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Missão

Bolsa de Valores de Moçambique

BOLSA DE VALORES FORTIFICA COOPERAÇÃO COM O BAD

Promover a captação,
mobilização e alocação
dos recursos financeiros, de forma eficiente,
eficaz e transparente,
para satisfazer as necessidades de financiamento dos agentes
económicos, promovendo o desenvolvimento sustentável da
economia.

moeda local, de forma a garantir que a oscilação cambial não
impacte

negativamente

na

contabilidade das empresas.
Por seu turno, o Presidente do
Conselho de Administração da
BVM, Salim Valá, referiu que a
Instituição vai intensificar a
divulgação da importância do

Visão

uso da Bolsa como meio alter-

Ser referência na oferta de oportunidades de
conversão da poupança
em investimento produtivo, contribuindo
para o crescimento da
economia e para a
inclusão social e financeira.

nativo de financiamento as

Valores
Transparência,
Credibilidade e
Equidade
Conhecimento,
Competência e
Ética Profissional
Iniciativa, Inovação e
Modernização
Parceria e
Colaboração
Institucional
Liderança e
Valorização Pessoal
Patriotismo e
Responsabilidade
Social

PME’s e as grandes empresas
em geral, e permitir que os
aforradores canalizem as suas
Salim Valá, Presidente da BVM, e Joseph Ribeiro, Representante Residente do BAD

poupanças produtivamente.

mento do Programa de Educa-

Importa salientar que o BAD é

ção Financeira.

um banco multinacional de

Desenvolvimento (BAD) em

Ribeiro considera que a Institui-

desenvolvimento,

Moçambique, Joseph Ribeiro,

ção tem um papel crucial no

em 1964 do qual são membros

visitou a Bolsa de Valores de

desenvolvimento da economia

53 países africanos.

Moçambique, no passado dia

do País, pelo que o BAD, como

21 de Fevereiro do ano corren-

parceiro do Governo, pretendia

A sua principal missão é fo-

te. A visita insere-se no âmbito

inteirar-se das actividades da

mentar

da cooperação que a BVM tem

BVM e promover a troca de

económico e o progresso soci-

com as Instituições Financeiras

experiências com outros países

al de África.

e visa estreitar parceiras de

africanos, assim como reforçar

forma a apoiar a Bolsa nos

o seu papel no financiamento

seus desafios, no concernente

das empresas.

a dinamização do mercado de

Durante o encontro, referiu que

capitais, capacitação institucio-

o BAD está interessado em

nal, bem como no potencia-

promover o financiamento em

O

representante

do

Banco Africano de

o

criado

desenvolvimento
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BVM RECONHECE O PAPEL DA OCAM PARA A PROMOÇÃO DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA
de Moçambique (OCAM), no dia 8 de

tes, garantindo ainda a certificação

Fevereiro do ano corrente, no Centro

dos profissionais responsáveis pela

de Conferências Joaquim Chissano,

elaboração da informação financeira

o PCA da Bolsa de Valores de Mo-

das empresas. O evento contou com

çambique, Salim Valá, dissertou

a participação de representantes de

sobre a importância da informação

instituições do Governo, do corpo

financeira como pilar fundamental

diplomático acreditado em Moçambi-

para elevar o desempenho da Bolsa

que, auditores e contabilistas, repre-

de Valores. Pela pertinência que as

sentantes de outras ordens, empre-

matérias de informação financeira

sários, estudantes, entre outros.

têm no desempenho do mercado

Esta acção insere-se num dos pila-

bolsista e na tomada de decisão dos

res previstos no Programa de Educa-

investidores, o papel de relevo da

ção Financeira da BVM, que visa

o âmbito das celebrações

OCAM é primordial na disseminação

capacitar as classes profissionais em

do segundo aniversário da

e divulgação das boas práticas con-

matérias relacionadas com o merca-

Ordem dos Contabilistas e Auditores

tabilísticas internacionalmente acei-

do de capitais e bolsa de valores.

N

PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM

V

ictor Bernardo, Mestre em

o palestrante transmitiu conhecimen-

mudança, o trabalho em equipa e a

ciências de Engenharia de

tos no que tange à aprendizagem em

eficaz comunicação interna e com os

Aviação e licenciado em Engenharia

grupo, visão partilhada e raciocínio

parceiros é vital para o sucesso das

Aeronáutica pelo Instituto Superior

sistemático como forma de perceber

instituições.

de Aviação Militar de Kiev Ucrânia

as inter-relações entre as partes de

Esta iniciativa irá permitir o fortaleci-

(URSS), brindou aos colaboradores

um sistema e consequentemente

mento da comunicação interna e

da BVM com uma palestra subordi-

garantir a promoção do diálogo e

criação de um ambiente inclusivo e

nada ao tema “Motivação e Apren-

discussão entre os profissionais.O

promoção do espírito de equipa na

dizagem na vida Profissional do

orador enfatizou que a gestão de

BVM.

Funcionário”, no passado dia 9 de
Fevereiro, nas Instalações da BVM.
De entre várias funções, Victor Bernardo desempenhou as funções de
Vice-Ministro da Planificação e Desenvolvimento, e Gestor de Recursos Humanos e Formação nas TDM.
Com longa experiência profissional,
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BOLSA DE VALORES PREPARADA PARA OS DESAFIOS DE REESTRUTURAÇÃO DO
SECTOR EMPRESARIAL DO ESTADO

eve lugar no dia 20 de Feve-

no vai, para breve, apreciar a propos-

apoiar o IGEPE neste processo e

reiro corrente,nas instalações

ta de Lei do Sector Empresarial do

poderá dar todo o suporte às empre-

da BVM um encontro de trabalho entre

Estado, que irá aclarar as balizas de

sas participadas pelo Estado que

o PCA da Bolsa de Valores de Mo-

actuação do Estado no sector empre-

queiram se financiar via Bolsa. Neste

çambique, Salim Valá, e a PCA do

sarial e, igualmente, definir a estraté-

processo, a BVM irá assessorar estas

Instituto de Gestão das Participações

gia de intervenção das empresas

empresas para que elas preencham

do Estado (IGEPE), Ana Isabel Senda

públicas e as participadas pelo Esta-

os requisitos para admissão à cotação

Coanai.

do. Senda referiu, ainda, que o IGE-

(a forma como elas devem estar orga-

A reunião tinha como objectivo princi-

PE pretende seguir com o Programa

nizadas financeira e juridicamente).

pal o estabelecimento de mecanismos

de Privatizações que o Estado vem

de parcerias entre ambas Instituições

implementado ao longo dos anos com

por forma a permitir que as empresas

vista a atrair mais investidores priva-

participadas pelo Estado possam se

dos e tornar as empresas mais com-

financiar via Bolsa. Durante o encon-

petitivas e lucrativas. Salim Valá, fez

tro, Isabel Senda referiu que o Gover-

saber que a Bolsa está disponível em

T

ACTIVIDADE DAS EMPRESAS NA BOLSA DE VALORES 2017

OPERAÇÕES DE BOLSA

Obrigações do Tesouro 2017 - 1ª Série,
Data:

Fevereiro 2017

Emissão:

3.255 milhões MT

Quantidade:

32.550.000 obrigações

Taxa de juro: 27,0%
Maturidade:

3 anos.
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Bolsa de Valores de Moçambique

QUAIS AS CONDIÇÕES PARA AS EMPRESAS PODEREM ENTRAR NA BOLSA ?

A

Bolsa de Valores procura dar
confiança ao mercado, às em-

presas e aos investidores, pelo que se
exige às empresas que cumpram um
conjunto de condições (legais, económica e de mercado), diferentes para cada
um dos tipos de títulos (acções, obrigações, Papel Comercial e outros) e para
cada um dos Mercados de Bolsa
(Mercado de Cotações Oficiais ou Segundo Mercado/ PME). De entre as mais
relevantes para a admissão das empresas na Bolsa, encontram-se as condições de mercado (livre transmissibilida-

de dos títulos e dispersão mínima de
capital social pelo público).
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SAIBA MAIS … o investimento de não-residentes na Bolsa

O

s investidores não

Moçambique, mas não é o

com vários Países (Portugal,

residentes

podem

único, dado que os rendimen-

Maurícias, Emirados Árabes

investir livremente nos títulos

tos provenientes de dividen-

Unidos, Inglaterra, Itália, Ma-

cotados na Bolsa de Valores

dos só pagam 50% da taxa de

cau, África do Sul, Índia,

de Moçambique, à semelhan-

tributação normal. Moçambi-

Botswana,

ça dos investidores nacionais.

que tem ainda acordos de

permite a opção pelo regime

Os investidores não residen-

dupla tributação celebrados

fiscal mais favorável.

tes que queiram investir na
BVM, beneficiam de um regime excepcional na Lei Cambial, que lhes facilita o expatriamento dos capitais investidos
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e dos rendimentos resultantes
do investimento em títulos
cotados na Bolsa. Este é um
forte incentivo para atrair o
investimento estrangeiro em

Vietname),

que

