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Visão Estratégica e Operacional da Bolsa de Valores de Moçambique 2017-2019

Visão transformativa vai fazer 
o Mercado de Capitais crescer 
de forma contínua, robusta e 
sustentável

A prática de políticas orçamentais restritivas esten-
deu-se, nos últimos anos, aos países industrializados 
e também as economias emergentes e países em vias 
de desenvolvimento, em que as políticas de conver-
gência foram a sua opção paradigmática, cristalizan-
do o debate e a acção em torno das dívidas públicas 
e do défice das administrações. Tais políticas, porém, 
dão espaço para três contrapartidas estimulantes, a 
saber: (i) encorajam políticas monetárias complacen-
tes ou reflacionistas, por parte dos Bancos Centrais; 
(ii) podem ser acompanhadas de um certo “laxismo 
fiscal”, autorizando o facto de cortar as despesas a 
redução da pressão sobre os contribuintes, e; (iii) ao 
encorajarem as Bolsa de Valores, num contexto de 
privatizações, favorecem os accionistas populares e 
promovem o capitalismo popular.

O debate sobre o capitalismo popular e democrati-
zação do capital é antigo, profundo e muito ruido-
so, mesmo nas “Velhas e Consagradas Democracias 

Liberais do Ocidente”, onde pretendeu-se melhorar 
a democracia da posse da propriedade e criar um 
mercado de capitais do Povo, ou seja, fazer com 
que o “pacato cidadão” tenha activos económicos e 
possa ser detentor de Pequenas e Médias Empresas 
(PME´s) para gerar riqueza através do seu trabalho 
e talento. A propriedade alargada leva a um maior 
número de pessoas a compreender o papel da pou-
pança e dos investimentos, a adquirir uma melhor 
compreensão do sistema das empresas privadas, do 
mote económico e social do lucro, e assim reforçan-
do as bases morais de uma economia de mercado 
florescente1. Foi essa perspectiva de promover a in-
clusão financeira e o empoderamento económico do 
cidadão que esteve por trás do lançamento da Ofer-
ta Pública de Venda de 4,0% das acções da Hidroe-
léctrica de Cahora Bassa (HCB) para os cidadãos 
moçambicanos, e acredito que “esse paradigma vai 
prosseguir e fazer escola no futuro”.

Qualquer instituição que se preze deve ter uma vi-
são estratégica de médio e longo prazo, e instrumen-
tos operacionais de implementação de curto prazo 

1 Para mais informações vide Peter Saunders & Colin Harris (1994), 
Privatization and Popular Capitalism e François-Xavier Chevallier 
(1998), Le Bonheur Économique.
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devidamente alinhados - que constituem elementos 
basilares de planificação, administração e gestão - e 
que traduzem uma perspectiva programática que 
não quer ficar refém de abordagens imediatistas, in-
fluenciadas pela inércia, ou até mesmo resvalando 
em tendências de “acompanhar a moda” e cair na 
armadilha do “ad hockismo”. Foi isso que ditou a 
elaboração do Plano Estratégico da BVM 2017-2021, 
bem como a primeira geração da Visão Estratégica e 
Operacional da BVM (2017-2019), que agora conhece 
a segunda geração.

Encerramos o ano de 2019 com a convicção de que 
enfrentamos e superamos muitos desafios que sur-
giram, e estamos prontos para iniciar uma nova 
etapa de planeamento, realizações e metas que es-
tão no trilho daquilo que devemos fazer, induzir e 
colaborar para potenciar e turbinar o mercado de 
capitais em Moçambique. A Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), na sua visão, estrutura, di-
mensionamento e posicionamento estratégico, pos-
sui a sua bússola, fonte de inspiração, marco de re-
ferência para a acção e instrumento orientador para 
a gestão estratégica e operacional, baseado numa 
abordagem integrada, programática, inovativa e 
focada em resultados.

O triénio 2017-2019 foi um período marcado por 
uma conjuntura macroeconómica adversa, por inú-
meras contrariedades na economia e por uma clima 
económico que conheceu muitos riscos e incertezas, 
de índole interno e global, que tornou mais premen-
te e urgente ter uma Bolsa de Valores mais dinâmica 
e vibrante, por forma que seja uma alternativa efec-
tiva de financiamento à economia, e particularmente 
as empresas.

Nessa esteira, actuamos de forma diligente e com 
criatividade na adequação de medidas e ajustes fun-
damentais, que garantiram o fortalecimento institu-
cional da BVM e um posicionamento competitivo 
no mercado financeiro nacional, tendo neste período 
financiado o Estado, através de obrigações do tesou-
ro, em mais de 54.9 mil milhões de meticais; o sec-
tor privado, através de obrigações corporativas, em 
mais de 3.1 mil milhões de meticais; e emissões de 
novas acções, em mais de 11.1 mil milhões de me-
ticais.

A edificação de uma Bolsa de Valores sólida, mais 
líquida e capaz de tornar perene a sua marca no 
mercado vai ser um processo obviamente longo e 
sinuoso, e só vai ocorrer com o esforço conjunto 
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baseado numa visão de longo prazo, em que parti-
cipam activamente pessoas e instituições parceiras 
comprometidas com os mesmos valores que a BVM 
prima na sua actuação, visando pavimentar a inclu-
são, transparência, integridade, equidade, inova-
ção e competência. Ao longo da sua trajectória, e na 
sua actuação diária, os gestores e quadros da BVM 
acreditam que só irradiando esses valores será al-
cançado o desiderato de ser uma praça financeira 
de referência na organização, gestão e manutenção 
de um mercado secundário centralizado de valores 
mobiliários. 

Para que a nossa postura institucional possa gran-
jear reputação e respeitabilidade, aprovamos o Có-
digo de Conduta e Carta de Auditoria, reforçando 
os conceitos e orientações da BVM em relação aos 
colaboradores, Operadores de Bolsa, Investidores 
individuais e institucionais, nacionais e estrangei-
ros, dentre outros públicos com os quais a BVM se 
relaciona. Fortalecemos a política interna de gestão 
de risco, a política e gestão de qualidade e estamos 
a criar condições apropriadas para reforçar a nos-
sa capacidade interna de prevenção contra o bran-
queamento de capitais e financiamento ao terroris-
mo.

Até finais de 2016, o mercado accionista era com-
posto por 4 (quatro) empresas. No período de 2017-
2019, foram admitidas à cotação mais 6 (seis) novas 
empresas, elevando para 10 (dez) o número de em-
presas cotadas, representando um crescimento em 
150,0%. Das empresas admitidas à cotação no perío-
do em análise, 5 (cinco) foram para o Mercado de 
Cotações Oficiais (MCO), destinado para grandes 
empresas e 1 (uma) foi para o Segundo Mercado, 
que é o segmento de mercado para as Pequenas e 
Médias Empresas (PME´s).

Em 2017, foi admitida à cotação a primeira PME, a 
Zero Investimentos, S.A e em 2018 listou-se na Bolsa 
a Touch Publicidade, S.A. O ano 2019, em particular, 
revelou-se especial para a instituição em virtude de 
realizações de vulto, e foi caracterizado pela admis-
são de três empresas à cotação, sendo 240.330 acções 
da Arcos Investimento, S.A, 2.060.661.944 acções da 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A (HCB) e 49.500 
acções da Arko Companhia de Seguros, S.A. Igual-
mente, foi marcado pela realização das duas maio-
res operações de bolsa realizadas em Moçambique: 
a Oferta Pública de Venda (OPV) de 4,0% das Acções 
da HCB (MZN 3.300,00 milhões, USD 55,00 Milhões 
) em Julho, e a Oferta Pública de Subscrição (OPS) do 
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aumento de capital social da Cervejas de Moçambi-
que, S.A (CDM) (MZN 7.793,00 milhões, US$ 124,50 
milhões) no mês de Agosto de 2019.

Ainda nesse ano, lançamos o Índice de Bolsa, pro-
cedemos a avaliação de meio termo do Plano Estra-
tégico da BVM, bem como introduzimos o Terceiro 
Mercado de Bolsa, instrumentos que vão dinamizar 
o mercado e contribuir para atrair mais empresas e 
investidores para a BVM e influenciar o crescimento 
da capitalização bolsista, liquidez de mercado, vo-
lume de negócios e o número de títulos cotados na 
Bolsa e registados na Central de Valores Mobiliários 
(CVM).

Como resultado do desempenho da BVM, no últi-
mo triénio, a capitalização bolsista da BVM cresceu 
de 61.897 para MZN 112.921,17 milhões (+82,43%), 
o volume de negócios de MZN 2.787,0 milhões para 
MZN 3.540,0 milhões (+27,0%), o índice de liquidez 
manteve-se estável e o número de títulos e titulares 
registados na CVM cresceu em 283,0% e 236,0%, res-
pectivamente. O financiamento à economia atingiu 
até Novembro de 2019 MZN 120.758,0 milhões, re-
presentando um crescimento de 316,5% face aos re-
sultados que antecederam o triénio 2017-2019. 

Em consequência do impacto do crescimento do 
mercado de dívida, e da evolução positiva do mer-
cado accionista e das suas operações, o rácio da ca-
pitalização bolsista situa-se actualmente em 11,0% 
do PIB, tendo já ultrapassado a meta estabelecida no 
Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 (PQG) 
que era de 8,0%. 

A CVM, um serviço especializado da BVM, teve um 
desempenho positivo no triénio 2017-2019, ao ul-
trapassar as metas institucionais que haviam sido 
definidas para o período. Até 2019, estão regista-
dos na CVM 157 títulos face aos 41 títulos em 2016 
(+282,9%), e 21.830 investidores registados em 2019 
face aos 6.695 em 2016 (+236,1%). 

O Programa de Educação Financeira (PEF) 2017-
2019 massificou o conceito e a natureza do mercado 
de capitais e Bolsa de Valores, e divulgou os servi-
ços e instrumentos existentes, as suas vantagens e 
formas de acedê-los, através da realização de semi-
nários, feiras, conferências, workshops, entrevistas, 
apresentação de vídeos e spots áudio, pela produção 
e publicação de artigos, reportagens e comunicações 
nos principais órgãos de comunicação social (rádio, 
televisão, jornais e revistas), bem como nas platafor-
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mas existentes e disponíveis na BVM, como o Bole-
tim de Cotações e o site da instituição. 

Foram produzidos e impressos mais de 19 mil exem-
plares de diversas publicações da BVM (relatórios, 
brochuras, folhetos, Info@BVM), que foram objecto 
de distribuição pelos grupos-alvo prioritários da 
BVM (empresários, investidores, representantes de 
ordens profissionais, dirigentes e quadros do Esta-
do, órgãos de comunicação social, comunidade uni-
versitária e estudantes do ensino médio e básico, e o 
público em geral), tendo alcançado um público su-
perior a 86 mil pessoas. 

Iniciaremos o quinquénio 2020 – 2024, tendo já sido 
aprovada pelo Conselho de Administração da BVM, 
no dia 20 de Dezembro de 2019, a nova Visão Es-
tratégica e Operacional da BVM, que expõe a visão, 
missão, valores, aspirações, objectivos estratégicos 
e acções prioritárias a serem levadas a cabo com os 
parceiros institucionais, estabelecendo e galvanizan-
do assim um efectivo ecossistema de promoção do 
mercado de capitais em Moçambique.

Prosseguiremos com as acções tendentes ao forta-
lecimento da organização, gestão e da cultura ins-
titucional, com o foco na excelência operacional, 

assegurando o compromisso com os quatro eixos 
fundamentais de intervenção, nomeadamente: (i) 
Dinamizar o mercado accionista e obrigacionista; 
(ii) Promover a educação e literacia financeira; (iii) 
Dimensionar a base tecnológica e reformar o quadro 
regulamentar; (iv) Reforçar a capacidade institucio-
nal.

A BVM está a operar em Moçambique a pouco mais 
de vinte anos e a sua actuação está, cada vez mais, 
alinhada às políticas públicas e iniciativas do sector 
privado e da sociedade civil que visam o desenvol-
vimento económico nacional e a inclusão financeira, 
mantendo uma tónica dominante no fortalecimento 
e a sustentabilidade do sistema financeiro. 

Uma área que se reveste de extrema importância é a 
disseminação de informação e capacitação dos agen-
tes económicos, cidadãos e estudantes sobre o que é 
Bolsa de Valores, como funciona, que serviços pres-
ta e como acedê-los, os procedimentos a adoptar, as 
vantagens de investir em Bolsa e das empresas cota-
rem-se, os custos e os requisitos de admissão e ma-
nutenção, entre outros aspectos, é primordial para 
que os actores económicos e os cidadãos conheçam 
o que é a Bolsa de Valores, como funciona e quais as 
suas vantagens, para só conhecendo poderem usar 
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esse instrumento para fazer poupança, obter finan-
ciamento e identificar boas oportunidades de inves-
timento.

As campanhas de conscientização, sensibilização e 
capacitação e os demais programas de educação e 
literacia financeira têm estado a ser bem acolhidos, 
mas essa é uma área na qual sempre poderemos 
melhorar no futuro para atender as demandas dos 
utentes actuais e potenciais, e nunca nos podemos 
descuidar nem pensar que todos os grupos-alvo 
(utentes do mercado de capitais) precisam de mes-
ma informação ou tipo de capacitação, porque parti-
mos do pressuposto de que são homogéneos. Nada 
mais irrealista e falacioso! A nossa experiência na 
promoção do desenvolvimento económico e de ins-
trumentos financeiros ensinou que diferentes tipos 
de agentes económicos, com dimensões diferentes e 
a operar em zonas e/ou sectores distintos, precisam 
de informações, capacitações e instrumentos finan-
ceiros também distintos.

Apesar das realizações que a BVM foi capaz de ci-
mentar em cerca de 20 anos de funcionamento, e 
mais especificamente entre 2017 e 2019, há ainda 
desafios de vulto para tornar a BVM ainda mais re-

levante e massivamente usada pelos agentes econó-
micos moçambicanos, entre os quais se destacam: 

(i) conceder um apoio mais assertivo as Pequenas 
e Médias Empresas (PME’s) para que possam 
cotar-se na Bolsa de Valores, promovendo as-
sim a cultura organizacional, a Boa Governa-
ção e a ética nos negócios, através da indução 
ou preparação das mesmas no Terceiro Merca-
do da BVM; 

(ii) assegurar a implementação plena da Lei das 
Parcerias Público Privado, Projectos de Gran-
de Dimensão e Concessões Empresariais, no 
concernente a dispersão de 5-20% do seu capi-
tal em Bolsa após 5 anos de exploração;

(iii) promover a listagem na Bolsa das empresas 
que fazem parte do sector empresarial do Es-
tado, estimulando assim a adequada gestão, 
rentabilidade e sustentabilidade; 

(iv) expandir os programas de educação finan-
ceira para que os agentes económicos e cida-
dãos usem mais a Bolsa de Valores como meio 
de emancipação e empoderamento económi-
co, e; 
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(v) criar novos produtos e serviços de base tec-
nológica, proceder ao dimensionamento tec-
nológico e adequar o quadro regulamentar as 
exigências e dinâmica actual do mercado de 
capitais. 

Poucos podem questionar o facto de ser mais fácil 
analisar o passado do que fazer projecções para o 
futuro. A “Nossa Visão” parte do que somos como 
instituição, as nossas capacidades, competências, o 
nosso talento e o precioso valor dos nossos recursos 
humanos, a nossa experiência e energia, as nossas 
parcerias, as limitações e constrangimentos e os 
valores intangíveis, e projectamos o que queremos 
ser e onde queremos estar em 2024. Temos clare-
za sobre o caminho que queremos seguir, o quão 
escorregadio é parte do percurso e onde queremos 
chegar.

Concordo com o empresário mexicano Carlos Slim, 
quando afirma que “a coragem mostrou-me que por 
mais profunda que seja determinada crise …os in-
vestimentos sólidos acabarão sempre por compen-
sar”. Mesmo perante as contrariedades e vicissitu-
des do percurso e do contexto, a nossa aposta é re-
forçar a capacidade interventiva da BVM e muni-la 
de uma visão transformativa que eleve o mercado 

de capitais moçambicano para patamares cimeiros 
em termos de excelência, performance, abrangência, 
liquidez, impacto e sustentabilidade.

Constrangimentos múltiplos, diversificados e apa-
rentemente intransponíveis, nunca nos fizeram de-
sanimar, desfalecer nem perder o foco. Fazem-nos, 
sim, perder o sono, activam o nosso engenho huma-
no, levam-nos a aprender sem cessar e fazem com 
que abracemos parcerias com outras instituições do 
panorama económico e financeiro do país. Com esta 
Visão, estamos mais habilitados para responder aos 
desafios do presente e do futuro do mercado de ca-
pitais em Moçambique.

O Presidente do Conselho de Administração da BVM

Salim Cripton Valá
Maputo, 30 de Dezembro de 2019
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A Visão Estratégica e Operacional da Bolsa de Va-
lores de Moçambique 2020-2024 (VEO 2020-2024) 
constitui um instrumento onde as acções estratégi-
cas da BVM estão integradas em programas estru-
turantes, como forma de induzir maior consistência 
na sua implementação e cumprimento de priorida-
des estratégicas institucionais e de desenvolvimento 
do mercado de capitais moçambicano. 

Sendo a VEO 2020-2024 um instrumento orientador, 
de planificação e gestão do processo de desen-
volvimento da BVM em particular e do mercado 
de capitais no geral, ela define as prioridades de 
intervenção da Bolsa no período de 2020-2024. Por 
esta razão, o seu acompanhamento constitui um 
processo chave para que a BVM de forma eficiente 
e eficaz cumpra a sua missão de organizar, gerir e 
manter o mercado secundário centralizado de va-
lores mobiliários.

Este facto, torna a VEO 2020-2024 o principal instru-
mento de gestão operacional da BVM, e serve de 
“Guia” de todos os instrumentos operacionais das 
suas Unidades Orgânicas, nomeadamente: o Plano 
Estratégico da BVM; o Cenário Fiscal de Médio Pra-
zo (CFMP); os Planos e Orçamento de Actividades 
Anuais (PAAO) da BVM; o Programa de Educação 

Financeira (PEF); o Plano de Formação; entre outros 
programas específicos. 

Assim, o presente documento expõe a Visão Estra-
tégica e Operacional da BVM para o período 2020 
-2024, e possibilita que a instituição tenha linhas de 
orientação para: (i) a planificação e execução das 
actividades anuais; e, (ii) priorizar ou tomar um con-
junto de medidas que permitam o alcance das me-
tas estabelecidas. 

O documento encontra-se estruturado em seis ca-
pítulos nomeadamente: (i) a introdução; (ii) a visão; 
(iii) as actividades estratégicas por prioridades; (iv) a 
operacionalização da visão; (v) os custos das prio-
ridades, programas e projectos da visão; e por fim, 
(vi) as considerações finais. 



II.
VISÃO 

ESTRATÉGICA
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dos capitais abertos e outros produtos do meio fi-
nanceiro.

2.3.	 Objectivos	Específicos	

Para a prossecução do objectivo geral da VEO 
2020-2024, a BVM estabeleceu um conjunto de 
metas e resultados a serem alcançados, nomeada-
mente:

 Incrementar o número de títulos cotados na 
BVM;

 Promoção de registo de títulos e titulares na 
CVM;

 Modernização dos sistemas da BVM e CVM;

 Divulgação dos serviços da BVM;

 Fortalecimento e ampliação das parcerias 
institucionais ao nível nacional e internacio-
nal;

 Disponibilização ao público de ferramentas 
tecnológicas para acesso a informação sobre 
BVM e CVM;

 Revisão dos regulamentos operacionais da 
BVM e CVM; e,

1.1. Visão 
A VEO 2020-2024 está alicerçada em 4 (quatro) 
prioridades centrais para a dinamização do merca-
do bolsista e maior inserção e inclusão da BVM no 
sistema financeiro como um todo. 

A existência de um mercado primário de valores 
mobiliários activo, que se constitua como fonte pri-
vilegiada de financiamento das empresas através 
da colocação de acções em mercado ou emissão 
de obrigações, é indispensável para o crescimento 
sustentável das empresas, aumento do emprego e 
crescimento económico nacional. 

Todavia, um mercado primário só será eficiente e ca-
paz de responder às necessidades de financiamento 
das empresas nacionais e do próprio Estado, se os 
investidores puderem dispor de um mercado secun-
dário (e, em particular de um mercado de bolsa) 
amplo, profundo, líquido, transparente e eficiente.

2.2. Objectivo Geral
Com a VEO 2020-2024, a BVM pretende ampliar e 
aprofundar a sua actuação no mercado nacional, 
tornando-se no principal mercado de negociação 
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 Fortalecimento dos mecanismos para a conti-
nuidade de negócios.

2.4. Prioridades Estratégicas 
A VEO 2020-2024, prioriza 4 (quatro) eixos de actua-
ção para os próximos 5 anos, nomeadamente:

2.4.1. Prioridade 1: Dinamização 
do Mercado Accionista e 
Obrigacionista

2.4.1.1. Objectivo da prioridade 1

Promover a admissão à cotação de 25 (vinte e cin-
co) novos títulos para o mercado bolsista, quer das 
grandes empresas (Mercado de Cotações Oficias), 
segmento das PME’s (Segundo Mercado) e para o 
Terceiro Mercado, bem como a promoção do res-
pectivo registo na CVM.

2.4.1.2. Potencialidades da prioridade 1

A BVM conta com o contributo de diversas institui-
ções ligadas ao sistema económico e financeiro em 
Moçambique, em particular o Ministério de Econo-
mia e Finanças (MEF), o Banco de Moçambique, os 
Operadores de Bolsa e outros intervenientes no mer-

cado de capitais. Igualmente, a BVM conta com 
parceiros estratégicos como a Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA), 
Instituto de Gestão das Participações do Estado 
(IGEPE), Autoridade Tributária de Moçambique 
(ATM), Instituto para Promoção de Pequenas e Mé-
dias Empresas (IPEME), Ordem dos Contabilistas e 
Auditores de Moçambique (OCAM), Instituto Supe-
rior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique 
(ISCAM), Financial Sector Deepening Moçambique 
(FSDMoc), Instituto de Governação Corporativa (IG-
Cmoz), entre outros.

Para o alcance do objectivo da prioridade 1, a BVM 
estabelece 4 (quatro) Programas com os respecti-
vos projectos.

2.4.1.3. Programa 1: Admissão à cotação de novos 
títulos na BVM (Acções, Obrigações e Papel 
Comercial) 

Objectivo do Programa 1: Atingir uma Capi-
talização Bolsista de 13,5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) em 2024. 

Projecto 1: Promoção da admissão à cota-
ção de novos títulos na BVM;
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Objectivo do Projecto 1: Dispo-
nibilizar ao mercado maior di-
versidade de títulos à negociar, 
promovendo a admissão de 25 
(vinte e cinco) novos títulos até 
2024.

Actividade prioritária 1: Efectuar 
visitas de trabalho à pelo menos 
5 (cinco) empresas por província;

2.4.1.4. Programa 2: Fomento de registo de títulos na 
CVM

Objectivo do Programa 2: Assegurar o regis-
to e controlo dos valores mobiliários em cir-
culação em Moçambique.

Projecto 2: Promoção de registo de títulos na 
CVM

Objectivo do projecto 2: Incre-
mentar o número de títulos re-
gistados na CVM, promovendo 
a registo de 75 (setenta e cinco) 
novos títulos até 2024.

Actividade prioritária 2: Efec-
tuar visitas anuais à pelo menos 

10 (dez) Sociedades Anónimas 
(S.A) ao nível nacional; 

2.4.1.5. Programa 3: Apoio às Emitentes e Investido-
res

Objectivo do Programa 3: Garantir suporte 
técnico aos intervenientes no Mercado Bol-
sista.

Projecto 3: Apoio às Pequenas e Médias Em-
presas (PME’s)

Objectivo do projecto 3: Aumen-
tar o número de PME’s cotadas 
na BVM.

Actividade prioritária 3: Criar em 
2020 um secretariado técnico 
(BVM, CTA, IPEME, OCAM, ISCAM 
e IGEPE) de apoio às empresas 
através do Terceiro Mercado; 

Projecto 4: Apoio às Empresas Participadas 
pelo Estado

Objectivo do Projecto 4: Provi-
denciar apoio técnico as Empre-
sas do Sector Empresarial do Es-
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tado, no processo de admissão 
à cotação na BVM.

Actividade prioritária 4: Advogar 
pela admissão de Parceria Públi-
co Privada, Projectos de Grande 
Dimensão e Concessões Empre-
sariais na Bolsa;

Projecto 5: Apoio aos Investidores

Objectivo do Projecto 5: Provi-
denciar apoio técnico aos inves-
tidores nos procedimentos de 
compra e venda de acções na 
Bolsa de valores.

Actividade prioritária 5: Disponi-
bilizar ao público, ferramentas 
de acesso a informação sobre 
Bolsa de valores, em 2020 (apli-
cativo móvel da BVM e platafor-
ma virtual de negociação);

2.4.1.6. Programa 4: Promoção de novos Produtos e 
Serviços

Objectivo do Programa 4: Alargar e diversifi-
car a disponibilidade de produtos e serviços 
promovidos pela BVM.

Projecto 6: Promoção da criação e emissão 
de novos títulos 

Objectivo do Projecto 6: Promo-
ver a criação de “Obrigações 
Verdes”, “Obrigações Munici-
pais”, “Obrigações do Tesouro 
ao Público – títulos de poupan-
ça” e “Fundos de Investimen-
tos”.

Actividade prioritária 6: Promo-
ver a emissão de “Obrigações 
Municipais” em 2020;

Actividade prioritária 7: Promo-
ver até 2021 a emissão de “Obri-
gações Verdes”;

Actividade prioritária 8: Promo-
ver até 2022 a emissão de “Obri-
gações do Tesouro ao Público 
– títulos de poupança”;
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Actividade prioritária 9: Promo-
ver até 2023 a criação de “Fun-
dos de Investimentos”;

Projecto 7: Premiação BVM

Objectivo do Projecto 7: Pro-
mover o desenvolvimento do 
mercado de bolsa através do 
reconhecimento do contributo 
dos diversos intervenientes do 
mercado.

Actividade prioritária 10: Realizar 
um evento por ano para a pre-
miação de 5 categorias: (1) Pre-
miação - valor mobiliário com 
maior liquidez; (2) Premiação - 
maior volume de negociação; 
(3) Premiação - maior banco 
de custodia por registo de ac-
cionista na CVM; (4) Premiação 
- melhor artigo/trabalho acadé-
mico; e, (5) Premiação-melhor 
trabalho jornalístico (imprensa e 
escrita);

2.4.2. Prioridade 2: Promoção da 
Literacia e Educação Financeira

2.4.2.1. Objectivo da prioridade 2

Ampliar a divulgação dos conceitos, vantagens e 
produtos do Mercado de Capitais e os serviços da 
Bolsa de Valores, através de seminários, conferên-
cias, workshops, encontros e capacitações, divul-
gação de vídeos e sports-áudios nos diferentes ór-
gãos e meios de comunicação social (rádio, televi-
são, imprensa escrita), inclusão no website da BVM, 
na produção de relatórios (semestrais e anuais), 
brochuras, folhetos e outros meios informativos.

2.4.2.2. Potencialidade da prioridade 2

Existência de parcerias entre a BVM com instituições 
nacionais e ordens profissionais cuja actividade es-
teja relacionada com matérias de interesse do mer-
cado de capitais e Bolsa de Valores. Para o alcan-
ce do objectivo da prioridade 2, a BVM estabelece 
2 (dois) Programas com os respectivos projectos.

2.4.2.3. Programa 5: Divulgação dos produtos e ser-
viços da BVM
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Objectivo do Programa 5: Socializar com o 
público a missão da BVM.

Projecto 8: Promoção de seminários de ca-
pacitação

Objectivo do Projecto 8: Capa-
citar até 2024, 130 mil pessoas 
nas matérias sobre os princípios 
do mercado de capitais e da 
Bolsa de Valores.

Actividade prioritária 11: Capa-
citar 18.000 estudantes até 2024;

Actividade prioritária 12: Capa-
citar 3.450 membros das classes 
profissionais (Jornalistas, advo-
gados, professores, etc) até 
2024;

Actividade prioritária 13:  Ca-
pacitar 13.000 empresários até 
2024;

Actividade prioritária 14: Ca-
pacitar 39.000 investidores até 
2024;

Actividade prioritária 15: Capa-
citar 53.150 público em geral até 
2024;

Actividade prioritária 16: Capa-
citar 3.400 Funcionários e Agen-
tes do Estado até 2024;

Projecto 9: Promoção e participação em 
eventos públicos sobre mercado 
de capitais e Bolsa de Valores

Objectivo do Projecto 9: Divulgar 
as realizações e perspectivas de 
desenvolvimento da BVM e de 
Mercado de Capitais através de 
conferências, seminários, feiras, 
Jornadas Científicas, e outros 
meios.

Actividade prioritária 17: Partici-
par anualmente nos eventos da 
Conferência Anual do Sector Pri-
vado (CASP); 

Actividade prioritária 18: Promo-
ver anualmente a realização de 
Jornadas CientÍficas da BVM;
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Actividade prioritária 19: Par-
ticipar anualmente na Feira 
Internacional de Maputo (FA-
CIM);

Actividade prioritária 20: Promo-
ver e participar anualmente no 
Global Money Week;

2.4.2.4. Programa 6: Fortalecimento e ampliação 
de parcerias com instituições nacionais e es-
trangeiras

Objectivo do Programa 6: Con-
vergir e alinhar as parcerias com 
instituições nacionais e interna-
cionais cuja actividade esteja 
relacionada com matérias de 
interesse do mercado de capi-
tais e Bolsa de Valores.

Projecto 10: Fomento de parcerias institucio-
nais nacionais

Objectivo do Projecto 10: Promo-
ver um ecossistema institucional 
para promoção do mercado de 
capital e Bolsa de Valores.

Actividade prioritária 21: Assi-
nar 5 (cinco) novos Memoran-
dos de Entendimento com ins-
tituições de promoção econó-
mica e de educação e classes 
profissionais;

Projecto 11: Fomento de parcerias com ou-
tras Bolsas de Valores

Objectivo do Projecto 11: Inte-
grar a BVM nos princípios e prá-
ticas adoptadas pelas Bolsas ao 
nível do CoSSE, ASEA e ANNA.

Actividade prioritária 22: Partici-
par nos eventos realizados pela 
CoSSE (2/ano), ANNA e ASEA (1/
ano);

2.4.3. Prioridade 3: Reforma Tecnológica 

2.4.3.1. Objectivo da prioridade 3

Adequar as infra-estruturas tecnológicas da BVM 
no âmbito do desenvolvimento do mercado bol-
sista nacional e da sua interligação com os outros 
mercados de capitais e Bolsa de Valores da SADC.
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2.4.3.2. Potencialidade da prioridade 3

Crescimento do Mercado Bolsista e necessidade de 
ampliar o raio de actuação e canalização de infor-
mação. Para o alcance do objectivo da prioridade 
3, a BVM estabelece 2 (dois) Programas com os res-
pectivos projectos.

2.4.3.3. Programa 7: Adopção de novos sistemas 
para BVM e CVM

Objectivo do Programa 7: Adequar os Sis-
temas da BVM e CVM as tendências de 
crescimento e desenvolvimento do Mer-
cado.

Projecto 12: Aquisição de 2 (dois) sistemas 
integrados 

Objectivo do Projecto 12: Mo-
dernizar os serviços prestados 
pela BVM e CVM.

Actividade prioritária 23: Ad-
quirir ou alugar 2 (dois) sistemas 
integrados para negociação e 
CVM até finais de 2021;

2.4.3.4. Programa 8: Disponibilização de aplicativos 
de acesso à BVM

Objectivo do Programa 8: Permitir um fácil 
acesso pelo público, aos produtos e serviços 
oferecidos pela BVM.

Projecto 13: Aquisição de um aplicativo mó-
vel da BVM

Objectivo do Projecto 13: Divul-
gar as actividades do mercado 
através de canais móveis por 
forma a atingir um público mais 
jovem, de forma rápida e efi-
ciente.

Actividade prioritária 24: Con-
tratar serviços para o Desenvol-
vimento de um aplicativo Móvel 
da BVM em 2020;

Projecto 14: Aquisição de uma plataforma 
virtual de negociação

Objectivo do Projecto 14: Difun-
dir o funcionamento do merca-
do de negociação de títulos em 
Bolsa.

Actividade prioritária 25: Adquirir 
ou alugar uma plataforma vir-
tual de negociação em 2020;
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Projecto 15: Aquisição de um portal do In-
vestidor

Objectivo do Projecto 15: Permi-
tir acesso da carteira de títulos 
aos investidores registados na 
CVM.

Actividade prioritária 26: Desen-
volver ou adquirir um portal de 
investidor;

2.4.4. Prioridade 4: Capacitação 
Institucional

2.4.4.1. Objectivo da prioridade 4

Potenciar os pontos fortes da BVM e aproveitar as 
oportunidades que o mercado oferece para o de-
senvolvimento institucional. Com esta prioridade, a 
BVM pretende minimizar as fraquezas institucionais 
que possam ser impostas pelo desenvolvimento do 
mercado de capitais e pela apetência de novos 
produtos e serviços pelo público. 

2.4.4.2. Potencialidade da prioridade 4

A legislação vigente oferece alguma limitação 
aos actuais desafios do mercado de capitais. O 

início do novo ciclo de governação, propícia uma 
oportunidade para actualizar e adequar toda a 
regulamentação, equipamento e capacidade 
dos quadros da BVM dada a pretensão da BVM 
de introduzir novos produtos e serviços no merca-
do. Para o alcance do objectivo da prioridade 4, 
a BVM estabelece 2 (dois) Programas com os res-
pectivos projectos.

2.4.4.3. Programa 9: Revisão do Quadro Legal da 
BVM e CVM

Objectivo do Programa 9 Ajustar as normas 
e regulamentos operacionais aos novos de-
safios de desenvolvimento do mercado de 
capitais. 

Projecto 16: Revisão dos Regulamentos 
Operacionais da BVM e CVM

Objectivo do Projecto 16: Definir 
e regular novas regras de actua-
ção da BVM e CVM

Actividade prioritária 27: Desen-
volver e implementar a política 
de informática e a estratégica e 
política de segurança cibernéti-
ca, em 2020;
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Actividade prioritária 28: Desen-
volver e implementar a política 
de Gestão de Risco em 2020;

Actividade prioritária 29: Desen-
volver e introduzir metodologia 
de gestão de risco e de reforço 
de controlo interno em 2020; 

Actividade prioritária 30: De-
senvolver e implementar a po-
lítica de prevenção contra o 
branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo em 
2020; 

Actividade prioritária 31: Introdu-
zir o sistema de gestão da quali-
dade em 2020;

Actividade prioritária 32: Rever 
em 2021 o Regulamento de Ne-
gociação; 

Actividade prioritária 33: Rever 
em 2021 o Regulamento da 
CVM;

Projecto 17: Revisão do Código de Mercado 
de Valores Mobiliários

Objectivo do Projecto 17: Permitir 
maior flexibilidade no ajuste das 
normas e regulamentos opera-
cionais da BVM e CVM. 

Actividade prioritária 34: Início 
da revisão do CMVM em 2020;

2.4.4.4. Programa 10: Assegurar a continuidade de 
negócios

Objectivo do Programa 10: Garantir condi-
ções institucionais para o crescimento e de-
senvolvimento da BVM.

Projecto 18: Recuperação de desastres

Objectivo do Projecto 18: Forta-
lecer os mecanismos de recupe-
ração de desastre para assegu-
rar a continuidade de negócio. 

Actividade prioritária 35: Con-
tratar serviços de consultoria 
para a definição do plano de 
continuidade de negócio em 
2020;
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Actividade prioritária 36: Contra-
tar uma entidade para forneci-
mento de serviços de recupera-
ção de desastre em 2020; 

Actividade prioritária 37: Con-
tratar serviços de comunicação 
para Backup e replicação de 
dados em 2020;

Projecto 19: Capacitação dos quadros da 
BVM

Objectivo do Projecto 19: Espe-
cialização dos quadros da BVM 
nas matérias especificas sobre 
mercados de capitais.

Actividade prioritária 38: Capa-
citar quadros da BVM na maté-
ria sobre apoio aos Investidores 
e desenvolvimento de Merca-
dos Alternativos, em 2020;

Actividade prioritária 39: Capa-
citar quadros na matéria de pre-
venção de branqueamento de 
capitais em Bolsa, em 2020;

Actividade prioritária 40: Capa-
citar quadros da BVM nas maté-
rias de “Green Bonds” e Obriga-
ções Municipais, em 2020; 

Actividade prioritária 41: Capa-
citar quadros na matéria Emis-
sões de Obrigações do Tesouro 
(Leilões de troca, Recompra e 
criação de “Bench marks”), em 
2020;

Actividade prioritária 42: Capa-
citar quadros da Bolsa no Siste-
mas de Negociação e respec-
tiva regulamentação, em 2021;

Actividade prioritária 43: Capa-
citar quadros da BVM no Siste-
mas da CVM e respectiva regu-
lamentação, em 2021;

Actividade prioritária 44: Capa-
citar dos quadros da BVM na 
matéria de recuperação de de-
sastres, Gestão de Risco, Gestão 
de Qualidade e Gestão de Infra-
-estruturas de redes, em 2021;
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Actividade prioritária 45: Capa-
citar dos quadros da BVM na 
matéria sobre Fundos de Inves-
timento e Fundos Públicos, em 
2022;

Actividade prioritária 46: Capa-
citar dos quadros da BVM na 
matéria sobre apoio as Emiten-
tes (OPV, OPS, OPA), em 2023;

Projecto 20: Promoção da identidade institu-
cional da BVM

Objectivo do Projecto 20: Pro-
mover a missão da BVM através 
da comunicação, educação e 
informação. 

Actividade prioritária 47: Promo-
ver anualmente pelo menos 4 
programas televisivos e 5 progra-
mas de rádio;

Actividade prioritária 48: Divul-
gar peças teatrais e musicais nas 
escolas sobre a Bolsa de Valores 
e mercado de capitais;

Actividade prioritária 49: Distri-
buir material didáctico pelas 
principais bibliotecas nacionais 
(4 bibliotecas por ano); e,

Actividade prioritária 50: Pro-
mover concursos de redacção 
sobre o mercado de capitais 
e Bolsa de Valores entre os es-
tudantes do ensino primário e 
secundário.



III.
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS POR 
PRIORIDADES
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3.1. PRIORIDADE 1: Dinamização o 
Mercado Accionista e Obrigacionista

3.1.1 Programa 1: Admissão à cotação de novos títulos na BVM

Quadro 1: Ficha Técnica: Projecto 1 – Admitir novos títulos na BVM

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 1: Admissão à cotação de novos títulos na BVM

Objectivo do Programa: Atingir uma Capitalização Bolsista de 13,5% do PIB em 2024

Projecto 1: Promoção da admissão à cotação de novos títulos na BVM

Descrição Promover a admissão à cotação novos títulos 

Objectivo Disponibilizar ao mercado maior diversidades de títulos à negociar

Produto/Serviço Admissão à Cotação

Indicador do Produto/Serviço Número de novos títulos admitidos à cotação

Público-alvo Grandes empresas, Pequenas e Médias Empresas e Estado

Potencialidades Locais Parceria existente com a CTA, IGEPE, IPEME, OCAM, ISCAM e IGCmoz

Indicador no ano base 10 acções, 33 Obrigações do Tesouro, 15 Obrigações Corporativa e 1 Papel Comercial até 2019

Resultado Esperado 25 novos títulos cotados na BVM até 2024

Tempo de Implementação 05 anos 

Valor Estimado de Investimento MZN 1.200.000,00

Fonte de Financiamento OE

Entidade Responsável DO

Entidades Envolvidas BVM (DAFRH, GJ e CVM), CTA, IGEPE, IPEME.

Factores Críticos Emitentes optarem pelos serviços da BVM 
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3.1.2. Programa 2: Fomento de registo de títulos na CVM 

Quadro 2. Ficha Técnica: Projecto 2 – Promover o registo de títulos na CVM

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 2: Fomento de registo de títulos na CVM

Objectivo do Programa: Assegurar o registo e controlo dos valores mobiliários em circulação em Moçambique 

Projecto 2: Promoção de registo de títulos na CVM

Descrição Advogar junto das empresas societárias, o registo de seus títulos na CVM

Objectivo Incrementar o número de títulos registados na CVM

Produto/Serviço Registo de títulos cotados e não cotados na BVM

Indicador do Produto/Serviço Número de títulos registadas

Público-alvo Sociedades Anónimas (SA) a operar em Moçambique

Potencialidades Locais Existência de empresas com títulos ainda não registadas na CVM

Indicador no ano base 161 títulos registadas até 2019

Resultado Esperado 75 novos títulos registados na CVM até 2024

Tempo de Implementação 05 anos

Valor Estimado de Investimento MZN 1.200.000,00

Fonte de Financiamento OE

Entidade Responsável CVM

Entidades Envolvidas Operadores de Bolsa, Bancos de custódia, Sociedades de Advogados e empresas emitentes de títulos

Factores Críticos Cumprimento do Artigo 13 do Decreto n. 25/2006 de 23 de Agosto, que cria a CVM
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3.1.3. Programa 3: Apoio as Emitentes e Investidores 

Quadro 3. Ficha Técnica: Projecto 3 – Apoio as PME’s 

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 3: Apoio a Emitente e Investidores

Objectivo do Programa: Garantir suporte técnico aos intervenientes no Mercado Bolsita

Projecto 3: Apoio as PME’s

Descrição Apoiar tecnicamente as PME’s no processo de admissão à cotação na BVM

Objectivo Aumentar o número de PME’s cotado na BVM

Produto/Serviço Suporte técnico 

Indicador do Produto/Serviço Número de PME’s apoiadas e admitidas no Segundo ou Terceiro Mercado

Público-alvo PME’s

Potencialidades Locais 98.7% do total de empresas registadas em Moçambique são PME’s

Indicador no ano base 01 empresa cotada no Segundo Mercado

Resultado Esperado Admissão à cotação de mais 05 PME’s no Segundo Mercado ou Terceiro Mercado

Tempo de Implementação Anual 

Valor Estimado de Investimento --

Fonte de Financiamento --

Entidade Responsável DO

Entidades Envolvidas BVM (DAFRH e GJ), IPEME, OCAM, ISCAM, IGCmoz, etc 

Factores Críticos Instituir o secretariado técnico de apoio as PME’s
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Quadro 4. Ficha Técnica: Projecto 4 – Apoio as empresas do Sector Empresarial do Estado

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 3: Apoio a Emitente e Investidores

Objectivo do Programa: Garantir suporte técnico aos intervenientes no Mercado Bolsista

Projecto 4: Apoio as empresas participadas pelo Estado

Descrição Apoiar as Empresas participadas pelo Estado a cotar-se na BVM

Objectivo Advogar pela admissão de Mega Projectos, Projectos de Grande Concessão e Concessões Empresariais na BVM

Produto/Serviço Suporte técnico 

Indicador do Produto/Serviço Número de empresas participadas pelo Estado apoiadas e admitidas no MCO

Público-alvo Parcerias Público Privadas, Projectos de Grande Dimensão e Concessões Empresariais

Potencialidades Locais Lei 15/2011 de 10 de Agosto, Artigo 33 no.1 a) e b)

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Admissão à cotação de Megaprojectos, Grandes concessões e concessões empresariais

Tempo de Implementação Anual 

Valor Estimado de Investimento --

Fonte de Financiamento --

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas BVM, MIREME, IGEPE

Factores Críticos Cumprimento da Lei 15/2011 de 10 de Agosto
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Quadro 5. Ficha Técnica: Projecto 5 – Apoio aos Investidores

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 3: Apoio a Emitente e Investidores

Objectivo do Programa: Garantir suporte técnico aos intervenientes no Mercado Bolsista

Projecto 5: Apoio aos Investidores

Descrição Apoiar as Empresas participadas pelo Estado a cotar-se na BVM

Objectivo Providenciar apoio técnico aos investidores nos procedimentos de compra e venda de acções na Bolsa de valores

Produto/Serviço Apoio técnico 

Indicador do Produto/Serviço Número de investidores assistidos

Público-alvo Investidores individuais e institucionais, nacionais e estrangeiros 

Potencialidades Locais Crescimento de número de investidores nacionais e estrangeiros

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Alcançar uma meta de 49.000 investidores

Tempo de Implementação Anual 

Valor Estimado de Investimento --

Fonte de Financiamento

Entidade Responsável Direcção de Planeamento, Estudos, Cooperação e Educação Financeira

Entidades Envolvidas BVM, APIEX, Banco de Moçambique, Universidades, Escolas, etc

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.1.4. Programa 4: Promoção de novos Produtos e Serviços

Quadro 6. Ficha Técnica: Projecto 6 – Promover a emissão de novos títulos

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 4: Promoção de novos Produtos e Serviços

Objectivo do Programa: Alargar e diversificar a disponibilidade de produtos e serviços promovidos pela BVM

Projecto 6: Promoção da emissão de novos títulos

Descrição 
Promover a criação de “Obrigações Verdes”, “Obrigações Municipais”, “Obrigações do Tesouro ao Público – títulos de 
poupança” e “Fundos de Investimentos”

Objectivo Providenciar diversificação de alternativas de financiamento no mercado

Produto/Serviço Cotar na bolsa novos produtos e serviços

Indicador do Produto/Serviço Número de novos títulos criados no mercado

Público-alvo Investidores individuais e institucionais, nacionais e estrangeiros

Potencialidades Locais Disposição legal favorável a criação de novos produtos e serviços na BVM

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Introduzidos 03 novos produtos no mercado

Tempo de Implementação 05

Valor Estimado de Investimento --

Fonte de Financiamento --

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas BVM (DO e CVM), MEF, Banco de Moçambique e Municípios 

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 7. Ficha Técnica: Projecto 7 – Premiação BVM

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 4: Promoção de novos Produtos e Serviços

Objectivo do Programa: Alargar e diversificar a disponibilidade de produtos e serviços promovidos pela BVM

Projecto 7: Premiação BVM

Descrição 
Premiação de 4 categorias: (1) Melhor empresa emitente de valores mobiliários cotados; (2) Melhor intermediário no 
mercado de valores mobiliários cotados; (3) Melhor instituição de custódia de valores mobiliários cotados, e (4) Melhor 
artigo e trabalho de pesquisa sobre mercado de capitais

Objectivo
Promover o desenvolvimento do mercado de bolsa através do reconhecimento do contributo dos diversos interve-
nientes do mercado

Produto/Serviço Premiação 

Indicador do Produto/Serviço Número de eventos realizados 

Público-alvo Emitentes, Intermediários Financeiros, Instituições de Custodia, Jornalistas e Académicos

Potencialidades Locais --

Indicador no ano base --

Resultado Esperado 05 edições de premiação realizadas

Tempo de Implementação Anual

Valor Estimado de Investimento MZN 3.500.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável Gabinete de Comunicação e Imagem

Entidades Envolvidas BVM

Factores Críticos Disponibilidade Financeira



Visão Estratégica e Operacional da Bolsa de Valores de Moçambique 2017-2019

40

3.2. PRIORIDADE 2: Literacia e Educação Financeira

3.2.1. Programa 5: Divulgação dos produtos e serviços da BVM

Quadro 8. Ficha Técnica: Projecto 8 – Promover Capacitações (Seminários e workshops) 

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira

Programa 5: Divulgação dos produtos e serviços da BVM

Objectivo do Programa: Socializar com o públicos a missão da BVM

Projecto 8: Promoção de seminários de capacitação

Descrição Realizar sessões de formação colectiva nas matérias ligadas a BVM

Objectivo Socializar os princípios do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores

Produto/Serviço Capacitação e formação 

Indicador do Produto/Serviço Número de seminários e capacitação realizados

Público-alvo Empresários, Investidores, Estudantes, Ordens Profissionais, Dirigentes e Quadro do Estado e Público em Geral, etc

Potencialidades Locais Conhecimento sobre matérias de mercado de capitais e bolsa de valores

Indicador no ano base Capacitados directamente, mais de 36 mil pessoas de (2017 – 2019)

Resultado Esperado Capacitar acima 130 mil pessoas até 2024

Tempo de Implementação 05 anos

Valor Estimado de Investimento MZN 6.500.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros 

Entidade Responsável Direcção de Planeamento, Estudos, Cooperação e Educação Financeira

Entidades Envolvidas BVM e Parceiros

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 9. Ficha Técnica: Projecto 9 – Promoção e participação em eventos Públicos

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira

Programa 5: Divulgação dos Produtos e Serviços da Bolsa de Valores de Moçambique 

Objectivo do Programa: Socializar com o públicos a missão da BVM

Projecto 9: Promoção e participação de eventos Públicos

Descrição Difundir matérias sobre Mercado de Capitais e Bolsa de Valores em eventos públicos promovidos pela BVM e parceiros

Objectivo Divulgar as realizações e perspectivas de desenvolvimento da BVM e de Mercado de Capitais 

Produto/Serviço Seminários, conferências, feiras, jornadas cientificas entre outros meios

Indicador do Produto/Serviço Número de seminários e eventos promovidos e participados pela BVM

Público-alvo Empresários, Investidores, Estudantes, Ordens Profissionais, Dirigentes e Quadro do Estado e Público em Geral, etc

Potencialidades Locais Conhecimento sobre matérias de mercado de capitais e bolsa de valores

Indicador no ano base Participação em 45 eventos, nacionais e internacionais (2017 – 2019)

Resultado Esperado Participar em 60 eventos; seminários, conferências e workshops até 2024

Tempo de Implementação 05 anos 

Valor Estimado de Investimento MZN 17.375.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável Direcção de Planeamento, Estudos, Cooperação e Educação Financeira

Entidades Envolvidas BVM e Parceiros (Nacionais e Internacionais)

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.2.2. Programa 6: Fortalecimento e ampliação de parcerias 

Quadro 10. Ficha Técnica: Projecto 10 – Parcerias institucionais 

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira

Programa 6: Fortalecimento e ampliação de parcerias 

Objectivo do Programa: Convergir e alinhar as parcerias com instituições nacionais e internacionais cuja actividade esteja relacionada com matérias 
de interesse do Mercado de Capitais e Bolsa de Valores

Projecto 10: Fomento de parcerias institucionais nacionais e internacionais

Descrição Potenciar as instituições parceiras sobre matérias de mercado de capitais e Bolsa de Valores 

Objectivo Promover um ecossistema institucional para promoção do Mercado de Capital e Bolsa de Valores

Produto/Serviço Assinatura de Memorando de Entendimento e Convénios 

Indicador do Produto/Serviço Número de Convénios e Memorandos de Entendimento rubricados 

Público-alvo
Instituições nacionais e internacionais, cuja actividade está relacionada com matérias de interesse de Mercado de 
Capitais e Bolsa de Valores 

Potencialidades Locais Ordens Profissionais e Instituições de Ensino Superior

Indicador no ano base 16 Memorandos de Entendimento assinados com várias instituições 

Resultado Esperado 5 Convénios e Memorandos de Entendimento rubricados

Tempo de Implementação 05 anos 

Valor Estimado de Investimento --

Fonte de Financiamento

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas BVM e Instituições de Ensino e Ordens Profissionais nacionais e estrangeiras

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 11. Ficha Técnica: Projecto 11 – Parcerias com outras Bolsas

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira

Programa 6: Fortalecimento e ampliação de parcerias

Objectivo do Programa: Convergir e alinhar as parcerias com instituições nacionais e internacionais cuja actividade esteja relacionada com matérias 
de interesse do Mercado de Capitais e Bolsa de Valores

Projecto 11: Parcerias com outras Bolsas

Descrição Vincular relação institucional com diversas bolsas ao nível mundial

Objectivo Integrar a BVM nos princípios e práticas adoptadas pelas Bolsas ao nível do CoSSE, ASEA e ANNA

Produto/Serviço Assinatura de Protocolos 

Indicador do Produto/Serviço Número de Memorandos de Entendimento rubricados com bolsas congéneres 

Público-alvo Bolsas da ASEA, CoSSE e outras Bolsas

Potencialidades Locais Globalização dos Mercados de Capitais

Indicador no ano base -- 

Resultado Esperado Integrar a BVM ao nível das Bolsas da região da SADC

Tempo de Implementação 05 anos

Valor Estimado de Investimento MZN 6.000.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas CVM, DPECEF

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.3. PRIORIDADE 3: Reforma Tecnológica 

3.3.1. Programa 7: Adopção de novos sistemas para BVM e CVM

Quadro 12. Ficha Técnica: Projecto 12 – Aquisição de 2 sistemas integrados

Prioridade 3: Reforma Tecnológica

Programa 7: Adopção de novos sistemas para BVM e CVM

Objectivo do Programa: Adequar os sistemas da Bolsa e CVM as tendências de desenvolvimento de Mercado

Projecto 12: Aquisição de 2 sistemas integrados

Descrição 
Aquisição de 2 sistemas integrados. Um para a negociação de valores mobiliários e outro para o registo de valores mobiliá-
rios bem como para o processamento da liquidação física e financeira de compra e venda de valores mobiliários

Objectivo Modernizar os serviços prestados pela BVM e CVM

Produto/Serviço Sistemas integrados 

Indicador do Produto/Serviço 2 Sistemas integrados adquiridos e operacional

Público-alvo Direcção de Operações e Central de Valores Mobiliários 

Potencialidades Locais
 Necessidade de introdução de novos produtos e serviços no mercado;

 Necessidade de integração e troca de informação de maneira automatizada com sistemas de outras entidades

Indicador no ano base Sistemas não integrados

Resultado Esperado Melhoria na prestação de serviços  e divulgação de informação

Tempo de Implementação 6 meses à 1 ano.

Valor Estimado de Investimento MZN 96.000.000,00

Fonte de Financiamento Parceiros

Entidade Responsável DTIC

Entidades Envolvidas DO, CVM, DAF e UGEA

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.3.2. Programa 8: Disponibilização de aplicativos de acesso à BVM 

Quadro 13. Ficha Técnica: Projecto 13 – Aplicativo móvel da BVM

Prioridade 3: Reforma Tecnológica

Programa 8: Disponibilização de aplicativos de acesso à BVM

Objectivo do Programa: Permitir um fácil acesso pelo público, aos produtos e serviços oferecidos pela BVM

Projecto 13: Aquisição de um aplicativo móvel da BVM

Descrição Desenvolvimento/Implementação de uma Aplicação Móvel para BVM

Objectivo
Divulgar as actividades do mercado através de canais móveis por forma a atingir um público mais jovem, de forma rápida 
e eficiente

Produto/Serviço Aplicação móvel

Indicador do Produto/Serviço Uma aplicação disponível ao público

Público-alvo Investidores, público em geral 

Potencialidades Locais Necessidade de fácil acesso a informação de bolsa

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Maior conhecimento sobre o mercado bolsista 

Tempo de Implementação 3 a 6 Meses

Valor Estimado de Investimento MZN 2.000.000,00

Fonte de Financiamento OE

Entidade Responsável DTIC

Entidades Envolvidas BVM (DAF e UGEA) e fornecedores.

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 14. Ficha Técnica: Projecto 14 – Plataforma virtual de negociação

Prioridade 3: Reforma Tecnológica

Programa 8: Disponibilização de aplicativos de acesso à BVM

Objectivo do Programa: Permitir um fácil acesso pelo público, aos produtos e serviços oferecidos pela BVM

Projecto 14: Aquisição de uma plataforma virtual de negociação

Descrição Disponibilizar um instrumento de simulação de negociação de títulos para fins didáctico 

Objectivo Difundir o funcionamento do mercado de negociação de títulos em Bolsa

Produto/Serviço Plataforma Virtual de Negociação

Indicador do Produto/Serviço Programa implementado 

Público-alvo Jovens do ensino médio e universitário

Potencialidades Locais Necessidade de melhorar a compreensão sobre transacções em bolsa (educação financeira) entre a camada mais jovem

Indicador no ano base 0 Plataformas Virtuais.

Resultado Esperado Aumento do número de investidores no mercado bolsista

Tempo de Implementação 06 meses

Valor Estimado de Investimento MZN 11.160.000,00

Fonte de Financiamento Parceiros

Entidade Responsável DTIC

Entidades Envolvidas BVM, parceiros, fornecedores, instituições de ensino.

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 15. Ficha Técnica: Projecto 15 – Aquisição de um portal do Investidor

Prioridade 3: Reforma Tecnológica

Programa 8: Disponibilização de aplicativos de acesso à BVM

Objectivo do Programa: Permitir um fácil acesso pelo público, aos produtos e serviços oferecidos pela BVM

Projecto 15: Aquisição de um portal do Investidor

Descrição Aquisição e Implementação de uma portal do investidor que permite o acesso a sua carteira de títulos

Objectivo Permitir acesso da carteira de títulos aos investidores registados na CVM

Produto/Serviço Portal do Investidor

Indicador do Produto/Serviço Portal adquirido e instalado

Público-alvo Investidores registados na CVM

Potencialidades Locais Crescente procura de informação sobre investimento em Bolsa

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Aumento de registo de titulares na CVM

Tempo de Implementação 6 meses a 1 ano

Valor Estimado de Investimento MZN 6.000.000,00

Fonte de Financiamento Parceiros

Entidade Responsável DTIC

Entidades Envolvidas BVM, fornecedores, parceiros.

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.4. PRIORIDADE 4: Capacitação Institucional

3.4.1. Programa 9: Revisão do Quadro Legal

Quadro 16. Ficha Técnica: Projecto 16 – Rever os Regulamentos Operacionais 

Prioridade 4: Capacitação institucional

Programa 9: Revisão do Quadro Legal

Objectivo do Programa: Ajustar as normas e regulamentos operacionais aos novos desafios de desenvolvimento do mercado de capitais

Projecto 16: Revisão dos Regulamentos Operacionais da BVM e CVM

Descrição Estabelecer novas Políticas, Normas Regulamentares e Estudos

Objectivo Dinamização da Bolsa de Valores e Mercado de Capitais 

Produto/Serviço Definição de novas políticas, Regulamentos e Estudos

Indicador do Produto/Serviço --

Público-alvo Bolsa de Valores e Mercado de Capitais

Potencialidades Locais --

Indicador no ano base --

Resultado Esperado

 Introduzida a Política de Informática, de Gestão de Risco, e de prevenção contra branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo e Sistema de gestão de qualidade;

 Implementada a Estratégia e Política de Segurança Cibernética;
 Revisto o Regulamento de Negociação e Regulamento da CVM;
 Implementada a Metodologia de Gestão de Risco e o Sistema de Gestão de Risco 

Tempo de Implementação 02 anos

Valor Estimado de Investimento MZN 8.120.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas DO, DTIC, Gabinete de Controlo Interno e CVM

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 17. Ficha Técnica: Projecto 17 – Rever o CMVM

Prioridade 4: Capacitação institucional

Programa 9: Revisão do Quadro Legal

Objectivo do Programa: Ajustar as normas e regulamentos operacionais aos novos desafios de desenvolvimento do mercado de capitais

Projecto 17: Revisão do Código de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Descrição Contratar serviços de consultoria para a revisão do CMVM 

Objectivo Permitir maior flexibilidade no ajuste das normas e regulamentos operacionais da BVM e CVM

Produto/Serviço Legislação 

Indicador do Produto/Serviço CMVM Revisto

Público-alvo Bolsa de Valores e Mercado de Capitais 

Potencialidades Locais
Identificados aspectos divergentes com a actual tendência de desenvolvimento da Bolsa de Valores e de Mercado 
de Capitais 

Indicador no ano base 1ª Edição do CMVM - 2013

Resultado Esperado 2ª Edição do CMVM - 2021

Tempo de Implementação 02 anos

Valor Estimado de Investimento MZN 4.000.000,00

Fonte de Financiamento Parceiros

Entidade Responsável GJ

Entidades Envolvidas DO, CVM, DTIC e Operadores de Bolsa 

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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3.4.2. Programa 10: Assegurar continuidade de negócios

Quadro 18. Ficha Técnica: Projecto 18 – Recuperação de desastres

Prioridade 4: Capacitação institucional

Programa 10: Assegurar continuidade de negócios

Objectivo do Programa: Garantir condições institucionais para o crescimento e desenvolvimento da BVM

Projecto 18: Recuperação de Desastres

Descrição 
Contratação de uma entidade para revisão e fortificação de mecanismos de armazenamento e recuperação de 
informação 

Objectivo Fortificar os mecanismos de recuperação de desastre para assegurar a continuidade de negócio

Produto/Serviço Serviço de recuperação de desastres 

Indicador do Produto/Serviço Um mecanismo de recuperação de desastres instalado

Público-alvo BVM

Potencialidades Locais Disponibilização dos serviços e sistemas da BVM sem interrupção

Indicador no ano base Mecanismos de armazenamento e recuperação de informação pouco eficientes

Resultado Esperado
 Melhoria nos mecanismos de armazenamento e recuperação de informação; e
 Disponibilização dos principais sistemas ao mercado com o mínimo de interrupções.

Tempo de Implementação 6 meses a 1 ano

Valor Estimado de Investimento MZN 2.400.000,00 

Fonte de Financiamento OE

Entidade Responsável DTIC

Entidades Envolvidas BVM, fornecedores

Factores Críticos Disponibilidade Financeira 
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Quadro 19. Ficha Técnica: Projecto 19 – Capacitação dos quadros da BVM

Prioridade 4: Capacitação institucional

Programa 10: Assegurar continuidade de negócios

Objectivo do Programa: Garantir condições institucionais para o crescimento e desenvolvimento da BVM

Projecto 19: Capacitação dos quadros da BVM

Descrição 
Formar quadros  com vista ao alcance dos objectivos estratégicos da Bolsa de Valores de Moçambique, que pas-
sam pelo aumento de título cotados na BVM e de títulos registados na CVM.

Objectivo Especialização dos quadros da BVM nas matérias especificas 

Produto/Serviço Formação de Quadros da BVM

Indicador do Produto/Serviço Número de quadros formados na especialização 

Público-alvo Quadros da BVM

Potencialidades Locais
Existência de instituições de Formações Internas e Extremas com perfil adequado para formar os quadros da BVM, 
tendo em conta as práticas recomendadas internacionalmente

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Quadros qualificados para o alcance dos objectivos institucionais 

Tempo de Implementação Anual 

Valor Estimado de Investimento MZN 28.000.000,00 anual

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável Direcção de Administração, Finanças e Recursos Humanos

Entidades Envolvidas BVM (Todas Direcções e Gabinetes)

Factores Críticos Disponibilidade Financeira
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Quadro 20. Ficha Técnica: Projecto 20 – Comunicação e imagem institucional

Prioridade 4: Capacitação institucional

Programa 10: Assegurar continuidade de negócios

Objectivo do Programa: 

Projecto 20: Promoção da identidade institucional da BVM

Descrição Promover a missão da BVM através da comunicação, educação e informação

Objectivo Difundir a identidade institucional da BVM

Produto/Serviço Comunicação, educação e informação

Indicador do Produto/Serviço Número de programas de difusão da BVM realizados

Público-alvo Público no geral

Potencialidades Locais
Existência de meios (televisão, rádios, jornais, revistas, grupos teatrias e musicais) ao dispor da BVM para prestação 
de serviços

Indicador no ano base --

Resultado Esperado Alcançar 53.150 pessoas (público no geral) 

Tempo de Implementação anual

Valor Estimado de Investimento MZN 14.000.000,00

Fonte de Financiamento OE e Parceiros

Entidade Responsável Gabinete de Comunicação e Imagem

Entidades Envolvidas

Factores Críticos Disponibilidade Financeira



IV.
OPERACIONALIZAÇÃO 

DA VISÃO
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Para a prossecução da sua visão estratégica, a BVM 
estabeleceu um conjunto de metas e resultados 
a serem alcançados nos primeiros 3 anos da VEO 
2020-2024, na qual destaca os seguintes como mar-
cantes:

4.1. Actividades e Metas 
prioritárias para 2020

1. Criação do Secretariado Técnico para opera-
cionalização do Terceiro Mercado;

2. Realizar a 1ª Edição de Jornadas Científicas 
em Maputo;

3. Realizar a 1ª Edição da Premiação BVM; 

4. Iniciar a revisão do Código de Mercado de 
Valores Mobiliários (CMVM);

5. Desenvolver/adquirir a primeira fase do Portal 
do investidor – componente informativa;

6. Desenvolver e implementar a política de pre-
venção contra o branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo; e,

7. Promover a emissão de “Obrigações Munici-
pais”.

4.2. Actividades e Metas 
prioritárias para 2021

8. Promover a emissão de “Obrigações Ver-
des”;

9. Adquirir ou alugar 2 sistemas integrados para 
negociação e CVM;

10. Realizar a 2ª Edição de Jornadas Científicas 
em Nampula; e,

11. Rever o Regulamento de Negociação e da 
CVM.

4.3. Actividades e Metas 
prioritárias para 2022

12. Promover a emissão de “Obrigações do Te-
souro ao Público - Títulos de Poupança”;

13. Desenvolver/adquirir a segunda fase do Portal 
do investidor – componente relativa a consul-
ta da carteira de títulos CVM; e,

14. Realizar a 3ª Edição de Jornadas Científicas 
em Beira.



V.
ESTIMATIVA DE 

CUSTOS DA VISÃO
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5.1. Estimativa de custo por prioridade

Quadro 21. Custo das prioridades da VEO 2020-2024

ORÇAMENTO DAS PRIORIDADES DO VEO 2020-2024
Prioridades Custo (Mzn)
Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista      4.700.000,00 

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira    29.875.000,00

Prioridade 3: Reforma Tecnológica  115.160.000,00

Prioridade 4: Capacitação Institucional    56.520.000,00

A implementação da VEO 2020-2024 está orçada 
em MZN 206.255.000,00 (duzentos e seis milhões, du-
zentos e cinquenta e cinco mil meticais), sendo Prio-

ridade 3 (55.83%), Prioridade 4 (27.40%), Prioridade 2 
(14.48%) e (2.28%) Prioridade 1. 
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5.2. Estimativa de custo por programa

Quadro 22. Custo dos programas da VEO 2020-2024

ORÇAMENTO DOS PROGRAMAS DA VEO 2020-2024
Prioridades Programas Custo (MZN)

Prioridade 1: Dinamização do Mercado Accionista e Obrigacionista

Programa 1: Admissão à cotação de novos títulos na BVM
   1.200.000,00

Programa 2: Fomento de registo de títulos na CVM

Programa 3: Apoio a Emitentes e Investidores -

Programa 4: Promoção de novos Produtos e Serviços    3.500.000,00

Prioridade 2: Literacia e Educação Financeira
Programa 5: Divulgação dos produtos e serviços da BVM  23.875.000,00

Programa 6: Fortalecimento e ampliação de parcerias    6.000.000,00

Prioridade 3: Reforma Tecnológica
Programa 7: Adopção de novos sistemas para BVM e CVM  96.000.000,00

Programa 8: Disponibilização de aplicativos de acesso à BVM  19.160.000,00

Prioridade 4: Capacitação Institucional
Programa 9: Revisão do Quadro Legal da BVM e CVM  12.120.000,00

Programa 10: Assegurar a continuidade de negócios  44.400.000,00

O Programa 7, é o que mais recursos absorve, 
46,54% do total do Orçamento, seguido de Progra-

ma 10 e Programa 5, com 21,53% e 11,58% respec-
tivamente. 
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5.3. Estimativa de custo por projecto

Quadro 23. Custo dos programas da VEO 2020-2024

ORÇAMENTO DOS PROJECTOS DA VEO 2020-2024

Prioridades Programas Projectos Custo 
(MZN)
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Programa 1: Admissão à cotação de novos títulos 
na BVM

Projecto 1: Promoção da admissão à cotação de novos títulos na BVM
1.200.000 OE

Programa 2: Fomento de registo de títulos na CVM Projecto 2: Promoção de Registo de títulos na CVM

Programa 3: Apoio a Emitentes e Investidores

Projecto 3: Apoio as PME’s -- --

Projecto 4: Apoio as Empresas participadas pelo Estado -- --

Projecto 5: Apoio a investidores -- --

Programa 4: Promoção de novos Produtos e Serviços
Projecto 6: Promoção da criação e emissão de novos títulos -- --

Projecto 7: Premiação BVM 3.500.000 OE e Parceiros
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ira Programa 5: Divulgação dos produtos e serviços 
da BVM

Projecto 8: Promoção de seminários de capacitação 6.500.000 OE e Parceiros

Projecto 9: Promoção e participação em eventos públicos sobre Merca-
do de Capitais e Bolsa de Valores

17.375.000 OE e Parceiros

Programa 6: Fortalecimento e ampliação de par-
cerias 

Projecto 10: Fomento de parcerias institucionais nacionais e internacionais -- --

Projecto 11: Reforçar as parcerias com outras Bolsas de Valores 6.000.000 OE
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Programa 7: Adopção de novos sistemas para BVM 
e CVM

Projecto 12: Aquisição de 2 sistemas integrados 96.000.000 Parceiros

Programa 8: Disponibilização de aplicativos de 
acesso à BVM

Projecto 13: Aquisição de um aplicativo móvel da BVM 2.000.000 OE

Projecto 14: Aquisição de uma plataforma virtual de negociação 11.160.000 Parceiros

Projecto 15: Aquisição de um portal do Investidor 6.000.000 Parceiros
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Programa 9: Revisão do Quadro Legal da BVM e 
CVM

Projecto 16: Revisão dos Regulamentos Operacionais da BVM e CVM 8.120.000 OE e Parceiros

Projecto 17: Revisão do Código de Mercado de Valores Mobiliários 4.000.000 Parceiros

Programa 10: Assegurar a continuidade de negócios

Projecto 18: Recuperação de desastres 2.400.000 OE

Projecto 19: Capacitação dos quadros da BVM 28.000.000 OE e Parceiros

Projecto 20: Promoção da identidade institucional da BVM 14.000.000 OE e Parceiros
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FINAIS
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Este instrumento não se sobrepõe as linhas orien-
tadoras do PQG 2020-2024, servindo estritamente 
como guião da BVM para a planificação anual das 
suas actividades estratégicas de forma programáti-
ca e dentro das principais prioridades para o quin-
quénio 2020-2024.

A VEO 2020-2024 apresenta as bases iniciais para 
uma actuação coordenada das suas Unidades 
Orgânicas, bem como a de seus parceiros, usan-
do um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, 
que permitem uma maior eficiência e eficácia no 
processo de planificação, execução e monitoria 
das actividades anuais, fornecendo uma estimativa 
mais precisa das metas a serem alcançadas e dos 
recursos a serem mobilizados. 

Para a implementação cabal da VEO 2020-2024, 
será necessário que a BVM mobilize um total de 
MZN 206.255.000,00 (duzentos e seis milhões, duzen-
tos e cinquenta e cinco mil meticais), dentre recur-
sos do Orçamento de Estado, recursos próprios e 
financiamento de parceiros.

Reconhece-se que o conteúdo constantanes na 
VEO 2020-2024 não é algo acabado; assim, ao lon-

go da sua implementação haverá necessidade de 
avaliar os processos e a sua adequação às condi-
ções do mercado, estando prevista uma revisão de 
meio-termo da VEO 2020-2024, em 2022.



Av. 25 de Setembro. nº 1230
5º andar (Prédio 33 Andares)
Bloco 5, Caixa Postal: 4773

Tel.: +258 21 3088 26/7/8
Fax: +258 21 3105 59 
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info@bvm.co.mz
www.bvm.co.mz
Maputo - Moçambique

MISSÃO
Organizar, gerir e manter 
o mercado secundário 
centralizado de valores 
mobiliários

VISÃO
Ser uma praça financeira 
de referência na oferta 
de produtos e serviços 
no mercado de capitais

VALORES
Inclusão, Transparência,
Integridade, Equidade,
Inovação, Competência




