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Excelentíssimo Senhor PCA da HCB, Dr. Pedro Conceição Couto, 
Excelentíssimo Senhor PCE do BCI, Dr. Paulo de Sousa, 
Excelentíssimo Senhor PCE do Banco BIG, Dr. Joel Rodrigues, (PCA, António Namburete) 
Excelentíssimo Representante do MEF (Tutela da BVM), 
Excelentíssimo Senhor Representante do Banco de Moçambique, 
Excelentíssimo Senhor Representante da CTA, 
Distintos PCA / PCE de Instituições Financeiras, 
Ilustres PCA / Administradores / Directores de Empresas Públicas, Participadas pelo Estado 
& Privadas, 
Prezados Administradores, Assessores, Directores, outros quadros da HCB e BVM, 
Respeitáveis Parceiros da BVM e HCB, 
Caros Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Gostaria de iniciar a minha intervenção agradecendo a presença de todos neste evento referente a Sessão 

Especial de Bolsa, para o Apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Venda (OPV) das Acções da 

Hidroeléctrica de Cahora Bassa. 

Quero endereçar uma palavra de apreço especial ao Excelentíssimo Presidente do Conselho de 

Administração da HCB, Dr. Pedro Couto, com a sua equipa, entre Administradores, Directores e outros 

quadros da HCB, pela presença nesta Sessão, que resultou da sábia e oportuna decisão de dispersar o 

capital social da empresa através da BVM. 

O nosso reconhecimento aos dirigentes e quadros dos  Bancos BCI e BiG, pelo trabalho de elevada 

qualidade e competência desenvolvido durante a operação, incluindo obviamente outras instituições 

financeiras que fizeram parte do Sindicato.  

É de justiça destacar a contribuição axial do Ministro da Economia e Finanças, que tutela a BVM e 

fornece as directrizes estratégicas da sua intervenção, e ao Banco de Moçambique, como regulador do 

mercado de capitais em Moçambique. 

17 de Julho de 2019 vai ficar registado como um dia importante para a BVM!  

É um dia que vai simbolizar a abertura de uma nova página na vida da instituição, em que os cidadãos, 

empresas e instituições moçambicanas, passaram a deter acções da HCB, através de um exercício 

concreto de inclusão económica e financeira através da BVM, conforme postulado por Sua Excelência 

Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, a 27 de Novembro de 2017, em Songo. 



    

 3 

 

 

Prezados Convidados a esta Sessão, 

No dia 20 de Maio corrente, no acto de lançamento público da OPV das Acções da HCB, referi que a 

BVM já acolheu no passado, 4 OPV de acções de empresas já listadas em Bolsa, e alguns dos 

representantes dessas empresas estão aqui (refiro-me a CDM, CMH, CETA e EMOSE). 

A operação de Oferta Pública de Venda de Acções da HCB, revestiu-se de características peculiares - 

pela sua dimensão, objectivos, definição de investidores prioritários, canais de subscrição das acções, 

preço de venda das acções,  mecanismos de garantia e atribuição de acções, programa de comunicação 

muito arrojado – tornando-se numa OPV que extravasa o conceito tradicional de Oferta Pública, 

particularmente pelo foco na  abrangência e inclusão. 

As 10 Províncias de Moçambique e a Cidade de Maputo, todas tiveram subscritores na OPV da HCB, e 

podemos afirmar que dos 154 distritos do país, a despeito de alguns ainda não terem infraestruturas 

bancárias, participaram na operação investidores de 142 distritos, correspondente a mais de 92%. Mesmo 

os moçambicanos da diáspora, foram atraídos pelas acções da HCB e puderam participar na operação. 

A dimensão desta oferta, mais de 686 milhões de acções, que vieram a tornar-se em mais de 1.099 

milhões de acções, representou uma oportunidade soberana para a popularização do capital, tendo 

constituído uma expressão concreta da relevância da Bolsa de Valores de Moçambique como um 

importante mecanismo dos cidadãos e empresas investirem numa empresa nacional reputada e assim 

diversificar as fontes de aplicação das suas poupanças. 

Os mecanismos de alocação de acções aos subscritores da OPV da HCB garantiram, aos investidores 

singulares nacionais, não só a prioridade na atribuição ao serem os primeiros destinatários das acções das  

HCB, como ainda lhes asseguraram a atribuição de acções independentemente do seu nível de 

rendimento. 

Importa ainda destacar que, nesta operação, e para o segmento destinado aos pequenos investidores 

singulares, criado para inserir no processo os cidadãos com menor renda, foi-lhes conferido não só um 

elevado nível de prioridade na atribuição de acções, como também os isentou dos encargos decorrentes 

da subscrição de acções – taxa de bolsa, taxa de registo de transacção na Central de Valores Mobiliários 

– por Diploma do Ministro da Economia e Finanças, revelando a preocupação do Governo com os 
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investidores de menor capacidade de poupança, para que também pudessem participar nesta empreitada 

de cidadania financeira e de promoção do crescimento económico inclusivo. 

Distintos Gestores e Empresários, 

O desenvolvimento e a utilização de novos canais de subscrição de acções - para além dos tradicionais 

balcões das agências bancárias – com recurso às novas tecnologias móveis e às operadores de telefonia 

móvel, permitiram assegurar maior abrangência, facilidade de operação e maior alinhamento entre 

inclusão digital e financeira.  

Acreditamos, pois, que a admissão à cotação na Bolsa de Valores das acções representativas de 7,5% da 

HCB irá contribuir para o empoderamento económico dos cidadãos e empresas, para a criação de uma 

base alargada de novos accionistas e investidores, e para despertar a atenção dos investidores não 

residentes sobre as oportunidades do mercado de capitais em Moçambique. 

Os cidadãos nacionais mostraram que têm uma palavra a dizer no mercado de capitais do país. Na Oferta 

inicial de 2,5% da HCB, foram responsáveis pela subscrição de 55% da procura de acções, e com o 

aumento da Oferta para 4,0% do capital social da HCB, a sua influência representou 35% das acções 

efectivamente tomadas pelos investidores nacionais. 

Das 19.210 ordens de subscrição entregues na OPV da HCB, mais de 99% das mesmas foram entregues 

pelos investidores singulares durante o período de subscrição, que depois desta operação passarão a 

constituir os 16.787 novos accionistas de pleno direito da HCB.  

Com esta operação, o universo da base de investidores da Bolsa de Valores teve um crescimento de 

191%, ao passar de 7.995 investidores para um total de 23.257, correspondente a 15.362 novos 

investidores. 

Distintos Participantes, 

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), criada pelo Governo em 22 de Setembro de 1998 e com o 

arranque das suas actividades a 14 de Outubro de 1999, irá completar no próximo mês de Outubro, 20 

anos de funcionamento.  
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Uma boa forma de assinalar os 20 anos de funcionamento efectivo da BVM é a Venda de Acções da 

HCB através da Bolsa! 

A capitalização bolsista da BVM é de 96.642 milhões MT (cerca de 1.540 milhões USD) – representando 

actualmente 9,5% do PIB - possui 8 empresas cotadas, já financiou à economia em mais de 115.000 

milhões de MT (mais de USD 1.800 milhões), possuindo já mais de 150 títulos emitidos e com um 

mercado com condições para crescer muito nos próximos anos, perspectivando que em 2025 a 

capitalização bolsista seja de 21% do PIB, segundo projecções do Plano Estratégico da BVM (2017-

2021).  

Com o início da negociação em bolsa das acções objecto da OPV da HCB, estamos em crer que 

assistiremos a subida do nível de liquidez do mercado bolsista, no captar do interesse de novos 

investidores, no aumento do volume de negociação da bolsa, no despertar do interesse de novas empresas 

para o mercado de capitais e para a Bolsa de Valores.  

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Desde o início do processo, quisemos conferir a esta operação, aliás como tem sido apanágio da nossa 

acção permanente, os valores mais elevados que caracterizam as bolsas de valores, mormente a 

transparência, inclusão, equidade, credibilidade e integridade. 

Este processo todo foi conduzido com muito profissionalismo, seriedade, responsabilidade e lisura.  

Como é evidente, a informação aqui apresentada vai ser divulgada ao público, através de vários canais e 

meios, e é passível de escrutínio. 

A operação de venda das acções da HCB através da BVM veio derrubar uma série de estigmas que pairam 

em redor  do mercado de capitais e da Bolsa de Valores, relativo à capacidade dos investidores nacionais, 

à sua propensão ao investimento, e a capacidade da BVM em dar resposta adequada aos desafios inerentes 

as suas atribuições e competências. 

Convido, mais uma vez aos briosos gestores de empresas moçambicanas e a operar em Moçambique a 

Usar a plataforma da BVM como instrumento acessível, transparente e confiável para obter 

financiamento, diversificar a aplicação das suas poupanças e fazer investimentos de longo prazo. 
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As minhas últimas palavras vão para a direcção da HCB, por acreditar e apostar na BVM como veículo 

para abrir a sua estrutura accionista a favor de cidadãos, empresas e instituições moçambicanas, e o 

reconhecimento público a equipa gerencial e técnica da BVM que envolveu-se neste processo com muita 

dedicação, empenho e criatividade, em particular a “Equipa Dedicada” constituída pelo Drs. Alcino 

Michaque, João Pedro Rodrigues e Harold Paka.  

Muito Obrigado pela Atenção Dispensada! 

Maputo, 17 de Julho de 2019 


