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1. QUEM SOMOS

Estabelecemos parcerias com 
os intervenientes do sector 
financeiro para responder aos 
desafios 
do mercado

Oferecemos assistência técnica 
aos intervenientes para 

atender as necessidades das 
pessoas sem acesso a serviços 

e produtos financeiros 
adequados e acessíveis

Promovemos a inovação e 
a digitalização para expandir os 
serviços financeiros para os 
nossos públicos-alvo

No centro de nossa estratégia 
estão a população rural de 

baixa renda, mulheres, jovens e 
as micro, pequenas e médias 

empresas



• Desenvolvimento 
institucional da BVM, 
incluindo a formação 

dos seus 
colaboradores

• Aprimoramento do 
Gabinete de Apoio 

para as PMEs

• Formação de 
jornalistas, executivos 
do MC e o público (ex. 
semana internacional 
do dinheiro)

• Primeiro Plano 
Estratégico da BVM 

(2017 - 2021)

• Estudos sobre private
equity, oportunidades 

de investimento, 
financiamento 

combinado.

• Revisão do Código do 
Mercado de Valores 
Mobiliários

• Actualização da 
legislação sobre a 
admissão à cotação de 
PMEs

Regras e 
Regulamentos

Advocacia e 
propostas de 

revisão

Funções de Apoio

Estudos e 
pesquisas para 

informar o 
mercado

Oferta

Capacitação e 
assistência 

técnica

Procura

Educação 
financeira

A Intervenção do FSDMoç no Mercado de Capitais

1. QUEM SOMOS CONT.



Mercados de Capitais

Mercados Financeiros

Mercados

Mobilização de 
poupança a 
longo-prazo

Facilita o 
financiamento 

de sectores 
prioritários 

(real e social, 
público e 
privado)

Melhora a gestão 
de riscos –

reduzindo riscos 
cambiais e de 

refinanciamento 
através de títulos 

de longo prazo

Incentiva a 
alocação 

eficiente de 
capital na 

economia –
aumentando a 
produtividade

Democratiza a 
propriedade de 

activos na 
economia 
(inclusão)

Melhora a 
governação 
corporativa

Fonte: FSDAfrica

O papel dos Mercados de Capitais

2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE

Reduz os 
custos de 

negociação

Possibilita 
avaliar  a 

performance 
da economia



2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE CONT.

Fraca comunicação e disseminação de informação
Que permita conhecer as empresas cotadas e influenciar a determinação de 
preços acertada.

Baixo número de empresas e fraca sofisticação de títulos cotados
Embora haja um número crescente de instituições e fundos com interesse no 
investimento do mercado de capitais, não há oferta suficiente de produtos 
adequados (acções, títulos de divida e outros) para satisfazer a demanda, tanto no 
mercado primário como no secundário. 
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3
Baixa liquidez

Baixa liquidez do mercado devido a falta de produtos, tecnologia desactualizada e 
fraca literacia financeira sobre o mercado de capitais.

4

Fracos níveis de literacia financeira

Existem baixos níveis de consciencialização e literacia financeira a todos os níveis 
do mercado. Por exemplo, para dinamizar a surgimento de operadores 
independentes e market makers. Os investidores também carecem de literacia 
para a tomada de decisão de investimento informada.

Desafios do MC em Moçambique



Ausência de operadores de bolsa independentes e market makers
Que estejam virados para promover a negociação na bolsa.
Foi verificado em entrevistas, que os bancos operadores de bolsa têm promovem mais 
o mercado de crédito bancário do que as operações do mercado de capitais, e que as 
comissões estabelecidas no MC desincentivam a intermediação.

Falta de regulamentação apropriada ou regulamentação desactualizada
Necessidade de melhorias no quadro legal, por exemplo para a introdução de 
novos produtos, como títulos direccionados a alavancar sectores básicos da 
economia: saúde, infraestrutura, agricultura, energia, etc.

5

6

7

Tecnologia desactualizada, com intervenção manual

Há necessidade de transição para um sistema de negociação continuo que garanta 
negociações com liquidação e compensação em tempo real para dinamizar o mercado 
e criar liquidez. Ademais, o depósito de títulos não centralizado na Central de Valores 
Mobiliários, não permite a entrega de títulos vs. pagamento (DvP) de forma imediata.

2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE CONT.

8

Fraca comunicação e coordenação entre os participantes do mercado

Entre estes, a Bolsa de Valores, o Banco de Moçambique (mercado monetário) e a 
Bolsa de Mercadorias, cujas funções e operações impactam na performance do sector 
financeiro como um todo.



Fonte: BVM

De acordo com a BVM, os seguintes factores concorrem para que as empresas não se cotem
na bolsa:

2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE CONT. 



Fonte: IOA

Os países com bolsas de valores mais dinâmicas apresentam um elevado número de
empresas cotadas.

A experiência internacional

Actualmente, a 

BVM conta com 

11 empresas 

cotadas.

2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE CONT. 



Outros títulos cotados nas bolsas de valores do mundo

País - Bolsa de 

Valores

Títulos transaccionados

Acções Obrigações Outros

Quénia - Nairobi Stock 

Exchange
√ √

Sociedades de Investimento Imobiliário

Fundos de investimento

Maurícias - Stock 

Exchange of Mauritius
√ √

Fundos de investimento (ETFs)

África do Sul -

Johannesburg 

Securities Exchange

√ √

Papel comercial

Certificados de unidades de participação 

Fundos de investimento (ETFs)

Botswana - Botswana 

Stock Exchange
√ √

Certificados de depósito

Fundos de investimento (ETFs)

Namibia - Namibia

Stock Exchange
√ √

Derivativos de fundos de investimento

USA – New York Stock 

Exchange
√ √

Opções

Fundos de investimento (ETPs)

Reino Unido – London 

Stock Exchange
√ √

Fundos de investimento (ETPs)

Derivativos

Recibos de depósitos

Produtos estruturados

Títulos de troca (swaps)

A experiência internacional

2. O MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE CONT. 



3. MEDIDAS PARA DINAMIZAR O MERCADO DE CAPITAIS

Fonte: FSDAfrica

• Entidades emitentes (empresas) “bancáveis”

• Dimensão razoável

• Disposição para aderir à altos níveis de governação 
corporativa (incluindo a divulgação de informação)

• Mercado apropriado

• Ambiente legal e regulamentar

• Boas normas de governação corporativa

• Baixos custos de transacção

• Regimes fiscais adequados

• Intermediários

• Intermediários financeiros competentes (Bancos e 
Operadores de Bolsa)

• Base diversificada de investidores

• Domésticos

• Estrangeiros

• Diretrizes de investimento apropriadas (fundos 
pensão, seguro, investimento, etc.)

• Plataformas eficientes para a determinação de 
preços, negociação e liquidação

•Ambiente Político e 
Macroeconómico Estável

É preciso que haja...



•Planos Directores a dinamizarem 
os mercados do Quénia, Uganda, 
Nigéria, Gana, Zâmbia e Ruanda

•Revolução Digital: Inteligência 
Artificial e Interfaces de 
programação de aplicativos a 
viabilizarem as operações do 
mercado – disponibilizados pela 
indústria Fintech

•A Agenda ESG (questões 
ambientais, sociais e de 
governação): a demanda por títulos 
verdes tem crescido a nível mundial 
– a taxonomia a ditar os 
investimentos nesta área

Tendências do mercado de capitais em África e no mundo

3. MEDIDAS PARA DINAMIZAR O MERCADO DE CAPITAIS CONT. 



•Aprimoramento de regulamentação sobre os requisitos de admissão à cotação 
e a introdução de incentivos fiscais e não fiscais (ex. acelerar e facilitar a 
burocracia no registo de novas empresas)

•Automatização e actualização das tecnologias de negociação, liquidação, 
compensação e central de valores mobiliários, incluindo a interligação 
regional que tragam benefícios claros para o país

•Introdução de mercados alternativos, produtos novos ou melhorados, como 
fundos de investimento, títulos de garantia, mercadorias e recibos de depósito.

Fonte: Planos Directores Quénia, Uganda e Zâmbia 

Estratégias dos Planos Directores do Mercado de Capitais

3. MEDIDAS PARA DINAMIZAR O MERCADO DE CAPITAIS



•Programas de educação financeira abrangentes, incluindo o desenvolvimento 
profissional contínuo dos intermediários financeiros

•Abertura do capital das bolsas de valores, cotando as suas acções nas 
próprias bolsas

•Fomentar a cotação de grandes empresas e PMEs, incluindo a privatização 
de empresas estatais

•Introdução de mecanismos de proteção de investidores e outras questões de boa 
governação corporativa

Fonte: Planos Directores Quénia, Uganda e Zâmbia 

3. MEDIDAS PARA DINAMIZAR O MERCADO DE CAPITAIS CONT. 



4. FACTORES QUE PODEM FAVORECER O DESENVOLVIMENTO MC EM MOZ

1.Políticas económicas 
e monetárias

Um mercado de capitais activo e 
eficiente contribui para manter a 
estabilidade macroeconómica, 
através do financiamento via 
Bolsa de Valores.

2. Plano Director do MC em 
vias de desenvolvimento 
(curto, médio e longo prazo)

Projecto sob tutela do Ministério da 
Economia e Finanças.

3. Empresas preparadas 
para e admissão à cotação
Através de estudo solicitado pelo 
FSDMoc, foram identificadas pelo 
menos 10 empresas que 
apresentam as características 
necessárias para se cotar na BVM.

4. Interesse crescente no 
investimento
De investidores institucionais (ex. 
fundos de pensões), que já 
canalizam boa parte dos seus 
investimentos para títulos 
cotados e esperam ver mais 
títulos cotados na BVM.

5. Roteiro de finanças 
verdes 
em Moçambique 

Para alavancar iniciativas ESG 
e introduzir novas categorias 
de produtos: ex. títulos 
verdes.

6. Consciencialização sobre a 
BVM

Os programas e intervenções de 
educação financeira realizados nos 
últimos anos tornaram a BVM mais 
visível em Moçambique.

7. Avanços tecnológicos
Indústria Fintech em expansão, 
oferecendo oportunidades para 
actualizar as tecnologias 
existentes e introduzir novas 
soluções.



5. OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVER O MC EM MOÇAMBIQUE

1. QUADRO REGULAMENTAR E DE 
SUPERVISÃO

• Autoridade do Mercado de 
Capitais Independente

• Conformidade com os requisitos 
de transparência e relatórios

• Actualizar a legislação do 
mercado

• Aprovar novos produtos
• Introduzir novos participantes 

(operadores de bolsa 
independentes e market makers)

• Introduzir incentivos para 
promover mais admissões à 
cotação e investimentos

2. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
• Negociação continua
• Automatizar a compensação e 

liquidação (removendo a participação 
humana)

• A criação de um única central 
depositária de títulos  para permitir a 
entreva vs. pagamento em tempo real

• Aplicativos de acesso directo ao 
mercado, para incentivar o 
investimento

• Interligação com outros mercados: ex. 
SADC (CoSSE)

• Ligação com sistemas de negociação e 
centrais internacionais

• Interligação/coordenação com o sector 
bancário e bolsa de mercadorias



5. OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVER O MC EM MOÇAMBIQUE CONT.

3. DIVERSIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS
• Admissão à cotação de grandes 

empresas
• Introdução de mecanismos 

para facilitar a admissão à 
cotação das PMEs (ex. fundos 
de garantia)

• Introduzir obrigações verdes 
em resposta as questões 
climáticas

• Obrigações municipais para 
investimento nos sectores 
chave da economia

• Revisão/introdução de 
regulamento sobre novos 
produtos

4. INCENTIVAR O INVESTIMENTO
• Transparência nas negociações e a 

disseminação de informação
• Introduzir fundos de garantia e de 

compensação
• Mecanismos de protecção de 

investidores minoritários (ex. tag
along)

• Abertura do capital da BVM
• Estratégia de Literacia financeira 

holística, de intervenientes e 
investidores

• Academia para operadores de bolsa 
independentes e market makers



Pais Autoridades do MC

Maurícias Financial Services Commission

Quénia Capital Markets Authority

Nigéria Securities and Exchange Commission

África do Sul LR-Capital-Markets

Reino Unido Financial Conduct Authority

EUA Securities and Exchange Commission

Os países com bolsas de valores mais dinâmicas são caracterizados por um mercado de
capitais supervisionado por entidades independentes.

A experiência internacional

5. OPORTUNIDADES PARA DESENVOLVER O MC EM MOÇAMBIQUE CONT.



Funções da 
Autoridade do 

MC

Desenvolviment
o do mercado

Introdução e 
aprovação de 

novos produtos e 
participantes

Estabelecimento 
de normas e 

técnicas 
adequadas

Licenciamento e 
supervisão de 
participantes

Garantir a 
eficiência e 

transparência

Realizar 
pesquisas de 

mercado

Promover a 
educação 

financeira e a 
consciencializaçã

o

Disseminar 
informação 

completa sobre o 
mercado 

Fonte: FSC, CMA, SEC, FSCA, 

A experiência internacional
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Será uma 
autoridade 

independente 
para 

o mercado de 
capitais 

relevante?

Como construir 
um melhor 

equilíbrio entre as 
diferentes fontes de 

financiamento?

Como promover um 
MC com maior 

apetência ao risco, mais 
aberto a novos produtos 
e processos inovadores?

Como reduzir 
os problemas de 

assimetria de 
informação e de 

concentração de capital 
(ou baixa dispersão)

6. PONTOS DE REFLEXÃO

Os bancos em 
Moçambique estarão 

relutantes em apoiar o 
desenvolvimento do 

MC?

As questões 
macroeconómicas, legais 

e regulamentares 
favorecem o 

desenvolvimento 
do MC?

Existe abertura 
suficiente para que os 

investidores 
institucionais nacionais 
e estrangeiros possam 

abrir o seu capital e 
investir no MC?







1. QUEM SOMOS CONT.

FUNÇÕES DE APOIO

REGRAS E REGULAMENTOS

Procura Oferta

Customers

Legislação

Regras e 
Normas
informaisRegulamentos

Informação
Infraestrutura

Capacitação

Coordenação

Advocacia

Pesquisa

Financiamento

Apoio técnico

Padrões

... quais são os 
intervenientes do 
mercado?

procuramos
mudanças a este

nível...

.... através de 
mudanças neste

nível

.... através de 
mudanças neste

nível

O que temos
feito?

FSPs, MFIs, CBOs

Serviços Financeiros

... quais são as 
falhas de 
mercado?

A Estratégia do FSDMoç

Fonte: Baseado nos materiais de M4P


