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BVM PARTICIPA NO PAINEL SOBRE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMENTO
ÀS PME´S E DIVULGA SUA MARCA NA XVI CASP - 2019
as iniciativas como “Crowdfunding”, “Business
Angels”, “Leasing”, “Factoring”, Fundos de Capital de Risco, Microfinanças, que Moçambique
pode adoptar.
Inspirando-se na visão do Prof. Muhammad Yunus,
autor do livro “O Banqueiro dos Pobres” e laureado
com o Prémio Nobel da Paz, em 2006, advogou
que é preciso acreditar e ter confiança nas PME´s,
nas mulheres e nos jovens empreendedores, e
nas tecnologias. Sem essa crença, dificilmente
teremos inclusão financeira.
No âmbito da CASP, a BVM expôs os seus
produtos e serviços na “Expo CASP”, feira especializada para empresas fornecedoras de
bens e serviços para o sector de petróleo, gás e
indústria extractiva, bem como instituições de
promoção económica e do sistema financeiro.
Nesse contexto, teve o prazer de receber, no seu
stand, a visita de Sua Excelência Filipe Jacinto
Nyusi, Presidente da República de Moçambique,
no dia 14 de Março corrente.
Salim Cripton Valá - PCA da BVM

N

o âmbito da parceria entre a Bolsa de Valores
de Moçambique, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) e a
FSDM Moc, nos dias 13 e 14 de Março de 2019, a
BVM participou na Conferência Anual do Sector
Privado (CASP), que decorreu este ano sob o
lema “Melhorando o Ambiente de Negócios para
Acelerar a Recuperação Económica: Agro-Negócio
como factor Acelerador”.
Durante o evento, o PCA da BVM, Salim Cripton
Valá, foi o “Key Note Speaker” no painel que se
debruçou sobre as “Alternativas de Financiamento
as PME´s”, no dia 13 de Março corrente. Valá
defendeu que o mercado de capitais pode ser
parte da solução para o difícil acesso das PME´s
ao financiamento, e que a Bolsa de Valores serve
também para fomentar a inovação, o empreendedorismo, a boa governação corporativa e a ética
nos negócios. Enfatizou que a BVM tem as PME´s
no seu radar e desde 2009 possui um mercado
específico para esse tipo de empresas, estando a
reflectir sobre a necessidade de ter um mercado
específico para as “start-up”.
Na sua explanação, o PCA da BVM apontou que há
boas experiências em África de uso de mecanismos
inovadores de financiamento às PME´s, destacando
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BVM ATRAI AGENTES ECONÓMICOS DE INHAMBANE

D

e 4 à 8 de Março de 2019, o PCA da BVM, Salim
Cripton Valá, efectuou uma visita de trabalho
a Província de Inhambane com o propósito de
atrair empresas para se cotarem na bolsa, divulgar
informação sobre a natureza, papel e vantagens do
mercado bolsista, bem como consciencializar os
potenciais investidores para a aplicação das suas
poupanças em títulos cotados na Bolsa.

Durante a visita, a equipe da BVM realizou workshops
com os empresários (de grande dimensão e PME´s)
da Maxixe, Massinga e Vilankulo, e teve um encontro
com representantes da sociedade civil, para que pudessem conhecer melhor o que é a Bolsa de Valores,
os seus objectivos e como aceder aos seus serviços.

(cotar-se em bolsa e investir em títulos cotados). No
encontro mantido com o Presidente da Associação
Turística de Vilankulo, Yassine Amugi, o PCA da
BVM enalteceu o trabalho de vulto que está ser
levado a cabo pela associação na promoção do
potencial turístico de Vilankulo.

Foi ministrada uma palestra à comunidade académica na Escola Superior de Hotelaria e Turismo
de Inhambane (ESHTI), da UEM, e uma outra aos
estudantes e docentes de várias escolas e institutos de nível médio, no âmbito da implementação
do Programa de Educação Financeira. Durante
a palestra com a comunidade académica, Salim
Valá referiu que as Universidades são parceiros
estratégicos na disseminação de informação, na
pesquisa e na conscientização da sociedade sobre
o papel e vantagens da Bolsa de Valores.

Durante a visita as empresas, os empresários mostraram interesse em usar os serviços da Bolsa, e
procuraram saber das seguintes questões; i) porque
a BVM não cria delegações ao nível provincial e
distrital, para estar mais próxima dos empresários e
investidores; ii) quais são as vantagens concretas do
financiamento obtido através da Bolsa em relação
ao crédito bancário; iii) qual é o valor mínimo para
comprar acções; e, iv) será que não há riscos em
investir na Bolsa.

Foram igualmente mantidos encontros com dirigentes e quadros das instituições do Estado e foram
feitas visitas à empresas da cidade da Maxixe,
Massinga, Morrumbene e Vilanculos, para ter um
melhor conhecimento das empresas e convidar as
empresas a usar a plataforma da Bolsa de Valores

Como rescaldo da visita efectuada, o Governador
de Inhambane, Daniel Chapo, solicitou que a BVM
possa regressar a Província para ter encontros
com os agentes económicos, representantes de
órgãos de comunicação social e os jovens, para
aprofundar o conhecimento desses três grupos
sobre o mercado de capitais e a Bolsa de Valores.

BVM CELEBRA SEMANA INTERNACIONAL DO DINHEIRO

N

o âmbito das celebrações da Semana Internacional do Dinheiro, a Bolsa de Valores de
Moçambique em parceria com o Banco de Moçambique e o Instituto de Supervisão de Seguros de
Moçambique, com o apoio da FSDmoc, realizaram no
dia 25 de Março corrente as cerimónias centrais da
efeméride, no Instituto Industrial e de Computação
Armando Emílio Guebuza, na Província de Maputo,
Distrito de Boane.
A celebração da Semana Internacional do Dinheiro
decorreu de 25 à 31 de Março à escala nacional, e
para este ano o lema foi “Aprenda Poupe e Ganhe”.
A semana foi celebrada a convite da “Child & Youth
Finance International”, um organismo internacional
que trabalha para proporcionar às crianças e jovens
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de todo o mundo o acesso aos serviços financeiros,
a consciencialização sobre os seus direitos económicos e capacitá-los a construir os seus activos,
investir no seu futuro e, em última instância, quebrar
o ciclo da pobreza.
No acto de abertura do evento, a Directora da Filial
de Maputo, Aurora Bila, referiu que a iniciativa visa
informar e sensibilizar os jovens sobre as melhores
práticas de gestão financeira através da poupança,
investimento e seguros, por forma a tomarem
decisões mais acertadas e sustentáveis.
Durante o evento foram realizadas oficinas de
Educação Financeira para 500 alunos e foram
abordadas temáticas relacionadas com a poupança,

as formas de investimento em bolsa, a importância
dos seguros e desenvolveram-se igualmente, jogos
interactivos com os estudantes.
Por forma a reforçar a mensagem transmitida e
estimular a leitura dos estudantes, distribuiu-se
material didáctico com conteúdos educativos e
outros brindes preparados para a ocasião.
Importa realçar que, ainda no âmbito das celebrações, a BVM realizou palestras para cerca de 100
estudantes do Instituto Superior de Contabilidade
e Auditória de Moçambique, para disseminar a
“Global Money Week“ e falar do funcionamento da
Bolsa de Valores e sua importância para a economia.

BVM E UDM JUNTAM ESFORÇOS NA PROMOÇÃO DA LITERACIA
E INCLUSÃO FINANCEIRA E NA EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS
sua explanação, o orador afirmou que as recentes
crises financeiras e a reversão dos fluxos de capital
para os mercados emergentes, bem como o custo
elevado e difícil acesso ao financiamento por parte
das empresas moçambicanas, vieram revigorar o
debate sobre a necessidade do desenvolvimento
do mercado de capitais como uma alternativa
viável para o financiamento das empresas, e para
tornar mais robusto, diversificado e sustentável
o sistema financeiro.

N

o dia 15 de Março de 2019, a Bolsa de Valores
de Moçambique (BVM) e a Universidade
Técnica de Moçambique (UDM), assinaram
um Memorando de Entendimento com vista a
estabelecer relações de cooperação no domínio
da promoção da literacia financeira sobre sistema
financeiro, mercado de capitais e Bolsa de Valores,
e promover a formação, investigação, extensão,
disseminação de informação e debates sobre
assuntos afins.
O protocolo tem em vista contribuir para o crescimento do mercado de capitais e promoção da
literacia e inclusão financeira em Moçambique,
favorecendo assim a melhoria do ambiente de
negócios e a competitividade das empresas e da
economia moçambicana.

Além da troca de informação regular, a parceria prevê
a organização conjunta de eventos, nomeadamente,
conferências, palestras, simpósios e seminários
para debate de assuntos sobre a economia, sistema
financeiro, mercado de capitais, Bolsa de Valores e
outros de interesse comum, a leccionação de cadeiras e módulos sobre a Bolsa de Valores, a inserção
dessas matérias nos currícula da UDM, a realização
de estágios para os estudantes da UDM na BVM, e a
promoção de pesquisas sobre temáticas relacionadas
com o mercado de capitais e Bolsa de Valores.
Na ocasião, o PCA da BVM, Salim Cripton Valá
proferiu a aula de sapiência alusiva a abertura do ano
lectivo, subordinada ao tema “O Papel da Bolsa de
Valores no Fortalecimento do Sistema Financeiro em
Moçambique: Tendências, Desafios e Perspectivas”. Na

Salientou, que alguns dos principais desafios para
o país são o restabelecimento da estabilidade
macroeconómica e da confiança dos investidores,
a melhoria da qualidade técnica e gerencial dos
empreendedores, e uma melhor governança
económica e mais transparência. Terminou referindo que promover a cultura bolsista e alterar
os paradigmas de financiamento as empresas
ditaram a aproximação estratégica à UDM, pois
as mudanças são mais sustentáveis quando são
feitas nas escolas, institutos e universidades.
Intervindo na ocasião, o Magnífico Reitor da UDM,
Prof. Doutor Severino Nguenha, mostrou-se satisfeito por rubricar o protocolo com a BVM, o que
vai permitir que a comunidade académica tenha
mais informação sobre o mercado de capitais e a
BVM, os estudantes podem beneficiar de estágios
profissionais, e possam abrir-se novas linhas de
pesquisa sobre assuntos candentes do sistema
financeiro moçambicano. Referiu, ainda, que a
UDM vai continuar a promover debates e reflexões
sobre o assunto, e enalteceu a criação da Revista
Digital da UDM, que será certamente um canal de
excelência para os estudantes e docentes poderem
disseminar os resultados da sua investigação.

DIRECTOR DE OPERAÇÕES DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE (BVM), DR. AMORIM PERY,
MESTRE EM GESTÃO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS FALA SOBRE OS DESAFIOS DA SUA ÁREA
1. Quais são as principais atribuições da Direcção
de Operações da BVM?
Estimados leitores, a par de cumprimentá-los
cordialmente, pelo presente, endereço em
nome da Bolsa de Valores de Moçambique
toda solidariedade às famílias que enfrentaram
a terrível tragédia causada pelas Cheias e Ciclones IDAI nas províncias de Tete, Zambézia,
Sofala e Manica.
Em relação as atribuições da minha direcção,
pode-se afirmar que a principal função de uma
bolsa de valores é proporcionar um ambiente
transparente, seguro e adequado à realização de
negociação de Valores Mobiliários, e a Direcção de
Operações é o Centro deste processo. Através de
intermediários financeiros (Bancos Comerciais), os
investidores têm o acesso ao sistema de negociação para efectuarem suas transacções de compra
e venda dos valores mobiliários, e é a Direcção
de Operações que faz a gestão e supervisão da
negociação. É a Direcção de Operações, que à luz
do Código de Mercado de Valores Mobiliários,
garante que, as empresas com títulos cotados
(acções e obrigações) publiquem ao mercado toda
a informação relevante para quem deseja comprar
ou vender seus títulos (investidores), tome decisão
consciente. Toda essa informação é disponibilizada
ao mercado diariamente, através de um Boletim
de Cotações, que contém informação sobre todos

dr. Amorim Pery - Director de Operações da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)

os títulos cotados, avisos das emitentes, sobre
pagamento de juros e dividendos, etc.
Para além das atribuições acima referenciadas,
a nossa Direcção é responsável pela promoção e
captação de empresas para a Bolsa de Valores. Em
coordenação com as emitentes e intermediários
financeiros, somos nós que procedemos com a
avaliação dos processos de admissão à cotação
de todos os valores mobiliários das entidades com
pretensão de cotar-se na BVM.

Igualmente, a Direcção de Operações através
da sua autonomia para exercer seus poderes de
auto-regulamentação sobre os intervenientes no
mercado Bolsista (Emitentes, Intermediários e
Investidores), consagra todo um leque de regulamentos que têm por objectivo o estabelecimento
de meios efectivos de protecção ao investidor e
um bom funcionamento do Mercado de Capitais
em Moçambique.
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Logicamente, estas atribuições da Direcção de
Operações, é coadjuvada por atribuições de outras
Unidades Orgânicas ao nível da Bolsa, nomeadamente a Central de Valores Mobiliários, Direcção
de Tecnologias, Informação e Comunicação,
Planeamento, Estudos, Cooperação e Educação
Financeira, Administração, Finanças e Recursos
Humanos, e Gabinete Jurídico.
2. Há mais de um ano que dirige a área que operacionaliza o “core business” da bolsa, como
foi para si este desafio?
É sempre desafiante assumir algo com cerca de
20 anos de maturidade e que já funciona a um
ritmo acelerado, contudo, há necessidade de se
levar a BVM ao auge dos Mercados de Capitais,
a semelhança de outros países da região, onde
as Bolsas de Valores proporcionam uma carteira
diversificada de títulos à disposição dos cidadãos.
A Direcção de Operações possui uma estrutura institucional e um quadro legal-normativo para exercer
suas competências junto ao Mercado de Capitais. A
existência de um Plano Estratégico da BVM (20172021), constituiu um factor chave e orientador para
a minha rápida integração nos desafios institucionais
da BVM à luz do Programa Quinquenal do Governo
(2015-2019), e a nossa actuação como Direcção,
cinge-se no cumprimento eficiente e eficaz das
metas destes dois instrumentos de Governação de
nível institucional e de nível nacional.
3. Que estratégia esta a ser implementada pela
Direcção que dirige para atrair e alargar a carteira de empresas e investidores para a Bolsa?

4. Face a actual conjuntura socioeconómica
nacional, como perspectiva a BVM nos próximos tempos e, que sinergias a Direcção de
Operações deverá engajar?
A Bolsa de Valores tem um papel decisivo no processo de financiamento da economia, sobretudo
na actual conjuntura em que o tecido económico
se expande de forma muito rápida no segmento
das Pequenas e Médias Empresas. Este cenário
impõe desafios não só a BVM, mas para todo o
Mercado Financeiro e de Capital, para que todos
os intervenientes convirjam para o estabelecimento
de uma estrutura de financiamento diversificado
e de fácil acesso para os agentes económicos.

É preciso olhar o Mercado de Capitais de forma
ampla. As Bolsas de Valores actuam num campo
multidimensional da esfera socioeconómica. Nestes
termos, a estratégia para atrair mais empresas
a cotarem seus títulos na Bolsa de Valores, não
passa exclusivamente pela Bolsa de Valores, ela
necessariamente deve envolver as Empresas, os
Intermediários Financeiros (Bancos Comerciais e de
Investimentos) e, Investidores (colectivos e singulares). Estes intervenientes em conjunto enraízam
e solidificam o Mercado de Capitais, por isso, eles
devem existir, crescer, organizarem-se e convergir
para a Bolsa de Valores, que é onde as empresas
captarão investimento e, os investidores encontrarão
um leque de oportunidades para rentabilizar as
suas poupanças, propulsionando o crescimento e
desenvolvimento económico. Por este facto estar
nas nossas consciências, a BVM tem um Programa
de Educação Financeira, destinado a promover e
orientar as acções estratégicas na dimensão de
Informação, Educação e Comunicação (IEC) tendo
em vista a dinamização do mercado de capitais e da
Bolsa de Valores, e com uma abrangência nacional.

O desenvolvimento económico de um País é condicionado pela capacidade dos Agentes Económicos
terem acesso a fontes de financiamento a um custo
de capital mais baixo. O Banco Mundial e a Cooperação Financeira Internacional (IFC) classificam
as economias, de acordo com a sua facilidade de
fazer negócios; neste quadro, a facilidade de obter
financiamento acessível é um factor chave, e Moçambique ainda tem muitos trilhos a seguir neste
campo. A Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
também destaca a disponibilidade de recursos
financeiros para as PME’s na forma de dívida e
Participação no Capital Próprio (Acções), como
um dos factores-chave para estimular e apoiar
a actividade empresarial, e é neste campo que
nós BVM jogamos o papel chave e esperamos o
engajamento de todos os intervenientes para que
o nosso mercado Bolsista cresça.

O Programa de Educação Financeira visa dotar os
grupos alvos específicos (empresários, potenciais
investidores, operadores de Bolsa e outros intervenientes no Mercado de Capitais, dirigentes e
quadros de instituições do Estado, classes profissionais, comunidade académica, estudantes do ensino
médio) e o público em geral, de conhecimento
sobre Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores,
através de dois pilares de intervenção prioritários
que são a formação e a divulgação.

Saiba mais...

BVM ALTERA LIMITES DE VARIAÇÃO DOS PREÇOS DOS TÍTULOS COTADOS

N

o âmbito do seu reposicionamento estratégico,
a Bolsa de Valores de Moçambique procedeu
a revisão pontual do regulamento que aprova as
sessões de Bolsa, em particular o processo de
Negociação e Operações.

Para o segmento de acções ou títulos equiparáveis (unidades de participação, direitos, outros
títulos que venham a ser criados), o aumento
da variação máxima do preços, cresceu de 15%
para 25%.

A referida alteração visa dar maior amplitude de variações dos preços da negociação de títulos (acções,
obrigações, papel comercial, entre outros) no mercado bolsista permitindo, assim, uma maior liberdade
de formação de preços em função das alterações
conjunturais com impacto nos referidos preços.

No segmento de títulos de Dívida (obrigações do
Tesouro, obrigações corporativas, papel comercial, e outros títulos equiparáveis) o aumento da
variação máxima do preço passou dos actuais
5% para 20%.

Refira-se que estes parâmetros estão em linha
com os limites em vigor na maioria das Bolsas de
Valores africanas, europeias e em outros mercados
emergentes.
Importa realçar que, com esta medida, a Bolsa
de Valores de Moçambique pretende dinamizar
a intermediação de títulos cotados, por um lado
e, por outro lado, potenciar um maior volume de
transacções, conferindo um maior fluxo de liquidez
no mercado.

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSITA
VALORES
MOBILIÁRIOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS
COTADOS

54,278.97
5,904.14

29
17

PAPEL COMERCIAL

47.00

1

0

0.0

FUNDOS PÚBLICOS
ACÇÕES
TOTAL

2,778.06
29,472.86
92,481.0

1
8
56

1,656.650
270,334
8,807.148

56.2
56.1
804.6

OBRIGAÇÕES DO TESOURO
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

Quantidade negociada
5,738.688
1,141.476

Valor negociado (Milhões MT)
577.8
114.5

Durante o Mês de Março ocorreram os seguintes eventos:
Admissão à cotação de OT 4ª Série
Quantidades: 13.724.667 títulos

Período de maturidade: 3 anos
Taxa de Juro: 14%

Admissão à cotação de OC BNI 2019 1ª Série
Quantidades: 3.000.000

Período de Maturidade: 3 anos
Taxa de Juro: 17%

MISSÃO

Organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores
mobiliários.
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VISÃO
Ser uma praça financeira de referência na oferta de produtos e serviços no
mercado de capitais.

VALORES
- Inclusão
- Transparência
- Integridade

- Equidade
- Inovação
- Competência

