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TERMOS DE REFERÊNCIA (TdR) 

CONSULTOR RESIDENTE PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 
 

  

Tipo de trabalho Apoio ao Desenvolvimento Institucional (implementação de plano estratégico) 

Provedor do serviço Consultor residente (empresa/individual) 

Língua Inglês e Português 

Período 06 meses 

 
 
1. ENQUADRAMENTO 
  
O Financial Sector Deepening Moçambique (FSDMoç) é um programa financiado pelo 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DfID) e pela Agência 
Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (SIDA). Os três principais 
objectivos do FSDMoç são (i) melhorar o acesso aos serviços financeiros para as Pequenas 
e Médias Empresas (PMEs), (ii) melhorar o acesso ao financiamento para os pequenos 
agricultores e agregados familiares e (iii) criar um ambiente favorável à inclusão 
financeira, através do apoio a partilha de informação e a capacitação. 
 
O FSDMoç estabeleceu uma parceira com a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), 
formalizada através de um Acordo de Confidencialidade (NDA) e um Memorando de 
Entendimento (MdE) assinado em 2016, que serviu de base para o apoio à elaboração 
e lançamento do primeiro plano estratégico quinquenal da BVM (2017 - 2021), com 
iniciativas direcionadas ao desenvolvimento do mercado de capitais e da BVM. 
 
Não obstante os avanços verificados nos últimos anos, a bolsa de valores continua a 
enfrentar alguns constrangimentos, a destacar o baixo número de empresas cotadas 
e a baixa liquidez do mercado. Nestes termos, o FSDMoç e a BVM pretendem contratar 
serviços de consultoria, que podem ser representados na forma individual ou de uma 
empresa, a ser instalada na BVM por um período de 6 meses, com o objetivo de 
oferecer soluções inovadoras para a implementação de iniciativas específicas do 
plano estratégico, descritas ao longo deste documento. 
 
 
2. OBJECTIVOS E ESCOPO DO TRABALHO 
 
2.1 Objectivos 
 

▪ Melhorar a capacidade institucional da BVM para responder às necessidades de 
financiamento das PME e aumentar o número destas empresas na cotação;  

▪ Massificar o conceito do mercado de capitais e da bolsa de valores junto dos 
diversos segmentos da população moçambicana; 

▪ Fazer com que o mercado de capitais tenha um papel mais preponderante na 
economia nacional, aumentando o seu dimensionamento e a sua capacidade de 
resposta às necessidades de financiamento do sector empresarial público e 
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privado, e disponibilizar mais alternativas de investimento e aplicação de 
poupança dos cidadãos; 

▪ Incrementar os principais indicadores do mercado, entre estes a capitalização 
bolsista, volume de negócios e a liquidez; 

▪ Melhorar a capacidade dos colaboradores da BVM e da Central de Valores 
Mobiliários (CVM) para desempenhar as suas funções durante a implementação do 
plano estratégico. 

 
2.2 Escopo 

 
De forma participativa (garantindo um alto nível de participação da BVM), os principais 
deveres do consultor residente serão: 

▪ Facilitar a promoção de um maior número de admissões de PMEs à cotação na 
bolsa de valores, oferendo recomendações e orientação/estratégia para o 
Gabinete de Apoio às Empresas; 

▪ Propor soluções inovadoras para a concepção de produtos do mercado de 
capitais, oferecendo recomendações específicas para a inclusão da população de 
baixa renda (por exemplo, através de uma abordagem de HCD-Human Centered 
Design); 

▪ Capacitar os colaboradores da BVM na implementação do plano estratégico, mais 
especificamente em matérias sobre as novas tendências do mercado de capitais, 
securitização de títulos de dívida, desenvolvimento de novos produtos e respectiva 
legislação. 

 
3. INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO 
 

▪ Uma estratégia para o Gabinete de Apoio às Empresas, incluindo número, perfil 
e funções dos colaboradores adstritos ao mesmo e plano de acção para promover 
o incremento do número de PMEs cotadas na BVM; 

▪ Planos de acção para a implementação, monitoria e avaliação das iniciativas 
apresentadas nestes TdR; 

▪ O desenho de pelo menos um produto novo ou melhorado (por exemplo, um valor 
mobiliário, uma solução digital, etc.); 

▪ Colaboradores capacitados em novas tendências do mercado de capitais, 
securitização de títulos de dívida, desenvolvimento de novos produtos e 
respectiva legislação. 

 
4. RELATÓRIOS E OUTRAS TAREFAS 
 

▪ Preparar e submeter as notas da reunião do kick-off, incluindo informação sobre 
a abordagem e metodologia de trabalho; 

▪ Apresentar uma proposta de plano de trabalho, com um cronograma da execução 
das atividades a serem implementadas; incluindo possíveis riscos e planos de 
contingência; 

▪ Submeter relatórios periódicos (por via oral e/ou escrita) ao Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da BVM e ao Gestor da Intervenção do FSDMoç, 
sobre o progresso das actividades, desafios e propostas de melhoria; 

▪ Apresentar um relatório final ao FSDMoç e à BVM, com informações sobre as 
atividades realizadas e recomendações para intervenções futuras. 
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O consultor trabalhará diretamente sob a supervisão do PCA da BVM e participará em 
reuniões semanais de planeamento e monitoria. O PCA da BVM irá designar três (3) 
colaboradores para trabalhar com o consultor e assegurar a transferência de informação 
necessária, sendo o consultor responsável por passar o devido conhecimento sobre o 
mercado à instituição. Serão também realizadas reuniões mensais entre a BVM, FSDMoç 
e o consultor para acompanhamento do projecto. 

 
Espera-se que o consultor faça o registo do seu trabalho num quadro de actividades, 
validado pela BVM e submetido mensalmente ao FSDMoç. Boa parte das tarefas serão 
realizadas no escritório, entretanto, caso julgue-se necessária a realização de uma 
viagem para expor o consultor e/ou a equipa da BVM às melhores práticas do mercado 
de capitais, uma proposta deverá ser levada a consideração do gestor da intervenção do 
FSDMoç. 
 

 

5. Qualificações 
 

▪ Pelo menos 10 anos de experiência prática em mercados de capitais e operações 
de bolsa de valores dinâmicas e líquidas de mercados emergentes, 
preferencialmente de África; 

▪ Nível superior em mercados financeiros/de capitais, economia, administração de 
empresas ou áreas afins; 

▪ Experiência na prestação de assistência técnica à bolsas de valores, com foco no 
processo de admissão à cotação das PMEs; 

▪ Forte conhecimento e experiência sobre as novas tendências do mercado de 
capitais, securitização de títulos de dívida, desenvolvimento de novos produtos e 
respectiva legislação; 

▪ Participação na elaboração e implementação de políticas e planos estratégicos, 
com sólido conhecimento sobre reformas institucionais e a gestão, monitoria e 
avaliação de projetos; 

▪ Sensibilidade sobre questões relacionadas as novas tecnologias de bolsas de 
valores e experiência na concepção e implementação de programas de capacitação 
sobre o mercado de capitais; 

▪ Boas habilidades multiculturais e interpessoais, com experiência de trabalho com 
parceiros relevantes a todos os níveis, como o governo, doadores, sector privado, 
ONGs, organizações comunitárias, associações, entre outros; 

▪ Habilidades de escrita, analíticas, de apresentação e elaboração de relatórios bem 
como, conhecimentos de informática na óptica de utilizador; 

▪ O conhecimento sobre as abordagens e técnicas de Human Centered Design (HCD), 
Know Your Customer (KYC) e sistemas de mercado (por exemplo, M4A-Making 
Markets Work for the Poor) será uma vantagem; 

▪ Falar Inglês e Português fluentemente. 
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6. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO 

 

Critérios de Selecção (%) 

Experiência relevante 35% 

Capacidades técnicas  20% 

Metodologia e Abordagem 20% 

Domínio da língua Portuguesa 10% 

Orçamento 15% 

TOTAL 100% 

 
 

7. SUBMISSION OF PROPOSALS 
 
As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para fsdmoc@fsdmoc.com com o tema 
"Consultor Residente - Apoio ao Desenvolvimento Institucional" até Quarta-feira, 31 de 
Julho de 2019, pelas 12 horas (CAT). Quaisquer dúvidas ou solicitações de esclarecimento 
devem ser enviadas para fsdmoc@fsdmoc.com, o mais tardar até Segunda-feira, 29 de 
Julho de 2019, pelas 12 horas (CAT). 
 
 
 
Anexo:  
 
Sumário do Plano Estratégico da BVM (2017 – 2021) 
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