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Intervenção do Presidente do Conselho de Administração da HCB por 

ocasião da sessão especial de bolsa - oferta pública de venda de dois 

virgula cinco por cento de acções da HCB. 
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Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Administração da 

Bolsa de Valores de Moçambique; 

Excelentíssimos Senhores membros dos corpos sociais da Hidroeléctrica 

de Cahora Bassa; 

Excelentíssimos Senhores presidentes da Comissão Executiva dos 

bancos coordenadores da OPV de acções da HCB (BCI-BIG); 

Excelentíssimos Senhores presidentes dos conselhos de administração 

e das comissões executivas dos bancos do sindicato bancário para a 

OPV de acções da HCB;   

Excelentíssimos representantes das instituições parceiras da OPV de 

acções da HCB; 

Minhas senhoras e meus senhores; 

Caros convidados; 

 

Em nome do Conselho de Administração e em meu nome pessoal quero 

endereçar agradecimentos a todos que directa ou indirectamente 

contribuíram para que a realização desta oferta pública de venda de 

acções fosse possível.  

 

O nosso apreço é especialmente dirigido às instituições do governo, ao 

regulador do sistema financeiro nacional, ao operador do mercado de 

capitais em Moçambique, aos coordenadores globais da OPV da HCB, 



 

3 
 

aos membros do sindicato bancário desta transacção, aos consultores e 

a todos que de forma abnegada emprestaram o seu saber para que esta 

operação fosse estruturada e executada de forma transparente e 

municiada de elementos essenciais para o alcance  dos objectivos a que 

se propunha a alcançar. 

 

Minhas senhoras e meus senhores 

Caros convidados 

 

A 27 de Novembro de 2017, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique, anunciou, na vila do Songo, 

durante a celebração do 10º aniversário da Reversão da HCB para o 

Estado moçambicano, a decisão tomada pelos accionistas da venda de 

sete vírgula cinco por cento das acções da Hidroeléctrica de Cahora 

Bassa (HCB) exclusivamente para os cidadãos, empresas e instituições 

moçambicanos, através da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), 

contribuindo, deste modo, para a maior inclusão económica dos 

moçambicanos, bem como acrescentar valor a expressão “Cahora Bassa 

é Nossa”.  

 

Para além da inclusão dos moçambicanos, com esta decisão, os 

accionistas da HCB visavam o alcance de objectivos empresariais, de 

curto, médio e longo prazos, nomeadamente: 

 A consolidação da observância das boas práticas internacionais de 

governação corporativa, ao expor a empresa ao maior escrutínio 

público, colocando-se, assim, mais um pilar no processo de 
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edificação da credibilidade da empresa junto dos principais 

stakeholders nacionais e internacionais, factor indispensável para a 

sustentabilidade deste empreendimento. 

 A contribuição para a dinamização do mercado de capitais em 

Moçambique, que constitui um segmento fundamental do mercado 

financeiro, assumindo-se como uma importante fonte de 

financiamento, em complemento ao financiamento bancário, de que 

a própria HCB poderá beneficiar-se a médio e longo prazos. 

 

Minhas senhoras e meus senhores 

Caros convidados 

 

Para o alcance destes objectivos, concebemos e implementamos uma 

estratégia de distribuição que envolveu, para além dos canais 

tradicionais, que normalmente compreendem as agências bancárias, as 

plataformas electrónicas de comunicação de massas, de fácil manuseio, 

com relativamente baixo custo e de maior e rápido alcance dos cidadãos 

moçambicanos, com o principal intuito de oferecer a oportunidade de 

compra das acções de forma transparente, em qualquer ponto de país. 

 

Como forma de minimizar o baixo nível de conhecimento em matérias 

relacionadas com o mercado de capitais, ainda prevalecente no país, foi 

implementado, em coordenação com a Bolsa de Valores de Moçambique, 

um amplo programa de literacia financeira, por todo o país, com recurso 

aos diversos meios de comunicação social e a uma linguagem de fácil 
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compreensão ao cidadão comum, dos conceitos mais básicos sobre o 

mercado de acções. 

 

Por outro lado, para a maior divulgação possível da OPV, realizámos um 

roadshow por todas as capitais provinciais, onde reunimos com vários 

segmentos da sociedade moçambicana, tendo sido explicado ao detalhe 

todos os elementos da estrutura da transacção. Esta divulgação foi 

igualmente feita com recurso à divulgação de brochuras, panfletos, 

outdoors, redes sociais, bem como através de vária publicidade e 

programas radiofónicos e televisivos, incluindo as rádios comunitárias, 

que difundiram informação nas línguas locais, tudo com o objectivo de 

tornar acessível o conhecimento sobre as características da operação e 

os mecanismos para a compra das acções, aos diversos estratos da 

sociedade moçambicana.  

  

Neste contexto, foi concebido um segmento específico destinado aos 

pequenos investidores, cujo número mínimo de compra era de 20 acções, 

com um incentivo adicional de serem isentos do pagamento de taxas e 

comissões. Concomitantemente, a estratégia de alocação das acções foi 

estruturada por ordem de prioridade, em que os pequenos investidores 

individuais antecediam os outros investidores individuais e os colectivos.   
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Minhas senhoras e meus senhores 

Caros convidados 

 

Com a conclusão desta etapa da OPV, outra se inicia na vida da HCB, 

em que passa a contar na sua estrutura acionista com milhares de 

moçambicanos, oriundos dos vários cantos deste vasto Moçambique. É, 

certamente, uma etapa de muito maior responsabilidade, dado que os 

gestores e colaboradores da empresa deverão consolidar os seus 

processos de gestão e de prestação de contas para com todos os 

accionistas, incluindo esta nova comunidade de accionistas da HCB, 

tornando-lhes cada vez mais orgulhosos por se terem tornado accionistas 

da maior empresa moçambicana.  Na história desta empresa passará a 

haver para sempre uma HCB antes e depois da OPV! 

Tal como tivemos ocasião de conhecer pela informação divulgada nesta 

cerimónia, a colocação para venda da primeira tranche das acções da 

HCB foi alvo de grande interesse e apetência dos investidores nacionais, 

a quem se dirigia a operação. Neste contexto, na sequência de uma 

recomendação do Coordenador Global da transacção, a administração 

da HCB decidiu favoravelmente ao alargamento da oferta da primeira 

tranche da OPV, elevando para 4% em vez dos 2.5% inicialmente 

anunciados. Os planos subsequentes para a conclusão do processo de 

colocação dos 7.5% das acções inclui: a avaliação do processo de 

colocação da primeira tranche; determinação do momento e condições 

de colocação do remanescente 3.5% das acções. Em princípio essa 

colocação terá lugar no próximo ano de 2020. 

É nossa expectativa que com esta iniciativa a HCB tenha dado o seu 

singelo contributo para a maior inclusão económica dos moçambicanos, 
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para a dinamização do mercado de capitais em Moçambique e para uma 

maior credibilidade da empresa junto dos seus principais stakeholders. 

 

  

 

 

A todos, muito obrigado pela atenção! 

 

 

Cahora Bassa, o Orgulho de Moçambique! 

 

Maputo, 17 de Julho de 2019 


