através da Bolsa de
Valores pelo facto de alguns requisitos de admissão serem inacessíveis para as mesmas;
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Promover o empreendedorismo olhando não só para a Bolsa
de Valores, mas também para outros instrumentos financeiros
não tradicionais, como fundos de garantia de crédito, fundos
de investimento, fundos de capital de risco (“venture capital”),
“business angels”, “crowdfunding”, entre outros, e;
Uma maior colaboração e parceria entre as Bolsa de Valores
e a CTA/CEP que vai contribuir para ampliar os mecanismos
de acesso ao financiamento e promoção da poupança doméstica.

Visita da BVM a Empresa Rajan Export Mozambique Lda, Nampula,
Fevereiro, 2018

No decorrer das sessões realizadas com o empresariado local foi
possível identificar preocupações referentes aos temas apresentados, sendo que um deles foi o sentimento por parte das PME´s de
que a BVM actua apenas no ramo das Grandes Empresas.

47

Visita da BVM a Empresa Limpopo Indústrias Alimentares (LIA) SA, Gaza, Junho, 2018

O encontro com os empresários das províncias trouxe os seguintes
resultados:
Aproximação as empresas que já iniciaram a sua preparação
para cotarem-se na BVM e garantia de registo dos títulos e seus
titulares na Central de Valores Mobiliários;
Atrair para BVM mais empresas e promover o financiamento, o
investimento e a poupança doméstica;
Algumas empresas mostraram-se interessadas em proceder a
realização de uma abertura de capital a médio e longo prazo,
visto que de momento encontra-se na fase inicial de actividade
e em investimento, ficando a recomendação de continuidade
de trabalho de acompanhamento até ao período em que elas
estiverem preparadas para aderir ao mercado bolsista.
Obter conhecimento sobre as potenciais empresas elegíveis a
cotarem-se na BVM, tendo em conta que alguns distritos visitados (Nacala, Mocuba, Rapale e Gurué) apresentam um poten-
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cial económico bastante elevado, pese embora a maior parte
das empresas apresentem a sua estrutura societária (por quotas) não adequada ao mercado bolsista por desconhecem a
existência de BVM;
Mostrar as empresas que a sua dimensão, natureza e características específicas podem condicionar o tempo de uma empresa
cotar-se na Bolsa de Valores, mostrando que normalmente decorre de 1 a 3 meses para PME´s e de 3 a 6 meses para Grandes
Empresas;
Informar aos empresários que o mercado de capitais dispõe de
um conjunto de instrumentos financeiros, com diferentes graus
de risco, liquidez e rentabilidade, que podem ser emitidos por
eles e negociados em Bolsa;
Promover a melhoria do ambiente de negócios através da difusão de informação que permite que o empresariado nacional
possa conhecer as vantagens do mercado.

Visita da BVM a Sociedade de Beneficiamento de Sementes, Lda - SBS,
Gurué, Setembro, 2018
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Visita da BVM a Empresa Green Resources, -Niassa, Novembro, 2018

c) Palestras nas Universidades e Escolas Secundárias/Institutos
Médios
As visitas as Universidades e Escolas Secundárias/Institutos no ano
de 2018, contaram com a participação de 2.500 estudantes e alunos,
de um universo planificado 1.250 estudantes, correspondendo a um
grau de realização de 200%.
Os temas abordados nos encontros com os estudantes estavam em
volta da Bolsa de Valores de Moçambique, mencionado o que é,
como funciona e quais as suas vantagens, a poupança, o investimento e empreendedorismo no campo de mercado de capitais, entre
outros, mostrando aos jovens a importância do conhecimento para
o desenvolvimento de habilidades para a tomada de decisões financeiras inteligentes ao longo da vida.
Durante o diálogo, os estudantes colocaram as seguintes questões:
Possibilidade de a Bolsa de Valores criar delegações nas províncias e distritos;
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Necessidade de promover mais acções de educação financeira
para cimentar a cultura bolsista no país;
Acesso a capital rápido e barato, com taxas mais baixas em
relação às taxas praticadas pelos Bancos Comerciais, especialmente quando o valor for maior e o prazo do investimento for
longo;
Transparência, adopção de boas práticas de gestão e de governação corporativa;
Alguns riscos que o investidor possa correr mais que não estão
directamente associados a gestão das empresas.

Instituto de Formação de Professores Eduardo Mondlane, Xai–Xai, Junho, 2018

Em resultado das discussões feitas, a Bolsas de Valores e os participantes, concordaram em:
Desenvolver iniciativas em determinados domínios do saber,
cuja intervenção técnica pela Bolsa de Valores de Moçambique
e pelas instituições de ensino estejam relacionados com a pes51

quisas profissional e académica, respectivamente, e que contribuam para a melhoria contínua da provisão de informação
financeira e de mercado;
Promoção da literacia e inclusão financeira do corpo directivo,
colaboradores e estudantes, com vista ao desenvolvimento
sustentável do Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores de
Moçambique;
Desenvolver acções para a inserção de módulos sobre o Mercado de Capitais e Bolsa de Valores nos curricula das Universidades, realização de estágios pelos estudantes na Bolsa de
Valores de Moçambique e da troca de informação, de entre outros;
Foi realçado que os estudantes poderiam entrar em contacto
com a BVM, usando todos os meios de comunicação a eles
disponíveis para obtenção de informação sobre esta matéria;
Apoiar aos docentes e aos estudantes, que durante a sua formação mostrem interesse em aprender e aprofundar conhecimentos sobre o Mercado de Capitais e Bolsa de Valores.

Instituto Médio Politécnico, Zambézia, Setembro, 2018
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2018 iniciou com sinais de retoma económica, embora o
ritmo de crescimento tenha sido moderado, observado através de
indicadores macroeconómicos apresentados pelo Fundo Monetário
Internacional, na sua publicação “African Economic Outlook, Março
de 2018”, em que a economia moçambicana foi marcada por um
crescimento do PIB em 3,2% no primeiro trimestre do ano 2018,
acompanhado pelo comportamento semelhante para indicadores
do Mercado Bolsista – Capitalização Bolsista do Mercado que situou-se em 9% do PIB, nos primeiro três meses do ano. As projecções
efectuadas pelo Fundo Monetário internacional (FMI), em Outubro
de 2018, no artigo “World Economic Outlook”, apontam para um
crescimento mundial em 3,7%.
Apesar da conjuntura económica adversa, a BVM procurou cumprir
com o plano de actividades elaborado, o que ficou bem patente no
cumprimento de grande parte das metas estabelecidas com destaque para:
Admissão à cotação de uma empresa, a Touch Publicidade, SA
do sector terciário (serviços), no mercado de Cotações Oficiais
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destinado as Grandes Empresas, com uma Capitalização Bolsista de 14,25 Milhões de MT.
Superação da meta para a Capitalização Bolsista ao situar-se
em 8.6% do PIB em Dezembro de 2018, contra os 8,4% inicialmente planificados, tendo o grau de realização sido de 102.4%.
Note-se que o valor total da Capitalização Bolsista se situou em
85.399,46 milhões de MT.
Apesar do volume de transacções fixar-se em 3.309 milhões de
MT, representando uma redução de 41% comparativamente
ao período homólogo de 2017, que apresentou um volume de
transacções de 5.608 Milhões de MT, esta redução foi contrabalançada com o aumento do número de negócios que foi de 706
transacções ao longo do ano, correspondente a uma evolução
de 15% relativamente ao período homólogo de 2017, que foi
de 616 transacções.
Note-se que o desempenho do mercado bolsista em 2018 ocorreu
num contexto em que o comportamento dos indicadores em alguns
sectores da economia reduziram-se, influenciados pela dinâmica do
sector real da economia, que observaram uma redução nas vendas
no primeiro trimestre comparado com o último trimestre de 2017
(INE, Síntese de Conjuntura Económica Nº 20, I Trimestre, Junho de
2018).
Não obstante mercado bolsista ter sido influenciado pelas adversidades da economia, a Capitalização Bolsista do Mercado - principal
indicador das Bolsas de Valores - observou um crescimento na ordem de 17% relativamente ao período homólogo de 2017, ao passar
de 72.916 milhões de MT em Dezembro de 2017 para 85.339,46
milhões MT em Dezembro de 2018.
O serviço da Central de Valores Mobiliário teve um desempenho
positivo com uma realização de 233% ao registar 35 títulos, isto é,
um crescimento em 106% comparativamente ao ano de 2017, que
registou 17 títulos.
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No âmbito da estratégia de proximidade e captação de empresas
para o mercado bolsista e divulgação de informação sobre produtos
do mercado e serviços, a BVM permitiu um contacto directo com
os públicos-alvo, nomeadamente; (i) 376 Dirigentes e Quadros de
Estado; (ii) cerca de 1.070 empresários e empreendedores (Grandes
Empresas e PME’s); (iii) palestras nas Universidades, Escolas Secundárias e Institutos Médios para cerca de 2.500 pessoas; e (iv) visitas a
34 empresas/empreendimentos.
Assumindo o actual estágio da economia em Moçambique e considerando os objectivos traçados pela BVM no âmbito da captação
de empresas e da promoção da literacia financeira para diferentes
públicos-alvo (Governo, Empresários, Classes Profissionais, Comunidade Académica e Público em geral), as visitas às províncias, mostraram-se oportunas na medida em que despertaram o interesse dos
diferentes intervenientes nas matérias relacionadas ao mercado de
capitais e da BVM, e atraíram o interesse dos empresários para financiar-se na BVM e investir em títulos cotados na Bolsa.
No tocante a promoção da Educação Financeira sobre o mercado
de capitais e a Bolsa de Valores, os resultados permitiram confirmar
que a Bolsa de Valores está a ser mais e melhor conhecida, mas persistem ainda múltiplos desafios na disseminação de informação e
capacitação de actores relevantes.
Apurou-se que para muitas províncias o contacto directo com a BVM
ocorreu pela primeira vez, em resultado da atitude proactiva da BVM
em tornar-se conhecida apresentado as vantagens e benefícios que
o mercado de capitais e a BVM podem ter para empresários e investidores das províncias.
Diante de várias questões e sugestões apresentadas pelos estudantes, a equipa da BVM pode concluir que existe um nível significativo de interesse da camada estudantil em relação a BVM e mercado
de capitais, faltando adicionar os meios efectivos e permanentes de
manutenção de contacto e fluxo de informação para esta camada da
sociedade.
55

Os representantes da província, à todos os níveis, louvaram a iniciativa da Bolsa de Valores em intensificar a divulgação dos produtos
e serviços até ao nível distrital, e foi recomendada a importância
da monitoria às empresas cotadas, troca de experiência com Bolsa
de Valores de países com características similares a Moçambique,
continuidade da promoção de abertura de capitais pelas empresas
públicas e participadas, bem como o acompanhamento das empresas que mostraram o interesse ao nível da província de cotar-se em
Bolsa.
Em termos de desafios e perspectivas para 2019, a Bolsa de Valores
arrolou vários, nomeadamente: (1) Fazer com que o Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores tenham um papel mais preponderante na
economia nacional e respondam aos desafios impostos pelo crescimento económico inclusivo, com realce para o financiamento do sector empresarial público e privado; (2) Promover a captação de mais
empresas para o mercado bolsista; (3) Reforçar o papel do Mercado
de Capitais como instrumento do Estado na implementação da sua
política económica através da intervenção na alienação das participações sociais do Estado nas empresas por si detidas; (4) Continuar
a divulgar informação sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa de
Valores para os públicos–alvo prioritários (Empresários, potenciais
investidores, classes profissionais, estudantes e académicos, jovens,
mulheres, crianças e outros); (5) Estabelecer parcerias com instituições congéneres relevantes no panorama nacional e internacional
(para troca de experiências, capacitações e outros); (6) Aprimorar o
quadro legal e regulamentar, tornando-o mais flexível e promotor do
sistema financeiro, bem como proceder ao dimensionamento tecnológico e (7) Promover a introdução de novos produtos e serviços no
mercado, para permitir que empresas e investidores tenham oportunidade de diversificar as alternativas de financiamento, investimento
e poupança.
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OPERADORES DE BOLSA
Standard Bank

Cooperativa de Poupança e Crédito

Av.10 de Novembro, no.420, Maputo
Telefone: +258 (21) 501100 / +258 (21) 501000
Fax: +258 (21) 352 563

Av. 25 de Setembro nº 1695 - 3º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 307 753 / Fax: +258 (21) 307 754
E-mail: cpc-sc@teledata.mz

Barclays Bank Moçambique

BancABC Moçambique

Av. 25 de Setembro, nº 1184, Maputo
Telefone: +258 (21) 313 453 / +258 (21) 303 037
Fax: +258 (21) 313 454

Rua dos Desportistas nº 733, Edifício JAT 6 - 3, 13º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 34735 / +258 (21) 34835
Fax: +258 (21) 487 474

Banco Comercial e de Investimento

Moza Banco

Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, 1645, CP 4765, Maputo
Telefone: +258 (21) 353700 / +258 (21) 353 723
Fax: +258 (21) 311 613 / +258 (21) 307 152

Rua dos Desportistas, Edifício JAT 5.3 n.º 921, Maputo
Telefone: +258 (21) 342 036

Millennium bim

Banco Nacional de Investimento

Rua dos Desportistas, Nº 873 - 879, Maputo
Telefone: +258 21 351 500 / Fax: +258 21354463

Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 4668 Maputo
Telefone: +258 (21) 498 581 / Fax: +258 (21) 498 595

Banco Único

Banco de Investimento Global

Av. Julius Nyerere, nº 590, CP 3698, Maputo
Telefone: +258 (21) 488 400 / Fax: +258 (21) 488 484

Av. Vladimir Lenine, n174, Ed Millennium Park, 11º Andar, Maputo
Telefone: +258 (21 ) 480 169 / +258 84 094 80 00

Opportunity Bank

Capital Bank

Av. 24 de julho, nr 4136, Bairro da Malanga, Maputo - Moçambique
Telefone: +258 214 07474

Av. 25 de Setembro, Edifício Maryah, 7º Piso, Aterro do Maxaquene, Maputo
Telefone: +258 21 320751/53 / Fax: +258 21 314797
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GLOSSÁRIO
ACÇÕES Títulos representativos do capital social de uma
sociedade anónima.
SOCIEDADE Sociedade Anónima é uma forma jurídica de
ANÓNIMA constituição de empresas na qual o capital social está dividido em títulos que representam
partes (acções), que podem ser transaccionadas
livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro acto notarial. Por ser uma sociedade
de capital aberto, não pode ser constituída por
um mínimo de sócios inferior a três, e prevê a
obtenção de lucros a serem distribuídos aos accionistas.
ADMISSÃO Um título é admitido à cotação quando passa a
À COTAÇÃO ser transaccionado numa bolsa de valores, em
conformidade com as regras desta, onde lhe
é atribuída uma cotação de valor que varia em
função da procura e da oferta de mercado.
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CAPITALIZAÇÃO Indicador para avaliar a profundidade do merBOLSISTA cado de bolsa, na medida em que indica o valor de mercado dos valores mobiliários num
dado momento, isto é, a capitalização bolsista
indica o potencial de mercado. Este indicador
obtém-se do produto da última cotação (preço) pelo número de títulos admitidos à cotação
e pode ser calculado para todos os valores mobiliários cotados em bolsa.
EMISSÃO Criação e oferta de valores mobiliários no mercado financeiro, muitas vezes como forma de
obtenção de fundos para a entidade emitente.
OBRIGAÇÕES Títulos transaccionáveis, representativos de
dívida, de médio ou longo prazo (mais de um
ano), por empresas e/ou pelo Estado, denominando-se, no primeiro caso, Obrigações Corporativas e, no último caso, Obrigações do Tesouro.
VALOR Termo utilizado para descrever uma ampla
MOBILIÁRIO variedade de instrumentos de investimento
transaccionáveis, ou negociáveis, tais como acções, obrigações, títulos de participação, warrants, unidades de participação em fundos de
investimento, instrumentos derivados (futuros,
opções), e outros.
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VALOR NOMINAL Valor facial de uma acção ou obrigação.
VOLUME DE Montante resultante das transacções realizaTRANSACÇÕES das na Bolsa de Valores. É determinado pelo
produto entre a quantidade transaccionada e a
cotação (preço da transacção).
SOCIEDADES Sociedade Anónima é uma forma jurídica de
ANÓNIMAS constituição de empresas na qual o capital social está dividido em títulos que representam
partes (acções), que podem ser transaccionadas livremente, sem necessidade de escritura
pública ou outro ato notarial.
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FICHA TÉCNICA
PROPRIEDADE Bolsa de Valores de Moçambique
EDIÇÃO Bolsa de Valores de Moçambique
COORDENAÇÃO Glória Janeiro
REVISÃO Bolsa de Valores de Moçambique
REDACÇÃO Glória Janeiro, Luísa Paunde e Celso Filimão
PERIODICIDADE Anual
TIRAGEM 1000 Exemplares
MAQUETIZAÇÃO IRI - Gráfica
E IMPRESSÃO
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