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BVM LANÇA TERCEIRO MERCADO DE BOLSA E PREMIAÇÕES

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

4

VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 65,976,39 33 28,792,788 2,831
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4,517,97 15 4,456,569 454
FUNDOS PÚBLICOS 0,00 0 1,656,650 56
ACÇÕES 49,222,89 10 8,522,579 347
TOTAL 119,717,3 58 43,428,586 3,688

Gabinete de Comunicação 
e Imagem BVM

- Inclusão - Transparência  - Integridade 
- Equidade  - Inovação  - Competência

Saiba mais...
“O TERCEIRO MERCADO”

No âmbito da implementação do Plano Estratégi-
co 2017-2021, a Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) está a proceder a introdução de novos 
produtos e serviços de modo a dinamizar o mer-
cado, tendo o Conselho de Administração em 
sessão ordinária do dia 12 de Setembro de 2019, 
deliberado a aprovação da criação do Terceiro 
Mercado na Bolsa de Valores de Moçambique, 
pelo Decreto no. 04/2019, de 12 de Setembro.

O Terceiro Mercado (mercado preparatório ou 
transitório) é um segmento de mercado da BVM, 
que constitui alternativa ao Mercado de Cotações 
Oficiais e ao Segundo Mercado, com o objectivo 
de incubar/induzir/preparar as empresas para 
ingressar no Mercado de Cotações Oficiais ou 
no Segundo Mercado.

Este Mercado destina-se a transaccionar acções 
de um segmento específico de empresas, que 
não reúnam, no momento da admissão à cota-
ção, os requisitos exigidos para o “Mercado de 
Cotações Oficiais” ou “Segundo Mercado”, mas 
que demonstrem ter potencial de preencherem 
tais requisitos num horizonte temporal razoável 
(2 anos).

A introdução deste segmento de mercado re-
sulta de uma reflexão interna, tendo em conta 
as actuais características do Mercado Bolsista, 
que se caracteriza actualmente por um reduzido 
número de empresas com acções nele cotadas, 
ou seja, em 20 anos de funcionamento da BVM 
estão cotadas (10) dez empresas nomeada-
mente: Cervejas de Moçambique, SA (2001); 
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, 
SA (2009); Ceta-Engenharia e Construções, SA 
(2012); Empresa Moçambicana de Seguros, SA 
(2013); Matadouro da Manhica, SA (2017); Zero 
Investimento, SA (2017); Touch Publicidade, SA 
(2018); Arco Investimento, SA (2019); Hidroeléctrica 

de Cahora-bassa, SA (2019); e, Arko Companhia 
de Seguros, SA (2019).

Auscultados os principais parceiros da BVM, como 
a Confederação das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA); Instituto para Promoção 
de Pequenas e Médias Empresas (IPEME); Instituto 
de Gestão das Participações do Estado (IGEPE); 
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de 
Moçambique (ISCAM); e, a Ordem dos Contabi-
listas e Auditores de Moçambique (OCAM), a BVM 
obteve concordância e suporte colaborativo para 
a introdução e adopção do Terceiro Mercado.

A ideia de mercado de acesso teve seu nascimen-
to na Inglaterra, em 1995, com o lançamento do 
chamado “Alternative Investment Market” (AIM). 
Na França, em 1996, foi estabelecido o “Nouveau 
Marché”, com requisitos de entrada mais relaxados 
que os do segmento tradicional da Bolsa de Paris. 
Também em 1996 nasceu a EASDAQ, na Bélgica, 
aberta a empresas de tecnologia de toda a Europa. 
Em 1997, a novidade foi adoptada na Alemanha 
“Neuer Markt” e na Holanda “Niewe Markt”. 

Em 1998, diversas bolsas menores, como as de 
Zurique (Suíça), Copenhague (Dinamarca) e 
Estocolmo (Suécia), formaram uma aliança de-
nominada Euro.nm, que as unia ao Neuer Markt 
na Alemanha e ao Nouveau Marché na França, 
numa primeira tentativa de formar uma bolsa 
pan-européia e a Euronext Group, que promove 
mercados accionista às PME’s e facilita o acesso 
aos mercados financeiros.

Na Ásia surgiram: “ChiNext e a SME Board da Shen-
zhen Stock Market” na China, “KOSDAQ e KONEX” 
na Korea, “China’s Growth Entreprise Market (HK 
GEM)” em Hong Kong, o “Market for Alternative 
Investment” na Thailand, e “SME Exchange e NSE 
India Emerge” na Bolsa de Valores de Bombay na 
Índia. A Tokyo Stock Exchange (TSE) está a aprimorar 

o “Welcoming Market”. É com base no paralelismo 
com a generalidade dos Mercados regionais e 
internacionais que a BVM introduz o Terceiro Mer-
cado, como uma ferramenta oportuna no apoio 
à empresas com baixa capitalização bolsista e 
insuficiente dispersão accionista, estimulando 
de forma significativa a entrada em bolsa das 
chamadas “startups”.

O fundamento legal para a criação, pela Bolsa de 
Valores de Moçambique, de um outro mercado, 
distinto dos mercados de “Cotações Oficiais” e 
“Segundo Mercado”, encontra-se no artigo 56 do 
Código do Mercado de Valores Mobiliários, apro-
vado pelo Decreto-Lei nº 4/2009, de 24 de Julho.

O principal papel do Terceiro Mercado, é organi-
zar as empresas para a ascensão aos Mercados 
oficiais da BVM. Este Mercado é preparatório, por 
essa razão, até grandes empresas podem aderir e 
organizarem-se para ascender ao MCO.

A materialização do Terceiro Mercado da BVM, 
trará várias externalidades positivas para a econo-
mia, podendo contribuir para: (i) a consolidação 
do rigor e padronização da organização das 
contas ao nível das empresas, garantindo deste 
modo uma base para a colecta de imposto mais 
fiável para a ATM e redução de fuga ao fisco; 
(ii) a práticas de gestão mais transparentes nas 
empresas cotadas, devido ao escrutínio público; 
e, (iii) potenciamento da CTA, IPEME e do IGEPE, 
como organizações que actuam na promoção 
do sector empresarial em Moçambique.
Com o Terceiro Mercado a induzir/preparar/or-
ganizar/incubar as empresas para os mercados 
oficiais da Bolsa, a BVM estará a cumprir a sua 
missão de organizar, gerir e manter o mercado 
secundário centralizado de Valores Mobiliários 
em Moçambique.

A Bolsa de Valores de Moçambique lançou 
publicamente no dia 27 de Novembro, 

em Maputo, o Terceiro Mercado e anunciou a 
iniciativa Premiações BVM. O Terceiro Mercado 
(mercado de preparação), é um novo seg-
mento de mercado da BVM, que constitui uma 
alternativa ao Mercado de Cotações Oficiais 
e ao Segundo Mercado, com o objectivo de 
preparar as empresas para ingressarem naqueles 
mercados de bolsa.

Este segmento de mercado destina-se às empresas 
em relação às quais não se verifica o requisito da 
dispersão no momento do pedido de admissão 
à cotação, ficando as empresas obrigadas a 
promover a dispersão accionista do seu capital 
social num horizonte temporal que não seja superior 
a dois (2) anos.

Durante o evento, o PCA da BVM, Salim Valá, fez 
saber que esta é uma iniciativa transformativa e de 
grande alcance estratégico no mercado bolsista, 
que vai reposicionar a BVM no lugar que lhe é 
merecido como o digno barómetro da economia.

“Não queremos continuar a ser cognominados 
como uma bolsa incipiente e marginal”, aliás 
“não há dúvidas de que o ano 2019 vai ficar 
para a história como aquele que marca, de 
forma vincada, a ascensão da Bolsa como uma 
praça financeira que não quer ser eternamente 
chamada incipiente”, referiu Valá.

E, para isso, “estamos de forma discreta mas com 
coragem, ousadia e perseverança, a lutar” porque 
sabemos que implantar uma cultura bolsista exi-

girá uma acção integrada, operada por múltiplas  
instituições e sem tempo limite, enfatizou.

Por sua vez, o Presidente do Conselho Directivo 
da CTA, Agostinho Vuma, manifestou o apoio do 
sector privado ao Terceiro Mercado, destacando 
que “tem o condão de facilitar o acesso ao finan-
ciamento para as empresas”.

“Como parceiro da Bolsa de Valores, reiteramos 
aqui o nosso cometimento para que esta iniciativa 
contribua para o sucesso das empresas moçam-
bicanas, através da facilitação do acesso ao 
financiamento pelas PME’s e promoção da adesão 
de empresas ao mercado de capitais”, disse Vuma

Para operacionalização do Terceiro Mercado 
a BVM celebrou um Protocolo de Colaboração 
Institucional com a Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), a Ordem 
dos Contabilistas e Auditores de Moçambique 
(OCAM), o Instituto de Contabilidade e Auditoria 
de Moçambique (ISCAM) e o Instituto para Pro-
moção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME).

Na mesma cerimónia, a BVM anunciou a iniciativa 
“Premiações BVM” direccionado para 5 cate-
gorias (1- melhor empresa emitente de valores 
mobiliários; 2- melhor intermediário do mercado 
de valores mobiliários cotados; 3- melhor institui-
ção de custódia de valores mobiliários cotados; 
4- melhor artigo / trabalho científico sobre mercado 
de capitais, e; 5- melhor artigo jornalístico sobre 
mercado de capitais).

Esta acção foi formatada visando reconhecer a 
acção oportuna, de grande acuidade e trans-
formativa de alguns intervenientes-chave no 
mercado de capitais, premiando o valor mobiliário 
com maior liquidez, o valor mobiliário com maior 
volume de negociação e o banco de custódia 
com o maior número de titulares registados na 
Central de Valores Mobiliários.

No mesmo evento, a BVM anunciou publica-
mente a admissão à cotação da 10ª Empresa 
na Bolsa, a Arko Companhia de Seguros SA no 
Mercado de Cotações Oficiais, ocorrido no dia 
25 de Novembro.

b) Obrigações do Tesouro 2019
(9ª) Reabertura da 8ª Série de Obrigações do Tesouro 
- 2019 com as seguintes características:
Quantidades Emitidas = 2.247.026
Montante Emitido =    200,00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 10%
Período de Maturidade = 5 anos

(6ª) Reabertura da 9ª Série de Obrigações do Tesouro 
- 2019 com as seguintes características:
Quantidades Emitidas = 1.996.931
Montante Emitido =    200,00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 12%
Período de Maturidade = 3 anos

Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, 
foram realizados os seguintes eventos: 

a) Admissão à cotação da Arko Companhia de 
Seguros S.A (Acções) 2019:
Quantidades Emitidas = 49.500 (Acções)
Montante Emitido =    49.50 Milhões MT 

Nota: Os Fundos Públicos foram amortizados no mês de Abril, contudo, as quantidades constantes na tabela reflectem a quantidade negociada do título, enquanto  esteve 
cotado em Bolsa.

PCA da BVM, Salim Valá

Assinatura do Protocolo de Colaboração Institucional (IPEME, ISCAM, BVM, CTA e OCAM)



32

PREMIAÇÕES BVM
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BVM GOLEIA E VENCE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO

BVM CELEBRA DIA MUNDIAL DA POUPANÇA NA CIDADE DE XAI-XAI

A Bolsa de Valores de Moçambique admitiu, em 
25 de Novembro corrente, a Arko - Companhia 

de Seguros, SA, sociedade seguradora de direito 
moçambicano, assente numa parceria forte entre 
accionistas locais que colocam os interesses de 
Moçambique como prioridade. Foi fundada a 6 
de Outubro de 2015 e a sua estrutura accionista 
é mais de 90% nacional.

A Arko - Companhia de Seguros, SA, tem por 
objecto o exercício da actividade seguradora, 
nomeadamente a prática de actos relativos a 
aceitação e cumprimento de contratos de seguro 
e resseguro, micro-seguro e operações de seguro 
do ramo Não-Vida, incluindo actos conexos e 
complementares daqueles.

Foram admitidas à cotação no Mercado de Cota-
ções Oficiais da Bolsa de Valores de Moçambique, 
um total de 49.500 acções nominativas e escriturais, 
de valor nominal de 1000 MT cada, no valor global 
de 49.500.000,00 MT, representativas de 100% do 
seu capital social.

Refira-se que a Arko – Companhia de Seguros SA 
tem desenvolvido actividade de investigação e 
desenvolvimento de soluções em resposta às soli-
citações e necessidades do mercado. Durante o 
presente exercício económico, a seguradora abriu 
dois balcões, na Beira e em Nampula, e manteve o 
ritmo do investimento em acções de capacitação 
profissional dos quadros da empresa em matérias 
relacionadas com a actividade seguradora.

A Arko – Companhia de Seguros SA tem como 
perspectivas futuras direccionar os seus esforços 
para a implementação e concretização dos 
objectivos estratégicos, de forma a ajustar-se à 
realidade socioeconómica do país e a criar esta-
bilidade interna que garanta o cenário de uma 
organização sã, eficaz e eficiente perante todos 
os seus stakeholders.

Pretendem, igualmente, actuar no mercado segura-
dor com uma postura de renovação e crescimento 
sólido, tornando-se na seguradora de preferência 
dos seus clientes pela excelência dos seus serviços, 
garantindo a segurança e a protecção de pessoas 
e organizações, através de uma forte ligação aos 
parceiros e à sociedade em geral. 

De referir que as acções da Arko – Companhia 
de Seguros SA se encontram em negociação no 

Durante 20 anos, a BVM desenvolveu as suas 
actividades no sentido de lhe ser reconhecida 

a razão da sua criação pelo Governo em 1998, de 
ser uma verdadeira alternativa de financiamento, 
promovendo a captação da poupança, direc-
cionando-a para o sector produtivo. Em resultado 
deste trabalho ao longo dos anos, a economia 
de Moçambique foi financiada em mais de MZN 
100 mil milhões através da BVM, e novas iniciativas 
para uma maior dinamização do mercado estão 
em curso.

Neste âmbito, sabendo que tais conquistas não 
foram alcançadas unilateralmente, a BVM vai a 
partir do próximo, ano reconhecer e enaltecer a 
importância que os diferentes intervenientes têm, 
no processo de evolução do mercado através de 
atribuição de diferentes premiações categorizadas 
no âmbito de actuação de cada interveniente, 
denominada “Premiações BVM”.

Esta iniciativa tem por objectivo:

 Promover o desenvolvimento do mercado 
de bolsa através do reconhecimento do 
contributo dos diversos intervenientes do 
mercado;

 Disseminar o conhecimento sobre o mercado 
de capitais moçambicano e a sua impor-
tância na economia nacional e no sistema 
financeiro; 

 Enaltecer os esforços das diversas entidades 
singulares e colectivas no crescimento do 
sistema financeiro nacional, através da sua 
participação no mercado de capitais;

 Incentivar a produção de matérias sobre o 
mercado de capitais moçambicano e da 
BVM, criando assim maior conhecimento 
e, consequentemente, uma maior partici-
pação no mercado tanto na vertente de 
investimento e poupança, como na difusão 
de informação e sobre alternativas de finan-
ciamento viáveis;

 Reconhecer e publicitar trabalhos de inves-
tigação científica e trabalhos jornalísticos 
que abordem conteúdos sobre o mercado 
de capitais moçambicano;

Refira-se que esta iniciativa insere-se no quadro da 
implementação do Plano Estratégico da Bolsa de 
Valores de Moçambique (2017-2021), cuja tónica 
dominante está na introdução de novos produtos 
e serviços de modo a dinamizar e galvanizar o 
mercado.

As  “Premiações BVM” estão direccionadas  para 5 
categorias 1) melhor empresa emitente de valores 
mobiliários; 2) melhor intermediário do mercado de 
valores mobiliários cotados; 3) melhor instituição de 
custódia de valores mobiliários cotados; 4) melhor 
artigo/trabalho científico sobre mercado de capi-
tais, e; 5) melhor artigo jornalístico sobre mercado 
de capitais), de acordo com os requisitos abaixo 
indicados.

a) Valor mobiliário com maior liquidez: atribuído a 
empresa cujo valor mobiliário por ela emitido 
apresentou o maior volume de transacção e o 
melhor rácio de liquidez no mercado de bolsa - 
correspondente a categoria 1.

b) Maior volume de negociação no mercado 
bolsista: atribuído ao operador de bolsa com o 
maior volume e número de transacções de títulos 
cotados – correspondente a categoria 2.

c) Maior banco de custódia por registo de accio-
nistas na CVM: atribuído ao banco de custódia 
com o maior número de titulares registados na 
CVM – correspondente a categoria 3.

d) Melhor artigo/trabalho académico: atribuído pela 
elaboração do melhor artigo/trabalho académico 

sobre o mercado de capitais moçambicano e 
Bolsa de Valores – correspondente a categoria 
4.

e) Melhor trabalho jornalístico (imprensa escrita): 
atribuído pela elaboração do melhor trabalho/
peça jornalística, de imprensa escrita, sobre o 
mercado de capitais moçambicano e Bolsa 
de Valores, difundidos através de algum órgão 
de comunicação social – correspondente a 
categoria 5.

Importa referir que aos participantes elegíveis às 
categorias 1, 2 e 3, serão endereçados convites 
por parte da BVM para a sua participação. 
Relativamente as categorias 4 e 5, será anun-
ciada a abertura do período de candidatura 
através dos meios de comunicação com maior 
audiência no país, assim como através da pá-
gina web da BVM;

A participação será feita por via de candidaturas, 
que deverão ser submetidas à BVM em data a ser 
indicada com antecedência pela BVM, podendo 
ser enviadas  por email (premiações.bvm@bvm.
co.mz) ou para o endereço  da BVM (Av. 25 de 
Setembro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, 
Prédio 33 Andares – Maputo, Moçambique, (das 
8h até as 16h).

Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores 
de Moçambique, desde 03 de Dezembro de 2019.

No evento de apresentação ao público da ad-
missão da Arko – Companhia de Seguros SA, no 
dia 27 de Novembro, o PCA da BVM, Salim Cripton 
Valá, referiu que foi a primeira vez, em 20 anos de 
funcionamento da BVM, que três empresas são 
listadas num mesmo ano (sendo as outras a Arco 
Investimentos SA e a HCB SA).

No passado dia 31 de Outubro do ano corren-
te, a Bolsa de Valores de Moçambique em 

coordenação com o Banco de Moçambique, 
comemorou o Dia Mundial da Poupança na 
Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza, local que 
acolheu as cerimónias centrais da efeméride. A 
BVM esteve representada pelas responsáveis do 
Departamento de Educação Financeira e Gabinete 
de Comunicação e Imagem, nomeadamente Elsa 
Leão e Paula Bila.

O evento contou com a presença do Governo 
local, e a cerimónia de abertura foi presidida 
pela Sua.Excia Governadora da Província de 
Gaza, Stella Pinto Zeca, que durante a sua 
intervenção explicou aos alunos presentes 
sobre a importância da poupança e as várias 
formas de o fazer.

Estiveram presentes cerca de 300 alunos das Es-
colas Primárias Josina Machel, 24 de Julho, e do 
Instituto Superior de Comércio. Foram realizadas 
diversas actividades ao longo do dia, dentre as 
quais oficinas de educação financeira voltadas 
para a poupança, peças de teatro, jogos, mú-
sica e dança.

No âmbito da parceria institucional que a Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) firmou com 

o Instituto Superior de Contabilidade e Auditora 
de Moçambique (ISCAM), na qual prevê várias 
acções com vista o desenvolvimento do Mercado 
de Capitais e igualmente iniciativas de recreação, 
cultura e desporto. No passado dia 26 de Outubro 
em Maputo, a BVM sagrou-se vencedora no torneio 
de futebol no quadro das festividades de mais um 
aniversário do ISCAM.

Para assinalar a data, o ISCAM realizou uma série 
de actividades recreativas, tais como desporto, 
ginástica, feira de saúde e gastronomia.

Foi nesta senda, que a BVM foi chamada a 
participar no torneio de futebol de salão e rea-
lizou dois jogos. O primeiro foi com a equipe do 
ISCAM onde venceu por (8-3), e o segundo jogo, 
enfrentou a equipe da Ordem dos Contabilistas 
e Auditores de Moçambique (OCAM) e venceu 
mais uma vez, por (5-1), tendo-se sagrado ven-
cedora do torneio.

De referir que, a equipe de futebol da BVM forma-
da há três anos, é composta pelos membros do 
Conselho de Administração e seus colaboradores. 
Tem participado em  campeonatos institucionais 
a nível da cidade de Maputo.

Paralelamente as oficinas, foi realizada uma feira 
de educação financeira onde participaram em-
presas de telefonia móvel, bancos comerciais, 
seguradoras, entre outras instituições. 

Refira-se que esta acção enquadra-se no 
âmbito do Programa de Educação Financeira 
da BVM (2017-19), que tem como objectivo 
geral promover acções de formação para os 
públicos-alvo prioritários, e divulgar informa-
ção sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa 
de Valores.

Engenheiro Miguel Navarro PCE da Arko Seguros

Governadora de Gaza, Zeca Pinto e colaboradoras da BVM Alunos das Escolas Primárias

PCA da BVM e o Reitor do ISCAM com a Equipe vencedora da BVM
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A Bolsa de Valores de Moçambique admitiu, em 
25 de Novembro corrente, a Arko - Companhia 

de Seguros, SA, sociedade seguradora de direito 
moçambicano, assente numa parceria forte entre 
accionistas locais que colocam os interesses de 
Moçambique como prioridade. Foi fundada a 6 
de Outubro de 2015 e a sua estrutura accionista 
é mais de 90% nacional.

A Arko - Companhia de Seguros, SA, tem por 
objecto o exercício da actividade seguradora, 
nomeadamente a prática de actos relativos a 
aceitação e cumprimento de contratos de seguro 
e resseguro, micro-seguro e operações de seguro 
do ramo Não-Vida, incluindo actos conexos e 
complementares daqueles.

Foram admitidas à cotação no Mercado de Cota-
ções Oficiais da Bolsa de Valores de Moçambique, 
um total de 49.500 acções nominativas e escriturais, 
de valor nominal de 1000 MT cada, no valor global 
de 49.500.000,00 MT, representativas de 100% do 
seu capital social.

Refira-se que a Arko – Companhia de Seguros SA 
tem desenvolvido actividade de investigação e 
desenvolvimento de soluções em resposta às soli-
citações e necessidades do mercado. Durante o 
presente exercício económico, a seguradora abriu 
dois balcões, na Beira e em Nampula, e manteve o 
ritmo do investimento em acções de capacitação 
profissional dos quadros da empresa em matérias 
relacionadas com a actividade seguradora.

A Arko – Companhia de Seguros SA tem como 
perspectivas futuras direccionar os seus esforços 
para a implementação e concretização dos 
objectivos estratégicos, de forma a ajustar-se à 
realidade socioeconómica do país e a criar esta-
bilidade interna que garanta o cenário de uma 
organização sã, eficaz e eficiente perante todos 
os seus stakeholders.

Pretendem, igualmente, actuar no mercado segura-
dor com uma postura de renovação e crescimento 
sólido, tornando-se na seguradora de preferência 
dos seus clientes pela excelência dos seus serviços, 
garantindo a segurança e a protecção de pessoas 
e organizações, através de uma forte ligação aos 
parceiros e à sociedade em geral. 

De referir que as acções da Arko – Companhia 
de Seguros SA se encontram em negociação no 

Durante 20 anos, a BVM desenvolveu as suas 
actividades no sentido de lhe ser reconhecida 

a razão da sua criação pelo Governo em 1998, de 
ser uma verdadeira alternativa de financiamento, 
promovendo a captação da poupança, direc-
cionando-a para o sector produtivo. Em resultado 
deste trabalho ao longo dos anos, a economia 
de Moçambique foi financiada em mais de MZN 
100 mil milhões através da BVM, e novas iniciativas 
para uma maior dinamização do mercado estão 
em curso.

Neste âmbito, sabendo que tais conquistas não 
foram alcançadas unilateralmente, a BVM vai a 
partir do próximo, ano reconhecer e enaltecer a 
importância que os diferentes intervenientes têm, 
no processo de evolução do mercado através de 
atribuição de diferentes premiações categorizadas 
no âmbito de actuação de cada interveniente, 
denominada “Premiações BVM”.

Esta iniciativa tem por objectivo:

 Promover o desenvolvimento do mercado 
de bolsa através do reconhecimento do 
contributo dos diversos intervenientes do 
mercado;

 Disseminar o conhecimento sobre o mercado 
de capitais moçambicano e a sua impor-
tância na economia nacional e no sistema 
financeiro; 

 Enaltecer os esforços das diversas entidades 
singulares e colectivas no crescimento do 
sistema financeiro nacional, através da sua 
participação no mercado de capitais;

 Incentivar a produção de matérias sobre o 
mercado de capitais moçambicano e da 
BVM, criando assim maior conhecimento 
e, consequentemente, uma maior partici-
pação no mercado tanto na vertente de 
investimento e poupança, como na difusão 
de informação e sobre alternativas de finan-
ciamento viáveis;

 Reconhecer e publicitar trabalhos de inves-
tigação científica e trabalhos jornalísticos 
que abordem conteúdos sobre o mercado 
de capitais moçambicano;

Refira-se que esta iniciativa insere-se no quadro da 
implementação do Plano Estratégico da Bolsa de 
Valores de Moçambique (2017-2021), cuja tónica 
dominante está na introdução de novos produtos 
e serviços de modo a dinamizar e galvanizar o 
mercado.

As  “Premiações BVM” estão direccionadas  para 5 
categorias 1) melhor empresa emitente de valores 
mobiliários; 2) melhor intermediário do mercado de 
valores mobiliários cotados; 3) melhor instituição de 
custódia de valores mobiliários cotados; 4) melhor 
artigo/trabalho científico sobre mercado de capi-
tais, e; 5) melhor artigo jornalístico sobre mercado 
de capitais), de acordo com os requisitos abaixo 
indicados.

a) Valor mobiliário com maior liquidez: atribuído a 
empresa cujo valor mobiliário por ela emitido 
apresentou o maior volume de transacção e o 
melhor rácio de liquidez no mercado de bolsa - 
correspondente a categoria 1.

b) Maior volume de negociação no mercado 
bolsista: atribuído ao operador de bolsa com o 
maior volume e número de transacções de títulos 
cotados – correspondente a categoria 2.

c) Maior banco de custódia por registo de accio-
nistas na CVM: atribuído ao banco de custódia 
com o maior número de titulares registados na 
CVM – correspondente a categoria 3.

d) Melhor artigo/trabalho académico: atribuído pela 
elaboração do melhor artigo/trabalho académico 

sobre o mercado de capitais moçambicano e 
Bolsa de Valores – correspondente a categoria 
4.

e) Melhor trabalho jornalístico (imprensa escrita): 
atribuído pela elaboração do melhor trabalho/
peça jornalística, de imprensa escrita, sobre o 
mercado de capitais moçambicano e Bolsa 
de Valores, difundidos através de algum órgão 
de comunicação social – correspondente a 
categoria 5.

Importa referir que aos participantes elegíveis às 
categorias 1, 2 e 3, serão endereçados convites 
por parte da BVM para a sua participação. 
Relativamente as categorias 4 e 5, será anun-
ciada a abertura do período de candidatura 
através dos meios de comunicação com maior 
audiência no país, assim como através da pá-
gina web da BVM;

A participação será feita por via de candidaturas, 
que deverão ser submetidas à BVM em data a ser 
indicada com antecedência pela BVM, podendo 
ser enviadas  por email (premiações.bvm@bvm.
co.mz) ou para o endereço  da BVM (Av. 25 de 
Setembro, 1230, 5º Andar, Bloco 5, C.P. 4773, 
Prédio 33 Andares – Maputo, Moçambique, (das 
8h até as 16h).

Mercado de Cotações Oficiais da Bolsa de Valores 
de Moçambique, desde 03 de Dezembro de 2019.

No evento de apresentação ao público da ad-
missão da Arko – Companhia de Seguros SA, no 
dia 27 de Novembro, o PCA da BVM, Salim Cripton 
Valá, referiu que foi a primeira vez, em 20 anos de 
funcionamento da BVM, que três empresas são 
listadas num mesmo ano (sendo as outras a Arco 
Investimentos SA e a HCB SA).

No passado dia 31 de Outubro do ano corren-
te, a Bolsa de Valores de Moçambique em 

coordenação com o Banco de Moçambique, 
comemorou o Dia Mundial da Poupança na 
Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza, local que 
acolheu as cerimónias centrais da efeméride. A 
BVM esteve representada pelas responsáveis do 
Departamento de Educação Financeira e Gabinete 
de Comunicação e Imagem, nomeadamente Elsa 
Leão e Paula Bila.

O evento contou com a presença do Governo 
local, e a cerimónia de abertura foi presidida 
pela Sua.Excia Governadora da Província de 
Gaza, Stella Pinto Zeca, que durante a sua 
intervenção explicou aos alunos presentes 
sobre a importância da poupança e as várias 
formas de o fazer.

Estiveram presentes cerca de 300 alunos das Es-
colas Primárias Josina Machel, 24 de Julho, e do 
Instituto Superior de Comércio. Foram realizadas 
diversas actividades ao longo do dia, dentre as 
quais oficinas de educação financeira voltadas 
para a poupança, peças de teatro, jogos, mú-
sica e dança.

No âmbito da parceria institucional que a Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) firmou com 

o Instituto Superior de Contabilidade e Auditora 
de Moçambique (ISCAM), na qual prevê várias 
acções com vista o desenvolvimento do Mercado 
de Capitais e igualmente iniciativas de recreação, 
cultura e desporto. No passado dia 26 de Outubro 
em Maputo, a BVM sagrou-se vencedora no torneio 
de futebol no quadro das festividades de mais um 
aniversário do ISCAM.

Para assinalar a data, o ISCAM realizou uma série 
de actividades recreativas, tais como desporto, 
ginástica, feira de saúde e gastronomia.

Foi nesta senda, que a BVM foi chamada a 
participar no torneio de futebol de salão e rea-
lizou dois jogos. O primeiro foi com a equipe do 
ISCAM onde venceu por (8-3), e o segundo jogo, 
enfrentou a equipe da Ordem dos Contabilistas 
e Auditores de Moçambique (OCAM) e venceu 
mais uma vez, por (5-1), tendo-se sagrado ven-
cedora do torneio.

De referir que, a equipe de futebol da BVM forma-
da há três anos, é composta pelos membros do 
Conselho de Administração e seus colaboradores. 
Tem participado em  campeonatos institucionais 
a nível da cidade de Maputo.

Paralelamente as oficinas, foi realizada uma feira 
de educação financeira onde participaram em-
presas de telefonia móvel, bancos comerciais, 
seguradoras, entre outras instituições. 

Refira-se que esta acção enquadra-se no 
âmbito do Programa de Educação Financeira 
da BVM (2017-19), que tem como objectivo 
geral promover acções de formação para os 
públicos-alvo prioritários, e divulgar informa-
ção sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa 
de Valores.

Engenheiro Miguel Navarro PCE da Arko Seguros

Governadora de Gaza, Zeca Pinto e colaboradoras da BVM Alunos das Escolas Primárias

PCA da BVM e o Reitor do ISCAM com a Equipe vencedora da BVM
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BVM LANÇA TERCEIRO MERCADO DE BOLSA E PREMIAÇÕES

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

4

VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 65,976,39 33 28,792,788 2,831
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4,517,97 15 4,456,569 454
FUNDOS PÚBLICOS 0,00 0 1,656,650 56
ACÇÕES 49,222,89 10 8,522,579 347
TOTAL 119,717,3 58 43,428,586 3,688

Gabinete de Comunicação 
e Imagem BVM

- Inclusão - Transparência  - Integridade 
- Equidade  - Inovação  - Competência

Saiba mais...
“O TERCEIRO MERCADO”

No âmbito da implementação do Plano Estratégi-
co 2017-2021, a Bolsa de Valores de Moçambique 
(BVM) está a proceder a introdução de novos 
produtos e serviços de modo a dinamizar o mer-
cado, tendo o Conselho de Administração em 
sessão ordinária do dia 12 de Setembro de 2019, 
deliberado a aprovação da criação do Terceiro 
Mercado na Bolsa de Valores de Moçambique, 
pelo Decreto no. 04/2019, de 12 de Setembro.

O Terceiro Mercado (mercado preparatório ou 
transitório) é um segmento de mercado da BVM, 
que constitui alternativa ao Mercado de Cotações 
Oficiais e ao Segundo Mercado, com o objectivo 
de incubar/induzir/preparar as empresas para 
ingressar no Mercado de Cotações Oficiais ou 
no Segundo Mercado.

Este Mercado destina-se a transaccionar acções 
de um segmento específico de empresas, que 
não reúnam, no momento da admissão à cota-
ção, os requisitos exigidos para o “Mercado de 
Cotações Oficiais” ou “Segundo Mercado”, mas 
que demonstrem ter potencial de preencherem 
tais requisitos num horizonte temporal razoável 
(2 anos).

A introdução deste segmento de mercado re-
sulta de uma reflexão interna, tendo em conta 
as actuais características do Mercado Bolsista, 
que se caracteriza actualmente por um reduzido 
número de empresas com acções nele cotadas, 
ou seja, em 20 anos de funcionamento da BVM 
estão cotadas (10) dez empresas nomeada-
mente: Cervejas de Moçambique, SA (2001); 
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, 
SA (2009); Ceta-Engenharia e Construções, SA 
(2012); Empresa Moçambicana de Seguros, SA 
(2013); Matadouro da Manhica, SA (2017); Zero 
Investimento, SA (2017); Touch Publicidade, SA 
(2018); Arco Investimento, SA (2019); Hidroeléctrica 

de Cahora-bassa, SA (2019); e, Arko Companhia 
de Seguros, SA (2019).

Auscultados os principais parceiros da BVM, como 
a Confederação das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA); Instituto para Promoção 
de Pequenas e Médias Empresas (IPEME); Instituto 
de Gestão das Participações do Estado (IGEPE); 
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de 
Moçambique (ISCAM); e, a Ordem dos Contabi-
listas e Auditores de Moçambique (OCAM), a BVM 
obteve concordância e suporte colaborativo para 
a introdução e adopção do Terceiro Mercado.

A ideia de mercado de acesso teve seu nascimen-
to na Inglaterra, em 1995, com o lançamento do 
chamado “Alternative Investment Market” (AIM). 
Na França, em 1996, foi estabelecido o “Nouveau 
Marché”, com requisitos de entrada mais relaxados 
que os do segmento tradicional da Bolsa de Paris. 
Também em 1996 nasceu a EASDAQ, na Bélgica, 
aberta a empresas de tecnologia de toda a Europa. 
Em 1997, a novidade foi adoptada na Alemanha 
“Neuer Markt” e na Holanda “Niewe Markt”. 

Em 1998, diversas bolsas menores, como as de 
Zurique (Suíça), Copenhague (Dinamarca) e 
Estocolmo (Suécia), formaram uma aliança de-
nominada Euro.nm, que as unia ao Neuer Markt 
na Alemanha e ao Nouveau Marché na França, 
numa primeira tentativa de formar uma bolsa 
pan-européia e a Euronext Group, que promove 
mercados accionista às PME’s e facilita o acesso 
aos mercados financeiros.

Na Ásia surgiram: “ChiNext e a SME Board da Shen-
zhen Stock Market” na China, “KOSDAQ e KONEX” 
na Korea, “China’s Growth Entreprise Market (HK 
GEM)” em Hong Kong, o “Market for Alternative 
Investment” na Thailand, e “SME Exchange e NSE 
India Emerge” na Bolsa de Valores de Bombay na 
Índia. A Tokyo Stock Exchange (TSE) está a aprimorar 

o “Welcoming Market”. É com base no paralelismo 
com a generalidade dos Mercados regionais e 
internacionais que a BVM introduz o Terceiro Mer-
cado, como uma ferramenta oportuna no apoio 
à empresas com baixa capitalização bolsista e 
insuficiente dispersão accionista, estimulando 
de forma significativa a entrada em bolsa das 
chamadas “startups”.

O fundamento legal para a criação, pela Bolsa de 
Valores de Moçambique, de um outro mercado, 
distinto dos mercados de “Cotações Oficiais” e 
“Segundo Mercado”, encontra-se no artigo 56 do 
Código do Mercado de Valores Mobiliários, apro-
vado pelo Decreto-Lei nº 4/2009, de 24 de Julho.

O principal papel do Terceiro Mercado, é organi-
zar as empresas para a ascensão aos Mercados 
oficiais da BVM. Este Mercado é preparatório, por 
essa razão, até grandes empresas podem aderir e 
organizarem-se para ascender ao MCO.

A materialização do Terceiro Mercado da BVM, 
trará várias externalidades positivas para a econo-
mia, podendo contribuir para: (i) a consolidação 
do rigor e padronização da organização das 
contas ao nível das empresas, garantindo deste 
modo uma base para a colecta de imposto mais 
fiável para a ATM e redução de fuga ao fisco; 
(ii) a práticas de gestão mais transparentes nas 
empresas cotadas, devido ao escrutínio público; 
e, (iii) potenciamento da CTA, IPEME e do IGEPE, 
como organizações que actuam na promoção 
do sector empresarial em Moçambique.
Com o Terceiro Mercado a induzir/preparar/or-
ganizar/incubar as empresas para os mercados 
oficiais da Bolsa, a BVM estará a cumprir a sua 
missão de organizar, gerir e manter o mercado 
secundário centralizado de Valores Mobiliários 
em Moçambique.

A Bolsa de Valores de Moçambique lançou 
publicamente no dia 27 de Novembro, 

em Maputo, o Terceiro Mercado e anunciou a 
iniciativa Premiações BVM. O Terceiro Mercado 
(mercado de preparação), é um novo seg-
mento de mercado da BVM, que constitui uma 
alternativa ao Mercado de Cotações Oficiais 
e ao Segundo Mercado, com o objectivo de 
preparar as empresas para ingressarem naqueles 
mercados de bolsa.

Este segmento de mercado destina-se às empresas 
em relação às quais não se verifica o requisito da 
dispersão no momento do pedido de admissão 
à cotação, ficando as empresas obrigadas a 
promover a dispersão accionista do seu capital 
social num horizonte temporal que não seja superior 
a dois (2) anos.

Durante o evento, o PCA da BVM, Salim Valá, fez 
saber que esta é uma iniciativa transformativa e de 
grande alcance estratégico no mercado bolsista, 
que vai reposicionar a BVM no lugar que lhe é 
merecido como o digno barómetro da economia.

“Não queremos continuar a ser cognominados 
como uma bolsa incipiente e marginal”, aliás 
“não há dúvidas de que o ano 2019 vai ficar 
para a história como aquele que marca, de 
forma vincada, a ascensão da Bolsa como uma 
praça financeira que não quer ser eternamente 
chamada incipiente”, referiu Valá.

E, para isso, “estamos de forma discreta mas com 
coragem, ousadia e perseverança, a lutar” porque 
sabemos que implantar uma cultura bolsista exi-

girá uma acção integrada, operada por múltiplas  
instituições e sem tempo limite, enfatizou.

Por sua vez, o Presidente do Conselho Directivo 
da CTA, Agostinho Vuma, manifestou o apoio do 
sector privado ao Terceiro Mercado, destacando 
que “tem o condão de facilitar o acesso ao finan-
ciamento para as empresas”.

“Como parceiro da Bolsa de Valores, reiteramos 
aqui o nosso cometimento para que esta iniciativa 
contribua para o sucesso das empresas moçam-
bicanas, através da facilitação do acesso ao 
financiamento pelas PME’s e promoção da adesão 
de empresas ao mercado de capitais”, disse Vuma

Para operacionalização do Terceiro Mercado 
a BVM celebrou um Protocolo de Colaboração 
Institucional com a Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), a Ordem 
dos Contabilistas e Auditores de Moçambique 
(OCAM), o Instituto de Contabilidade e Auditoria 
de Moçambique (ISCAM) e o Instituto para Pro-
moção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME).

Na mesma cerimónia, a BVM anunciou a iniciativa 
“Premiações BVM” direccionado para 5 cate-
gorias (1- melhor empresa emitente de valores 
mobiliários; 2- melhor intermediário do mercado 
de valores mobiliários cotados; 3- melhor institui-
ção de custódia de valores mobiliários cotados; 
4- melhor artigo / trabalho científico sobre mercado 
de capitais, e; 5- melhor artigo jornalístico sobre 
mercado de capitais).

Esta acção foi formatada visando reconhecer a 
acção oportuna, de grande acuidade e trans-
formativa de alguns intervenientes-chave no 
mercado de capitais, premiando o valor mobiliário 
com maior liquidez, o valor mobiliário com maior 
volume de negociação e o banco de custódia 
com o maior número de titulares registados na 
Central de Valores Mobiliários.

No mesmo evento, a BVM anunciou publica-
mente a admissão à cotação da 10ª Empresa 
na Bolsa, a Arko Companhia de Seguros SA no 
Mercado de Cotações Oficiais, ocorrido no dia 
25 de Novembro.

b) Obrigações do Tesouro 2019
(9ª) Reabertura da 8ª Série de Obrigações do Tesouro 
- 2019 com as seguintes características:
Quantidades Emitidas = 2.247.026
Montante Emitido =    200,00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 10%
Período de Maturidade = 5 anos

(6ª) Reabertura da 9ª Série de Obrigações do Tesouro 
- 2019 com as seguintes características:
Quantidades Emitidas = 1.996.931
Montante Emitido =    200,00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 12%
Período de Maturidade = 3 anos

Nos meses de Setembro, Outubro e Novembro, 
foram realizados os seguintes eventos: 

a) Admissão à cotação da Arko Companhia de 
Seguros S.A (Acções) 2019:
Quantidades Emitidas = 49.500 (Acções)
Montante Emitido =    49.50 Milhões MT 

Nota: Os Fundos Públicos foram amortizados no mês de Abril, contudo, as quantidades constantes na tabela reflectem a quantidade negociada do título, enquanto  esteve 
cotado em Bolsa.

PCA da BVM, Salim Valá

Assinatura do Protocolo de Colaboração Institucional (IPEME, ISCAM, BVM, CTA e OCAM)




