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Primeira PME cotada na Bolsa de Valores de Moçambique

N

o dia 18 de Agosto de 2017, a Bolsa
de Valores de Moçambique anunciou
publicamente a admissão a cotação da
Zero Investimentos SA, a primeira PME
a aderir ao Segundo Mercado da Bolsa
de Valores. A admissão da primeira PME
na Bolsa é o corolário da visão
estratégica do Governo de atrair para a
Bolsa esse segmento maioritário do
empresariado nacional.
A Zero Investimentos SA é uma
sociedade comercial constituída a 04
de Maio de 2012, com sede no Distrito
de Marracuene, e tem como objecto
principal estabelecer e providenciar
serviços de investimento e gestão de
fundos e capitais, bem como proceder à
selecção, gestão e aplicação de
investimento de qualquer fundo de
capital de risco, celebrar acordos para a
prestação de serviços de gestão de
investimentos.
Na sua intervenção durante a
cerimónia, o Presidente do Conselho de
Administração da Zero Investimentos,
João das Neves, disse acreditar que a
adesão à Bolsa vai valorizar a sua
empresa no mercado, e explicou que
para além do financiamento que a
empresa possa obter através da Bolsa, a
admissão
proporciona
outras
oportunidades como transmitir aos
investidores
uma
mensagem
de
disciplina
e
rigor
na
gestão,
transparência e boa governação, que
são valores exigidos para uma empresa
admitir-se na BVM.

O empresário salientou, ainda, que para
o processo de adesão ultrapassou várias
dificuldades, mas devido a persistência,
trabalho abnegado e colaboração com
algumas instituições como a BVM e o BNI,
a Zero Investimentos SA fez história ao
tornar-se na primeira PME a cotar-se
na Bolsa em Moçambique.
Para Salim Valá, Presidente do Conselho
de Administração da Bolsa de Valores
de Moçambique, a admissão da Zero
Investimentos SA no mercado bolsista
mostrou às empresas a operar em
Moçambique que o mercado de capitais
está aberto a todo o tipo de empresas,
quebrando o paradigma prevalecente
de que a Bolsa de Valores é exclusivamente
para as empresas de grande dimensão.
Valá enfatizou que a admissão à cotação
da Zero Investimentos SA à BVM
transmite o sinal ao empresariado nacional
que o mercado de capitais e a Bolsa de
Valores estão calibrados para acolher
empresas de diferentes dimensões

e áreas de actividade. Referiu, também,
que eleva-se para seis (6) o número de
empresas cotadas na BVM (depois da
CDM, CMH, CETA, EMOSE e MATAMA),
o que vai contribuir para alargar o
leque de alternativas com as quais os
investidores podem aplicar as suas
poupanças,
tendo
desafiado
as
empresas localizadas em diferentes
pontos do País a cotarem-se na Bolsa
como meio de capitalização e
empoderamento económico.
Refira-se que, com a admissão à
cotação no mercado bolsista, a Zero
Investimentos
SA
ganha
maior
visibilidade no mercado nacional,
posiciona-se no radar dos investidores
nacionais e estrangeiros, passa a ter
maior potencial de valorização da
empresa, o público tem mais uma
alternativa para a aplicação das suas
poupanças e a empresa tem acesso a
mais alternativas de financiamento a
custo relativamente barato.
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LORD MAYOR DA CIDADE DE LONDRES VISITA
A BVM E PROMETE APOIAR O MERCADO
DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE

T

eve lugar no dia 12 de Setembro de
2017, nas instalações da Bolsa de
Valores de Moçambique (BVM), a visita
do Honorável Lord Mayor da Cidade de
Londres, Andrew Parmley, que se fez
acompanhar pela Alta Comissária do
Reino Unido, Joanna Kuenssberg, e
outros quadros que acompanhavam o
lord Mayor de Londres na visita.
A visita do Lord Mayor à Bolsa, enquadra-se
no âmbito da cooperação do Governo
Britânico e o Governo de Moçambique
no domínio da promoção da inclusão
financeira, em particular no concernente
ao desenvolvimento do Mercado de Capitais
e da Bolsa de Valores de Moçambique.
Durante o encontro, o dignatário Britânico
destacou a importância da Estratégia
Nacional de Inclusão Financeira para o
desenvolvimento económico de Moçambique,
e da parceria de trabalho com o Banco
de Moçambique, com vista a desenvolver
uma tecnologia financeira que permita a
população moçambicana realizar transacções
bancárias de forma independente, através
de um dispositivo plástico introduzido

nos cartões de telefones celulares.
A tecnologia irá permitir o incremento
do nível de inclusão financeira no país e
acelerar o desenvolvimento das comunidades
Moçambicanas, bem como ligar Moçambique
a outros 10 países africanos actualmente
envolvidos no projecto.
O Honorável Lord Mayor informou que
vai realizar-se, em Abril de 2018, em
Londres e Windsor, a Cimeira da
Commonwealth, na qual gostariam de
contar com uma delegação de Moçambique,
incluindo a BVM, na secção de debate
sobre as Pequenas e Médias Empresas
(PMEs), e dar continuidade à parceria
entre as instituições moçambicanas e o
Governo Britânico. Referiu também que
está agendada uma formação de quadros
da BVM a ser ministrada em Novembro
próximo, a ser feita por quadros da
Bolsa de Valores de Londres.
Por seu turno, o PCA da BVM, Salim
Valá, agradeceu pela visita da delegação
britânica à Bolsa de Valores e realçou o
papel de relevo que o Governo Britânico

tem desempenhado para o desenvolvimento
do Sistema Financeiro em Moçambique,
em geral, e da BVM, em particular, tendo
feito menção ao contributo do Projecto
FSDmoç, suportado pelo DFID, na promoção
da educação financeira e na elaboração do
Plano Estratégico da BVM (2017-2021).
Durante o encontro, o PCA da BVM fez
saber que as prioridades da BVM
incluem ter mais empresas admitidas na
Bolsa, promover a educação financeira,
incrementar a base tecnológica, aprimorar
o quadro regulamentar, promover parcerias
com instituições relevantes nacionais e
Bolsas de outros países e assegurar a
adequação às boas práticas internacionais.
Após o encontro o Lord Mayor da Cidade
de Londres visitou parte das instalações
da Bolsa de Valores de Moçambique, e
interagiu com os quadros da instituição.

BVM E APIEX ACORDAM AMPLIAR O MERCADO
BOLSISTA E PROMOVER INVESTIMENTOS

N

o dia 6 de Setembro de 2017, a Bolsa
de Valores de Moçambique (BVM) ea
Agência para a Promoção de Investimentos
e Exportações (APIEX), assinaram um
Memorando de Entendimento cujo objectivo
principal é a expansão do mercado bolsista
e a promoção do investimento nacional e
estrangeiro para o País. O Memorando foi
rubricado pelo PCA da BVM, Salim Valá,
e pelo Director- Geral da APIEX, Lourenço
Sambo, nas instalações da APIEX.
O acordo estabelecido procura dar um
novo ímpeto a colaboração institucional
já existente, permitindo congregar esforços
para assegurar que mais empresas e
iniciativas de investimento possam dispersar

o seu capital através da Bolsa de Valores.
Perspectivam-se ganhos significativos
na articulação em virtude da moldura
institucional mais integrada da APIEX,
permitindo ser mais célere na resposta às
demandas dos investidores e mais interventivo
na promoção de investimentos e exportações.
A colaboração inter-institucional entre a BVM
e a APIEX irá privilegiar, para além da troca
de informação regular, a capacitação dos
quadros da APIEX em matérias específicas
sobre Mercado de Capitais e Bolsa de
Valores, a disseminação de informação aos
investidores nacionais e estrangeiros sobre
os produtos, serviços e vantagens do
mercado de capitais e da Bolsa de Valores.

Para além destas áreas de cooperação, as
duas instituições vão trabalhar juntas na
preparação de propostas de políticas e
estratégias de desenvolvimento, na
elaboração de estudos e análises que
concorram para o funcionamento
adequado das instituições, promoção e
desenvolvimento de programas de
capacitação do empresariado nacional
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sobre o mercado de capitais e a Bolsa de
Valores, bem como a promoção de
investimento e exportações.
Intervindo na ocasião, o PCA da BVM
referiu que com este Memorando os
investidores nacionais e estrangeiros
vão receber informação relevante sobre
o mercado de capitais e a Bolsa de
Valores logo na altura de aprovar o
projecto de investimento, contribuindo

para ampliar o mercado bolsista, tornar
a economia moçambicana mais inclusiva
e empoderar economicamente os
moçambicanos.
O Director-Geral da APIEX enfatizou a
necessidade dos investidores cumprirem
cabalmente o quadro jurídico-legal que
regulamenta os investimentos e a bolsa
de
valores,
particularmente
nas
obrigações exigidas aos Mega-Projectos

pela Lei das Parcerias Público Privadas,
Projectos de Grande Dimensão e
Concessões Empresariais, Lei das Minas
e Lei do Petróleo, no concernente a
dispersão do capital através da Bolsa de
Valores, em benefício de investidores
preferencialmente nacionais.

BANCO BIG, BANCO ÚNICO E BANCO MAIS
TORNAM-SE OPERADORES ESPECIALIZADOS
EM OBRIGAÇÕES DO TESOURO

N

o quadro do esforço do Governo de
promover o mercado de financiamento
interno, foi estabelecido, em 2013, o
regime jurídico das Obrigações do Tesouro,
tendo sido aprovado, em simultâneo, o
Estatuto de Operadores Especializados
em Obrigações do Tesouro (OEOT).
Aos 11 OEOT existentes até Julho de
2017, juntaram-se mais três instituições
financeiras - Banco BIG, Banco Mais e
Banco Único - que se haviam candidatado
à obtenção deste Estatuto junto do Ministro

da Economia e Finanças, Adriano Maleiane,
que concedeu a devida autorização.
A Cerimónia da entrega dos Certificados de
Operadores Especializados em Obrigações do
Tesouro (OEOT) ocorreu no dia 29 de Agosto de
2017, nas instalações da Bolsa de Valores de
Moçambique, tendo sido dirigida pelo Presidente
do Conselho de Administração da BVM,
Salim Valá, em representanção do Ministro
da Economia e Finanças, tendo estado presentes
os dirigentes do Banco BIG, Banco Mais e
Banco Único, para além de quadros da BVM.

Actualmente são 14 as instituições financeiras
que têm o Estatuto de Operadores Especializados
em Obrigações do Tesouro, que assim
concorrem para os seguintes objectivos: (i)
assegurar a colocação das emissões de
Obrigações do Tesouro, e; (ii) promover a
sua disseminação ao público investidor.

BVM DIVULGA SEU PAPEL E SERVIÇOS NA FACIM 2017

D

e 28 de Agosto a 3 de Setembro de
2017, decorreu em Ricatla, Distrito
de Marracuene, a 53ª Edição da Feira
Agro - Pecuária, Comercial e Industrial
de Moçambique (FACIM), a maior
montra para exposição de empresas e
produtos, nacionais e estrangeiros, e que
teve como objectivo principal a
identificação de oportunidades de
negócios e de investimentos existentes
no País e nos mercados internacionais.
Pelo 4º ano consecutivo, a Bolsa de
Valores de Moçambique (BVM) participou
na FACIM como expositora, tendo em
vista divulgar as alternativas de
financiamento ao sector empresarial. No

evento, a BVM teve a oportunidade de
apresentar e expor os seus serviços e os
produtos do mercado de capitais,
privilegiando
uma
abordagem
de
proximidade com os visitantes e potenciais
investidores, e dando a conhecer a
natureza do mercado de capitais e o
papel da Bolsa de Valores no sistema
financeiro e na economia nacional.
Ainda no contexto da presente edição da
FACIM, a BVM ministrou uma palestra
aos alunos da 10ª Classe da Escola
Secundária de Guaza Mutine, Marracuene,
e divulgou a importância da poupança e
o papel da Bolsa de Valores para a
economia e para a vida das pessoas.

Para além da BVM, também estiveram
presentes na FACIM outras instituição
tuteladas pelo Ministro da Economia e
Finanças, Adriano Maleiane, nomeadamente
o Instituto de Supervisão de Seguros de
Moçambique (ISSM), o Centro de
Desenvolvimento
de
Sistemas
de
Informação de Financas (CEDSIF), a
Autoridade Tributária de Moçambique
(ATM), entre outras.

CONHEÇA O GABINETE JURÍDICO DA BVM
Entrevista a Sara Cândido - Chefe do
Gabinete Jurídico
Jurista de Profissão, Sara Cândido
fala dos desafios da sua área.
1.Quais são as responsabilidades do
Gabinete Jurídico?
O Gabinete Jurídico desempenha um papel
importante na instituição pela sua
função transversal de prestar assessoria
Jurídica a todas Direcções da instituição,
tendo como responsabilidades:
• Prestar assistência jurídica ao Presidente
do Conselho de Administração;
• Emitir pareceres sobre os diversos
assuntos necessários para garantir um
regular funcionamento do mercado;
• Assegurar a gestão do contencioso
jurídico da Bolsa de valores;
• Assegurar o funcionamento das sessões
do Conselho de Administração;
• Elaborar Regulamentos, Normas de
carácter operacional;
• Assegurar a legalidade em todos os
actos de contratação em que a bolsa de
valores seja parte;
• Analisar processos de Admissão à
Cotação de Empresas na Bolsa;
• Acompanhar as empresas e Operadores
de Bolsa no acto das Ofertas Públicas de
transacção através da emissão dos títulos
( acções, Obrigações e papel comercial);
• Assessorar juridicamente a emissão
de Obrigações do Tesouro;
• Assessorar às Empresas na prestação
de informação para transformação do
tipo societário com vista à sua adesão
na Bolsa de Valores de Moçambique;

• Promover Literacia ﬁnanceira (no
contexto da regulação e regulamentação
do Mercado de Valores Mobiliários);
2. Como é para a Sara Cândido a
responsabilidade de estar em frente
de um Gabinete Jurídico da Bolsa de
Valores de Moçambique?
Para mim é um desafio, pois, guio-me
pelos
princípios
da
liderança
participativa, onde as decisões são
tomadas através da participação e
contribuição de todos os colegas do
Gabinete. Portanto, cria-se condições
para a participação efectiva de toda a
equipa,
seja
na
definição
dos
objectivos, como na tomada de
decisões e trabalhos em conjunto.
3. Quais são os desafios e perspectivas
da área que coordena?
São vários os desafios, mas os
primordiais neste momento são:
Adequar a legislação vigente às reais
necessidades do Mercado de Capitais;
Dotar as Pequenas e Médias Empresas
de ferramentas necessárias para
aceder ao Mercado de Capitais;
Promover condições propícias para
a melhoria contínua do ambiente de
negócios, através de: simplificação
de procedimentos (Desburocratização),
redução dos prazos de decisão por
parte das entidades competentes, e a
redução em 50% da taxa do IRPS e
IRPC sobre os rendimentos dos
títulos cotados na bolsa.

4. Como olha a Bolsa nos próximos 10
anos, tendo em conta os desafios que
hoje enfrenta?
Espero que o papel da Bolsa de Valores de
Moçambique esteja mais reforçado na
implementação da sua politica económica,
e que o Mercado de Capitais tenha um
papel mais preponderante na economia
aumentando o seu dimensionamento e a
sua capacidade de responder aos desafios
imposto
pelo
crescimento
e
desenvolvimento económico, em termos
da necessidade de financiamento ao sector
empresarial público e privado, e
disponibilizar mais alternativas de
investimento e aplicação de poupança dos
cidadãos.
Espero ainda maior colaboração na revisão
dos dispositivos legais e regulamentares
para promover a entrada de mais empresas
para o mercado bolsista e maior adesão de
investidores ao Mercado de Capitais e na
Bolsa de Valores.
Para finalizar deixo aqui um apelo para
que
mais
investidores
busquem
conhecimento
dos
procedimentos
utilizados para o investimento em títulos
cotados na Bolsa, por forma a aumentar a
base
accionista
e
o
nível
de
empoderamento nacional.

MISSÃO
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.
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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.

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

