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Missão

BOLSA DE VALORES REFORÇA PARCERIA COM IPEME

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.

uma

maior

visibilidade

à

empresa, maior confiança ao
mercado e aos investidores,
benefícios fiscais para accionistas, facilidade no expatriamento de capitais e de rendimentos para os investidores
estrangeiros, e uma maior
valorização do potencial da

Visão

empresa cotada em bolsa.

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.

De referir ainda que, no quadro

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

deste memorando, a BVM irá
capacitar os quadros do IPEME
em matérias específicas sobre
Claire Zimba, Director Geral do IPEME, e Salim Valá, Presidente da BVM

Mercado de Capitais e Bolsa

Bolsa de Valores de

zar os serviços de apoio as

de Valores, dotando-os de

Moçambique

(BVM)

empresas, garantindo o acesso

ferramentas mais adequadas

assinou no dia 1 de Março, um

a informação e a integração

para uma actuação mais infor-

Memorando de Entendimento

deste segmento empresarial na

mada e relevante no âmbito

com o Instituto para a Promo-

BVM.

das suas competências e atri-

A

buições instituições.

ção de Pequenas e Médias
Empresas (IPEME), tendo por

Consciente da necessidade de

objectivo a colaboração con-

diversificar e dinamizar o mer-

Espera-se com esta acção que

junta em projectos de interesse

cado bolsista, a BVM criou em

as PMEs se sintam encoraja-

comum no âmbito da promoção

2008 um mercado especial

das para a sua adesão a Bolsa

do financiamento as PME’s.

para PMEs, que designou por

de Valores, despertando a

“Segundo

com

consciência dos empresários e

Esta parceria visa identificar,

objectivo de facilitar o acesso

investidores para as vantagens

assistir e capacitar empresas

destas entidades ao financia-

e benefícios que podem usu-

com perfil para adesão ao

mento via mercado de capitais

fruir pelo acesso ao mercado

Segundo Mercado e disponibili-

e bolsa de valores, conferindo

de capitais.

Mercado”,
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BVM E OCAM COOPERAM PARA A MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
nua do ambiente de negócios e de

admissão à cotação na Bolsa de

competitividade das empresas e da

Valores, que é a contabilidade orga-

economia nacional, através da provi-

nizada e auditada. Durante a cerimó-

são de informação financeira e de

nia, o Presidente da BVM, Salim

mercado verificável e previsível,

Valá, disse ainda “Este momento

promovendo assim as boas práticas

simboliza aquilo que todos almeja-

BVM e a Ordem dos Conta-

de gestão corporativa nas empresas

mos para o bem das PME’s no País,

bilistas e Auditores de

moçambicanas e a cultura do rigor e

pois permitirá maior transparência,

Moçambique (OCAM) assinaram um

transparência nas contas. Esta cola-

credibilidade e previsibilidade por

Memorando de Entendimento que

boração inter-institucional irá privile-

forma a dinamizar o sistema finan-

visa a colaboração conjunta das

giar, além da troca de informação

ceiro e a economia nacional“. Nas

duas instituição em iniciativas e pro-

regular, a formação das empresas,

palavras do Bastonário da OCAM,

jectos de interesse comum no âmbito

em particular as PME’s, em matérias

Mário Sitoe, a BVM complementa o

do papel da contabilidade e auditoria

ligadas aos Sistemas Financeiros,

trabalho da OCAM, dado que as

na gestão empresarial e no funciona-

Gestão Financeira, Fiscalidade, Ética

empresas que queiram aceder à

mento do mercado bolsista. A parce-

de Negócios, Auditoria e Contabilida-

Bolsa têm a obrigação de ter as

ria entre a BVM e a OCAM tem em

de, de modo que as empresas satis-

contas devidamente auditadas por

vista contribuir para a melhoria contí-

façam um dos requisitos para a

profissionais certificados pela

A

OCAM.

BVM INTENSIFICA A SUA ACÇÃO COM O EMPRESARIADO NACIONAL
o passado dia 16 de Março Salim Valá, o

permitindo assegurar o retorno do investimento e a sua valo-

PCA da Bolsa de Valores interagiu com cerca

rização. Salim Valá instou aos empresários a cotarem-se na

de 300 empresários durante a conferência sobre negó-

Bolsa, no seguimento do esforço que a instituição tem feito

cios organizada pela revista “Negócios” no âmbito do

para apoiar o sector empresarial, em particular as PME´s,

seu primeiro aniversário que teve lugar no Centro de

para assim se beneficiarem das vantagens e benefícios que

Conferencia Joaquim Chissano em Maputo. O evento

o mercado bolsista lhes oferece.

N

contou com a presença de Pequenas e Médias Empresas, Bancos Comerciais, Micro Bancos, a Associação
das PME’s, entre outros. Durante a sua explanação,
Salim Valá fez saber que a Bolsa é uma janela de promoção de novas oportunidades de negócios em
Moçambique e permite que as empresas se possam
financiar através de abertura do seu capital social e os
títulos comprados pelos investidores, representativos
dos valores financiados às empresas, possam ser
negociados e transaccionados com outros investidores,
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BVM E CTA PROMOVEM WORKSHOP SOBRE FINANCIAMENTO NO MERCADO DE CAPITAIS
Na mesma ocasião, e antecedendo o
Workshop, a BVM e a CTA rubricaram
um Memorando de Entendimento,
para a colaboração em projectos de
interesse comum no âmbito da melhoria do ambiente de negócios, reforço
do sistema financeiro e do desenvolvimento do mercado bolsista.
Esta parceria irá privilegiar a capacitação dos empresários em matérias de
financiamento e investimento no Mero passado dia 22 de Março, a

ceiro e na economia moçambicana.

cado de Capitais via Bolsa de Valo-

Bolsa de Valores de Moçam-

O Workshop promoveu a partilha de

res, por forma a consciencializá-los

bique (BVM) em parceria com a Con-

experiências com os intervenientes

das vantagens da cotação na Bolsa, a

federação das Associações Económi-

no Mercado de Capitais, através de

organização conjunta de palestras e

cas (CTA), realizaram um workshop

testemunhos de diferentes entidades,

seminários para debate de matérias

que teve lugar no Indy Village, subor-

nomeadamente, uma empresa cotada

de interesse comum, assim como na

dinado ao tema “Financiamento com

em bolsa, um Operador de Bolsa e

elaboração e divulgação de documen-

recurso ao Mercado de Capitais e

uma empresa que se encontra em

tos, estudos, políticas e estratégias e

Oportunidades de Investimento”,

processo de admissão à cotação na

na preparação de instrumentos de

orientado para a capacitação dos

Bolsa de Valores, alem de apresenta-

trabalho que possam concorrer para o

Membros da CTA e do Empresariado

ções sobre a Bolsa de Valores e

alcance dos objectivos estratégicos

Nacional, visando a divulgar o papel

oportunidades de investimento.

das duas instituições.

N

da Bolsa de Valores no sistema finan-

ACTIVIDADE DAS EMPRESAS NA BOLSA DE VALORES 2017

VALORES
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA
(Milhões MT)

TÍTULOS
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade
negociada

Valor negociado
(Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO

26 322,02

22

5 088

480,0

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

3 727,00

13

1 854 150

181,9

FUNDOS PÚBLICOS

7 353,68

1

1 800 000

175,5

ACÇÕES

26 679,98

4

328 691

67,1

TOTAL

64 082,7

40

3 982 841

904,5

OPERAÇÕES DE BOLSA

No mês de Março não ocorreram admissões à cotação na BVM, nem amortização
de empréstimos obrigacionistas.

Bolsa de Valores de Moçambique
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BVM PROMOVE MESA REDONDA
ubordinada

ao

tema

“O

Moçambique,

de

a sua experiência no âmbito da

investimento

do

Chile

no

Investimento, Gazeda, CPI, Fundo da

dinamização do Mercado Bolsista, uma

Paz

Nacional,

vez que a Bolsa do Chile foi criada há

Potencial de Investimento do Chile em

Associação Moçambicana de Bancos,

mais de 100 anos, e apresenta um

Moçambique” no dia 2 de Março, a

CTA, USAID/SPEED+, entre outros.

elevado nível de capitalização bolsista e

BVM promoveu uma mesa redonda que

Durante o encontro, o palestrante

liquidez, diversidade de produtos e

teve

defendeu

desenvolvimento tecnológico.

S

Exterior:

O caso do Brasil e o

como

objectivo

discutir

as

e

Banco

Nacional

Reconciliação

que

Moçambique

possui

possibilidades de cooperação sul-sul na

condições favoráveis para atrair o

área de desenvolvimento económico e

investimento Chileno, sobretudo nos

alternativa de financiamento. António

sectores

Sala Alvear, orador principal da mesa, é

energia, indústria transformadora de

Engenheiro Electrónico e Economista,

madeira, pescas e aquacultura. Ele

Professor Universitário, Especialista em

considerou ser este o momento ideal

Comércio Internacional e actual Cônsul

para Moçambique atrair investimento

Honorário de Moçambique no Chile. O

chinelo. António Sala, reiterou ainda que

evento contou com a presença dos

a Bolsa do Chile está pré-disposta a criar

representantes

uma parceria com a BVM para transmitir

do
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Banco

de

da

agricultura,

mineração

SAIBA MAIS … passar de sociedade por quotas a sociedade anónima

A

transformação

de

dade.

As formalidades a

tuída por um número de

sociedade por quo-

observar na transformação

sócios inferior a três, salvo

tas (LDA) em sociedade anó-

duma LDA em SA são as

quando a lei o dispense.

nima (SA), é de particular

mesmas que a Lei prescreve

A sociedade deverá consagrar

importância para a Bolsa de

para a constituição de uma

nos

Valores, dado que só as

SA: (1) A sociedade anónima

Órgãos Sociais: Assembleia

sociedades anónimas podem

só

constituída

Geral, Conselho de Adminis-

cotar o seu capital em bolsa, e

mediante a subscrição da

tração (único ou plural ímpar)e

que 98% do sector empresa-

totalidade do capital social,

o Conselho Fiscal (ou fiscal

rial moçambicano é represen-

que deve estar realizado, pelo

único). De realçar que o pro-

tado por PME’s, na sua maio-

menos, em 25% ;

(2) Na

cesso de transformação da

ria sociedades por quotas. A

sociedade anónima o capital é

sociedade é tramitado na Con-

transformação de LDA em SA

dividido em acções e cada

servatória do Registo de Enti-

é decidida em Assembleia

sócio limita a sua responsabili-

dade Legais (CREL), sendo

Geral, mediante a aprovação

dade ao valor das acções que

que o seu registo está sujeito

de novos estatutos, e a apre-

subscreve; e (3) A sociedade

a publicação no Boletim da

sentação do balanço da socie-

anónima não pode ser consti-

República.

pode

ser

seus

Estatutos

três

