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VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 79,683.86 37 47,870.072 47,65,028.64

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4,138.3 14 3,924.399 410,677.75

PAPEL COMERCIAL 45,00 2 0 0.0

ACÇÕES 17,204.66 11 3,132.341 300,139.52

TOTAL 101,071.8 64 54,926.812 5,475,845.9

Gabinete de Comunicação 
e Imagem BVM

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

PCA da BVM, Salim Valá, SP da SAD, assinando o MdE, na presença do SED, Gilberto Mendes

SOBRE A LIQUIDEZ DO MERCADO DE BOLSA

A Bolsa de Valores de Moçambique e a Se-
cretaria de Estado de Desporto, rubricaram 

um Memorando de Entendimento, no dia 18 de 
Setembro de 2020. visando o uso da Bolsa pelos 
clubes e a comunidade desportiva do País.

O protocolo assinado está direccionado para im-
plementação do Regime Jurídico das Sociedades 
Anónimas Desportivas (SAD´s), a colaboração 
entre as duas instituições no cumprimento das 
suas atribuições e competências, bem como a 
promoção do desporto e da cultura bolsista em 
Moçambique.

Com este desígnio, a SED e a BVM preten-
dem contribuir para a melhoria contínua do 
ambiente de negócios e competitividade da 
economia nacional, através da inclusão das 
várias Sociedades Anónimas de Desporto na 
Bolsa de Valores.

O Memorando de Entendimento tem como 
objecto: a criação de condições técnicas e o 
suporte  institucional por forma a operacionalizar 
o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas Des-
portivas (SAD´s), para que elas se possam financiar 
por via da BVM; a implementação de acções de 

capacitação e sensibilização dos dirigentes dos 
clubes desportivos, dos desportistas e das massa  
associativa no sentido de conhecerem melhor o 
mercado de capitais e a BVM, em particular os 
seus produtos, serviços, mercados e instrumentos 
financeiros disponíveis.

Pretende-se, com a cooperação, promover 
iniciativas e acções no domínio da educação 
e literacia financeira aos funcionários da Se-
cretaria de Estado do Desporto, Federações e 
Associações, clubes desportivos, desportistas, e 
do público em geral, bem como contribuir em 
acções de organização e realização conjunta 
de seminários, conferências, simpósios, feiras 
e workshops, incluindo eventos desportivos, cul-
turais e de outra natureza.

O acto da assinatura do Memorando de En-
tendimento, foi presenciado pelo Secretário de 
Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, 
que na sua alocução disse esperar que com o 
instrumento ora rubricado, o impacto social  po-
derá ser muito valioso se os clubes assumirem 
que com a aderência à Bolsa de Valores de 
Moçambique, muitos dos problemas de que 
enfermam as suas finanças assim como a sua 
sustentabilidade poderão estar ultrapassados.

Por seu turno, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Bolsa de Valores Moçambique, Salim 
Cripton Valá, disse ser um prazer ter o desporto 
e especialmente os clubes como parceiros pois 
estes serem um segmento especifico e que a 
parceria com a SED vai ser instrumental para a 
sustentabilidade dos clubes desportivos e um 
catalizador para que a comunidade desportiva 
possa conhecer melhor os produtos do mercado 
de capitais e os serviços da BVM.

BAYPORT EMITE MAIOR NÚMERO DE OBRIGAÇÕES 
CORPORATIVAS NO MERCADO DE BOLSA 
Entrevista ao Administrador Delegado da Bayport, Bene Machatine

 1. Qual é o mindset do negócio da Bayport em 
Moçambique? 

 A missão da Bayport é de fornecer soluções 
financeiras adequadas às necessidades da 
base de clientes ampla e inclusiva, abraçando 

tecnologia, liderança e inovação de produ-
tos e tornando-se líder em desenvolvimento 
de mercado no fornecimento de soluções 
financeiras, portanto para alcançarmos esse 
objectivo a mindset continua sendo de criar  

Durante os Meses de Setembro e Outubro (até 
20), foram realizados os seguintes eventos:
 Admissão à Cotação de Obrigações do 

Tesouro 2020 (9ª Série) 
 Admissão à Cotação de Obrigações do 

Tesouro 2020 (10ª Série)

a) Obrigações do Tesouro 2020 (9ª Série) com 
as seguintes características: 
Quantidades Emitidas = 39,770.140 Títulos

Montante Emitido = 4,000.00 Milhões de MT

Taxa de Juro = 10% 

Período de Maturidade = 3 anos

b) Obrigações do Tesouro 2020 (10ª Série) com 
as seguintes características: 
Quantidades Emitidas = 30,011.596 Títulos

Montante Emitido = 3,000.00 Milhões de MT

Taxa de Juro = 10% 

Período de Maturidade = 4 anos

A Liquidez é um conceito económico que 
relaciona o tempo e as condições em que 

um activo pode ser convertido em dinheiro. 
No caso do Mercado de Capitais e da Bolsa 
de Valores, os activos são os valores mobiliá-
rios (as acções, as obrigações e outros títulos 
de bolsa), e a liquidez do mercado bolsista 
mede o grau de facilidade com que um valor 
mobiliário é convertido em numerário, neste 
caso, através de uma transacção de venda 
na Bolsa de Valores, sem que ocorra uma 
perda significativa do seu valor. Este “grau 
de facilidade” corresponde ao tempo que 
decorre entre a colocação da ordem de 
venda de um valor mobiliário na Bolsa, e a 
sua execução, enquanto que a expressão 
“sem perda significativa do seu valor” implica 
que esta transacção seja feita a um valor final 
(valor de venda + rendimentos) superior ao 
valor inicial do investimento. De referir que 
quanto menor for o tempo daquela transac-
ção, maior será a liquidez daquele título de 
bolsa, e nessa situação, dizemos que estamos 
perante um “título líquido” ou um “título de 
elevada liquidez”.

Nas decisões de investimento, a compra de 
um título com elevada liquidez é sempre im-

portante, mas deve ser considerado com um 
outro indicador de mercado, a rentabilidade do 
título, e isto porque a percepção da importância 
da liquidez tem muito a ver com a razão do 
investimento. A liquidez terá uma importância 
fundamental para o investidor de muito curto 
prazo, os que compram hoje para venderem 
amanhã, ou até no próprio dia (“intraday tra-
ding”). Para estes, o grau de liquidez é essencial 
porque precisam de ter a certeza de que quando 
quiserem comprar ou vender, existem milhares 
de outros investidores com múltiplas ofertas de 
compra e de venda, que lhes permitem concre-
tizar as suas operações. Normalmente, o lucro 
obtido no “intraday trading” é de menor valor, 
porque este tipo de investidores aposta mais na 
frequência da negociação. 

O seu lucro vem essencialmente de uma grande 
multiplicidade de negócios efectuados num 
curto espaço de tempo. Ganha menos por 
transacção, mas ganha mais pelo elevado 
número de transacções que efectua. No outro 
extremo, temos os investidores cuja compra de 
acções visa o longo prazo nessa empresa, e 
o benefício esperado advém dos dividendos, 
juros, futuras valorizações da cotação desses 
títulos. 

Para estes investidores, a liquidez tem uma im-
portância menor que a rentabilidade, ou a sua 
perspectiva. Nas decisões de investimento em 
valores mobiliários, a postura dos investidores 
deve ser cautelosa (a bolsa tem riscos se for 
encarada como aquilo que não é, um jogo) e 
apostar na diversificação. Dessa forma, os inves-
tidores devem constituir um “portfólio de activos” 
(carteira de títulos) com diversas características, 
não só de títulos com maior liquidez para fazer 
face a qualquer imprevisto de muito curto prazo, 
mas também de títulos que embora de menor 
liquidez, apresentem perspectivas de rendimento 
e valorização futuras.

Nas Bolsas de Valores, o indicador de liquidez 
do mercado bolsista também é designado por 
“Turnover”, que é expresso em percentagem 
do volume de negócios da Bolsa de Valores 
face ao valor da sua capitalização bolsista 
(valor total dos títulos cotados na Bolsa), e ao 
longo do ano, a sua evolução é crescente 
acompanhando o volume de negócios que é 
um indicador cumulativo.

SAIBA MAIS
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plataformas que garantam o fácil acesso aos 
nossos produtos e serviços de forma rápida, 
flexível e ajustada a situação específica de 
cada cliente.  Por outro lado, a experiência 
do cliente também é para nós um elemento 
crucial e nesse diapasão as directrizes de aten-
dimento ao cliente e as campanhas e pequisas 
de satisfação tem estado a trazer resultados 
que nos confortam, pelo que continuaremos 
focados na melhoria destas variáveis. 

 Com efeito, a nossa perspectiva é que os negó-
cios da Bayport devem estar em perfeita sintonia 
com as necessidades dos clientes e, nestes 
termos, o desenho de produtos e serviços bem 
como as diferentes plataformas de interação 
com o cliente  e dispobilizicação dos productos 
e serviços tem como base a centricidade do 
cliente e suas aspirações.

2. Em 8 anos a operar no sistema financeiro mo-
çambicano, a Bayport expandiu com sucesso 
o seu negócio e evidenciou- se no mercado 
de Banca. Qual foi a estratégia usada, olhando 
para o contexto sócio-económico do Pais? 

 Os últimos anos, tem sido de transformação da 
Bayport alicerçado ao plano estratégico que 
preconizava o reposicionamento no mercado, 
crescimento acelerado e aumento da quota 
de mercado. Em face das adversidades sócio-
-económicas do País, tivemos que investir no 
ajustamento das capacidades no seu todo, 
cultura organizacional e todas plataformas de 
suporte para que os efeitos do estágio sócio-e-
conómico do País tivesse um impacto marginal 
na execução do plano. Naturalmente, tivermos 
que identificar parceiros comprometidos com 
a missão e visão da Bayport e encontrar as si-
nergias que podessem alavancar e materializar 
as expectativas de expansão e crescimento.

3. Pelas estatísticas do Mercado Bolsista, nos 
últimos dois anos, a Bayport distingue-se como 
a Instituição Financeira que demanda o maior 
número de emissões de obrigações corporativas. 
O quê motiva a Bayport a usar este instrumento 
que a Bolsa oferece e que ganhos/benefícios 
obtém usando esta plataforma?

 Apraz-nos contribuir para o processo de cres-
cimento e dinamização do Mercado Bolsista 
e continuaremos a explorar outras formas de 
poder dar o nosso contributo, pois a economia 
precisa que este mercado seja cada vez maior, 
robusto e líquido. Ora, as emissões obrigacionis-
tas dos últimos dois anos são consequência do 
plano de crescimento que me referí e  decorre 
das inúmeras vantagens que representa para 
o nosso modelo de negócio.

 Continuaremos a explorar as diferentes formas 
de intervenção no Mercado da Bolsa pois 
consideramos uma plataforma de grande 
utilidade para suportar as necessidades de 
tesouraria das empresas, bem como oferecer 
outras alternativas de investimentos a outros 
actores do mercado.

4. Qual foi o volume de transacções feitas até 
então no Mercado de Bolsista? 

 Como fiz referência, o Mercado Bolsista tem um 
lugar de destaque nas nossas discussões de pla-
nos e fontes de financiamento e continuaremos 
a ser actores activos deste mercado. A nossa pri-

meira transação foi em 2016 e comulativamente 
até ao primento timestre de 2020 já realizamos 
9 (nove) transacções no valor de pouco mais 
de 2.4 mil milhões de meticais, fundos esses que 
foram repassados para economia através de 
financiamento as famílias.

5. Com a Pandemia da Covid -19 este ano, como é 
que a Bayport se ressente em termos de volume 
de negócios?

 A semelhança de muitos actores da economia, 
tivemos que nos ajustar à nova realidade, 
redefinindo prioridades com vista a reduzir o 
seu impacto no negócio. Todavia, e como em 
qualquer situação que afecte as economias, há 
sectores e nichos de mercado cujo impacto é 
de maginitude relativamente reduzida. O nosso 
nicho de mercado é peculiar e, apesar das 
adversidades no geral, o impacto no volume 
de negócios foi razóavel o que permitiu que, 
com os ajustamamentos necessários, nomea-
damente o ajustamento das formas e canais 
de atendimento ao cliente, o teletrabalho 
e as medidas de prevenção da pandemia, 
fosse possível registar níveis de crescimento 
satisfatórios.

 A pandemia trouxe vários desafios com impacto 
em toda a cadeia de valor, das empresas e 
famílias. Este novo paradigma nos desafia a 
repensar nos modelos de interação com o 
cliente tendo em conta os aspectos de saúde, 
canais, conveniência e experiência do cliente, 

 De acordo com o estabelecido na Lei nº 21/2014, 
de 18 de Outubro, e na Lei nº 20/2014, de 18 de 
Agosto, dispositivos legais que fixam o quadro 
jurídico-legal da actividade do gás, petrolífera 
e mineira em Moçambique, as empresas a 
explorar no sector de petróleo e gás e no sec-
tor mineiro, devem estar inscritas na Bolsa de 
Valores de Moçambique (nº 2 do artigo 13 da 
Lei nº 21/2014, conjugado com a alínea r) do 
nº 2 do artigo 44 da Lei nº 20/2014);

 A finalidade é promover a inclusão económica 
e a participação de pessoas singulares e co-
lectivas moçambicanas no capital social dos 
empreendimentos ou consórcios;

 A inscrição é efectivada através de uma Oferta 
Pública de Venda de acções (OPV), garantida 
através do Estado ou outra entidade pública por 
aquele indicada, em percentagem não inferior 
a 5% nem superior a 20% do referido capital, 
conforme estabelece a alínea a) do nº 1 do 
artigo 33 da Lei nº 15/2011, de 10 de Agosto (Lei 
das PPP, PGD e CE);

 A admissão à cotação na BVM confere impor-
tantes benefícios à empresa, aos seus accionistas 
e aos investidores, a que acresce a potencial 
valorização das acções da empresa no mer-
cado bolsista, constituindo no seu conjunto 
fortes atractivos para a sociedade e os seus 
“stakeholders”;

Para a consolidação do processo 
da OPV junto a Bolsa de Valores de 
Moçambique, é necessário: 
1) Ser uma Sociedade Anónima
 (Empresa ter o seu capital social representado 

por acções);

2) Conformidade legal da empresa
 (Empresa ter Estatutos, estar registada na Con-

servatória do Registo das Entidades Legais);

 3) Conformidade legal das acções 
 (As acções terem a especificação da sua natu-

reza e representação, e registadas na Central 
de Valores Mobiliários);

4) Deliberação pela cotação das acções na BVM
 (Os accionistas devem aprovar  pela admissão 

à cotação das acções na Bolsa de Valores de 
Moçambique);

5) Valor dos capitais próprias da sociedade 
 (Ter pelo menos 16 milhões MT [Mercado de 

Cotações Oficias], ou 4 milhões MT [Segundo 
Mercado]);

6) Publicação dos Relatórios de Gestão e Contas 
Anuais da Sociedade

 (Publicação de 2 anos [Mercado de Cotações 
Oficias], ou publicação de contas de 1 ano 
[Segundo Mercado]);

7) Contas Auditadas
 (Contas auditadas de 2 anos [Mercado de 

Cotações Oficias], ou contas auditadas de 
1 ano “Segundo Mercado”); 

8) Adequada situação económica-financeira 
da sociedade

 (Situação financeira adequada ao estágio 
do desenvolvimento da empresa);

9) Livre transmissibilidade de acções
 (A transmissão [venda, doação] de acções 

não está sujeita a direitos de preferência da 
sociedade ou dos accionistas);

10) Dispersão de acções pelos accionistas do 
Capital Social a ser cotado

 (Dispersão de 15% das acções para o Merca-
do de Cotações Oficias [ou 250.000 acções] 
ou de 5% das acções para o Segundo Mer-
cado);

aspectos esses que terão impacto no volume 
de negócio das empresas. Portanto, a Bayport 
está a trabalhar nestas matérias que são críticas 
para mitigar os efeitos da pandemia no volume 
de negócios e expectativas de crescimento nos 
próximos anos.

6. Tendo em conta os desafios que os jovens mo-
çambicanos enfrentam, que produtos e serviços 
a Bayport oferece para este público alvo?

 O nicho de mercado em que operamos é maiori-
tariamente composto por jovens, e temos estado 
a registar incremento de clientes na fase incial 
da sua vida profissional. Esta tendência é cada 
vez mais crescente, o que claramente prova que 
as nossas soluções financeiras estão ajustadas 
as necessidades dos jovens. Mas de 85% dos 
nossos clientes são jovens e os nossos produtos 
de financiamento permitem que possam investir 
nas suas necessidades imediatas de consumo 
e de investimento, bem como as soluções de 
poupança abrem espaço para ter mais liquidez 
para eventual uso em melhores alternativas de 
investimento futuro.

7. Como gestor estratégico da Bayport, que pers-
pectivas de crescimento do mercado pretende 
adoptar no período pós - pandemia (covid-19)?

 Em momentos de pandemia e outras situa-
ções que impactem a economia, há alguns 
sectores e nichos mais resilientes que, de 
alguma forma, fazem com que a economia 

continue a funcionar. Esse pressuposto, 
permitiu que com os necessários ajusta-
mentos estratégicos fosse possível conti-
nuar a crescer mas de forma moderada. 
Sem dúvida, a transição do período da 
pandemia será duro e difícil para todos e 
teremos que nos reinventar para aproveitar 
as oportunidades que estarão disponíveis, 
pois acredito que embora se prevê uma 
retoma lenta, o consumo das famílias terá 
um padrão relativamente mais acelerado. 
Neste cenário teremos que estimular as 
sinergias necessárias para ter uma abor-
dagem de crescimento baseada no risco 
e nos efeitos pós- pandemia.

8. Um apelo ao investidor?

 Investir na Bayport (risos..). Os investidores são 
o epicentro da dinamização da economia 
e tendo em conta a situação da pandemia, 
o seu papel torna-se ainda mais relevante.  
Portanto, gostaria de sugerir que considerem 
o mercado de capitais como uma alter-
nativa para diversificação da sua carteira 
de investimentos pelos benefícios que dele 
advém, especialmente as taxas de retorno 
e a possibilidade de, a curto prazo, poder 
converter os activos financeiros em liquidez. 
Outrossim e pelo seu efeito multiplicador, que 
aproveitem as oportunidades de investimento 
em sectores que contribuam para o estímulo 
da retoma da economia.

UMA EMPRESA COTADA 
EM BOLSA TEM MAIOR 

VISIBILIDADE NO MERCADO 
E POTENCIAL DE TER MAIS 

NEGÓCIOS
Bene Machatine - Administrador Delegado da Bayport 
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plataformas que garantam o fácil acesso aos 
nossos produtos e serviços de forma rápida, 
flexível e ajustada a situação específica de 
cada cliente.  Por outro lado, a experiência 
do cliente também é para nós um elemento 
crucial e nesse diapasão as directrizes de aten-
dimento ao cliente e as campanhas e pequisas 
de satisfação tem estado a trazer resultados 
que nos confortam, pelo que continuaremos 
focados na melhoria destas variáveis. 

 Com efeito, a nossa perspectiva é que os negó-
cios da Bayport devem estar em perfeita sintonia 
com as necessidades dos clientes e, nestes 
termos, o desenho de produtos e serviços bem 
como as diferentes plataformas de interação 
com o cliente  e dispobilizicação dos productos 
e serviços tem como base a centricidade do 
cliente e suas aspirações.

2. Em 8 anos a operar no sistema financeiro mo-
çambicano, a Bayport expandiu com sucesso 
o seu negócio e evidenciou- se no mercado 
de Banca. Qual foi a estratégia usada, olhando 
para o contexto sócio-económico do Pais? 

 Os últimos anos, tem sido de transformação da 
Bayport alicerçado ao plano estratégico que 
preconizava o reposicionamento no mercado, 
crescimento acelerado e aumento da quota 
de mercado. Em face das adversidades sócio-
-económicas do País, tivemos que investir no 
ajustamento das capacidades no seu todo, 
cultura organizacional e todas plataformas de 
suporte para que os efeitos do estágio sócio-e-
conómico do País tivesse um impacto marginal 
na execução do plano. Naturalmente, tivermos 
que identificar parceiros comprometidos com 
a missão e visão da Bayport e encontrar as si-
nergias que podessem alavancar e materializar 
as expectativas de expansão e crescimento.

3. Pelas estatísticas do Mercado Bolsista, nos 
últimos dois anos, a Bayport distingue-se como 
a Instituição Financeira que demanda o maior 
número de emissões de obrigações corporativas. 
O quê motiva a Bayport a usar este instrumento 
que a Bolsa oferece e que ganhos/benefícios 
obtém usando esta plataforma?

 Apraz-nos contribuir para o processo de cres-
cimento e dinamização do Mercado Bolsista 
e continuaremos a explorar outras formas de 
poder dar o nosso contributo, pois a economia 
precisa que este mercado seja cada vez maior, 
robusto e líquido. Ora, as emissões obrigacionis-
tas dos últimos dois anos são consequência do 
plano de crescimento que me referí e  decorre 
das inúmeras vantagens que representa para 
o nosso modelo de negócio.

 Continuaremos a explorar as diferentes formas 
de intervenção no Mercado da Bolsa pois 
consideramos uma plataforma de grande 
utilidade para suportar as necessidades de 
tesouraria das empresas, bem como oferecer 
outras alternativas de investimentos a outros 
actores do mercado.

4. Qual foi o volume de transacções feitas até 
então no Mercado de Bolsista? 

 Como fiz referência, o Mercado Bolsista tem um 
lugar de destaque nas nossas discussões de pla-
nos e fontes de financiamento e continuaremos 
a ser actores activos deste mercado. A nossa pri-

meira transação foi em 2016 e comulativamente 
até ao primento timestre de 2020 já realizamos 
9 (nove) transacções no valor de pouco mais 
de 2.4 mil milhões de meticais, fundos esses que 
foram repassados para economia através de 
financiamento as famílias.

5. Com a Pandemia da Covid -19 este ano, como é 
que a Bayport se ressente em termos de volume 
de negócios?

 A semelhança de muitos actores da economia, 
tivemos que nos ajustar à nova realidade, 
redefinindo prioridades com vista a reduzir o 
seu impacto no negócio. Todavia, e como em 
qualquer situação que afecte as economias, há 
sectores e nichos de mercado cujo impacto é 
de maginitude relativamente reduzida. O nosso 
nicho de mercado é peculiar e, apesar das 
adversidades no geral, o impacto no volume 
de negócios foi razóavel o que permitiu que, 
com os ajustamamentos necessários, nomea-
damente o ajustamento das formas e canais 
de atendimento ao cliente, o teletrabalho 
e as medidas de prevenção da pandemia, 
fosse possível registar níveis de crescimento 
satisfatórios.

 A pandemia trouxe vários desafios com impacto 
em toda a cadeia de valor, das empresas e 
famílias. Este novo paradigma nos desafia a 
repensar nos modelos de interação com o 
cliente tendo em conta os aspectos de saúde, 
canais, conveniência e experiência do cliente, 

 De acordo com o estabelecido na Lei nº 21/2014, 
de 18 de Outubro, e na Lei nº 20/2014, de 18 de 
Agosto, dispositivos legais que fixam o quadro 
jurídico-legal da actividade do gás, petrolífera 
e mineira em Moçambique, as empresas a 
explorar no sector de petróleo e gás e no sec-
tor mineiro, devem estar inscritas na Bolsa de 
Valores de Moçambique (nº 2 do artigo 13 da 
Lei nº 21/2014, conjugado com a alínea r) do 
nº 2 do artigo 44 da Lei nº 20/2014);

 A finalidade é promover a inclusão económica 
e a participação de pessoas singulares e co-
lectivas moçambicanas no capital social dos 
empreendimentos ou consórcios;

 A inscrição é efectivada através de uma Oferta 
Pública de Venda de acções (OPV), garantida 
através do Estado ou outra entidade pública por 
aquele indicada, em percentagem não inferior 
a 5% nem superior a 20% do referido capital, 
conforme estabelece a alínea a) do nº 1 do 
artigo 33 da Lei nº 15/2011, de 10 de Agosto (Lei 
das PPP, PGD e CE);

 A admissão à cotação na BVM confere impor-
tantes benefícios à empresa, aos seus accionistas 
e aos investidores, a que acresce a potencial 
valorização das acções da empresa no mer-
cado bolsista, constituindo no seu conjunto 
fortes atractivos para a sociedade e os seus 
“stakeholders”;

Para a consolidação do processo 
da OPV junto a Bolsa de Valores de 
Moçambique, é necessário: 
1) Ser uma Sociedade Anónima
 (Empresa ter o seu capital social representado 

por acções);

2) Conformidade legal da empresa
 (Empresa ter Estatutos, estar registada na Con-

servatória do Registo das Entidades Legais);

 3) Conformidade legal das acções 
 (As acções terem a especificação da sua natu-

reza e representação, e registadas na Central 
de Valores Mobiliários);

4) Deliberação pela cotação das acções na BVM
 (Os accionistas devem aprovar  pela admissão 

à cotação das acções na Bolsa de Valores de 
Moçambique);

5) Valor dos capitais próprias da sociedade 
 (Ter pelo menos 16 milhões MT [Mercado de 

Cotações Oficias], ou 4 milhões MT [Segundo 
Mercado]);

6) Publicação dos Relatórios de Gestão e Contas 
Anuais da Sociedade

 (Publicação de 2 anos [Mercado de Cotações 
Oficias], ou publicação de contas de 1 ano 
[Segundo Mercado]);

7) Contas Auditadas
 (Contas auditadas de 2 anos [Mercado de 

Cotações Oficias], ou contas auditadas de 
1 ano “Segundo Mercado”); 

8) Adequada situação económica-financeira 
da sociedade

 (Situação financeira adequada ao estágio 
do desenvolvimento da empresa);

9) Livre transmissibilidade de acções
 (A transmissão [venda, doação] de acções 

não está sujeita a direitos de preferência da 
sociedade ou dos accionistas);

10) Dispersão de acções pelos accionistas do 
Capital Social a ser cotado

 (Dispersão de 15% das acções para o Merca-
do de Cotações Oficias [ou 250.000 acções] 
ou de 5% das acções para o Segundo Mer-
cado);

aspectos esses que terão impacto no volume 
de negócio das empresas. Portanto, a Bayport 
está a trabalhar nestas matérias que são críticas 
para mitigar os efeitos da pandemia no volume 
de negócios e expectativas de crescimento nos 
próximos anos.

6. Tendo em conta os desafios que os jovens mo-
çambicanos enfrentam, que produtos e serviços 
a Bayport oferece para este público alvo?

 O nicho de mercado em que operamos é maiori-
tariamente composto por jovens, e temos estado 
a registar incremento de clientes na fase incial 
da sua vida profissional. Esta tendência é cada 
vez mais crescente, o que claramente prova que 
as nossas soluções financeiras estão ajustadas 
as necessidades dos jovens. Mas de 85% dos 
nossos clientes são jovens e os nossos produtos 
de financiamento permitem que possam investir 
nas suas necessidades imediatas de consumo 
e de investimento, bem como as soluções de 
poupança abrem espaço para ter mais liquidez 
para eventual uso em melhores alternativas de 
investimento futuro.

7. Como gestor estratégico da Bayport, que pers-
pectivas de crescimento do mercado pretende 
adoptar no período pós - pandemia (covid-19)?

 Em momentos de pandemia e outras situa-
ções que impactem a economia, há alguns 
sectores e nichos mais resilientes que, de 
alguma forma, fazem com que a economia 

continue a funcionar. Esse pressuposto, 
permitiu que com os necessários ajusta-
mentos estratégicos fosse possível conti-
nuar a crescer mas de forma moderada. 
Sem dúvida, a transição do período da 
pandemia será duro e difícil para todos e 
teremos que nos reinventar para aproveitar 
as oportunidades que estarão disponíveis, 
pois acredito que embora se prevê uma 
retoma lenta, o consumo das famílias terá 
um padrão relativamente mais acelerado. 
Neste cenário teremos que estimular as 
sinergias necessárias para ter uma abor-
dagem de crescimento baseada no risco 
e nos efeitos pós- pandemia.

8. Um apelo ao investidor?

 Investir na Bayport (risos..). Os investidores são 
o epicentro da dinamização da economia 
e tendo em conta a situação da pandemia, 
o seu papel torna-se ainda mais relevante.  
Portanto, gostaria de sugerir que considerem 
o mercado de capitais como uma alter-
nativa para diversificação da sua carteira 
de investimentos pelos benefícios que dele 
advém, especialmente as taxas de retorno 
e a possibilidade de, a curto prazo, poder 
converter os activos financeiros em liquidez. 
Outrossim e pelo seu efeito multiplicador, que 
aproveitem as oportunidades de investimento 
em sectores que contribuam para o estímulo 
da retoma da economia.

UMA EMPRESA COTADA 
EM BOLSA TEM MAIOR 

VISIBILIDADE NO MERCADO 
E POTENCIAL DE TER MAIS 

NEGÓCIOS
Bene Machatine - Administrador Delegado da Bayport 
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COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

4
1

VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 79,683.86 37 47,870.072 47,65,028.64

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4,138.3 14 3,924.399 410,677.75

PAPEL COMERCIAL 45,00 2 0 0.0

ACÇÕES 17,204.66 11 3,132.341 300,139.52

TOTAL 101,071.8 64 54,926.812 5,475,845.9

Gabinete de Comunicação 
e Imagem BVM

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

PCA da BVM, Salim Valá, SP da SAD, assinando o MdE, na presença do SED, Gilberto Mendes

SOBRE A LIQUIDEZ DO MERCADO DE BOLSA

A Bolsa de Valores de Moçambique e a Se-
cretaria de Estado de Desporto, rubricaram 

um Memorando de Entendimento, no dia 18 de 
Setembro de 2020. visando o uso da Bolsa pelos 
clubes e a comunidade desportiva do País.

O protocolo assinado está direccionado para im-
plementação do Regime Jurídico das Sociedades 
Anónimas Desportivas (SAD´s), a colaboração 
entre as duas instituições no cumprimento das 
suas atribuições e competências, bem como a 
promoção do desporto e da cultura bolsista em 
Moçambique.

Com este desígnio, a SED e a BVM preten-
dem contribuir para a melhoria contínua do 
ambiente de negócios e competitividade da 
economia nacional, através da inclusão das 
várias Sociedades Anónimas de Desporto na 
Bolsa de Valores.

O Memorando de Entendimento tem como 
objecto: a criação de condições técnicas e o 
suporte  institucional por forma a operacionalizar 
o Regime Jurídico das Sociedades Anónimas Des-
portivas (SAD´s), para que elas se possam financiar 
por via da BVM; a implementação de acções de 

capacitação e sensibilização dos dirigentes dos 
clubes desportivos, dos desportistas e das massa  
associativa no sentido de conhecerem melhor o 
mercado de capitais e a BVM, em particular os 
seus produtos, serviços, mercados e instrumentos 
financeiros disponíveis.

Pretende-se, com a cooperação, promover 
iniciativas e acções no domínio da educação 
e literacia financeira aos funcionários da Se-
cretaria de Estado do Desporto, Federações e 
Associações, clubes desportivos, desportistas, e 
do público em geral, bem como contribuir em 
acções de organização e realização conjunta 
de seminários, conferências, simpósios, feiras 
e workshops, incluindo eventos desportivos, cul-
turais e de outra natureza.

O acto da assinatura do Memorando de En-
tendimento, foi presenciado pelo Secretário de 
Estado do Desporto, Carlos Gilberto Mendes, 
que na sua alocução disse esperar que com o 
instrumento ora rubricado, o impacto social  po-
derá ser muito valioso se os clubes assumirem 
que com a aderência à Bolsa de Valores de 
Moçambique, muitos dos problemas de que 
enfermam as suas finanças assim como a sua 
sustentabilidade poderão estar ultrapassados.

Por seu turno, o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Bolsa de Valores Moçambique, Salim 
Cripton Valá, disse ser um prazer ter o desporto 
e especialmente os clubes como parceiros pois 
estes serem um segmento especifico e que a 
parceria com a SED vai ser instrumental para a 
sustentabilidade dos clubes desportivos e um 
catalizador para que a comunidade desportiva 
possa conhecer melhor os produtos do mercado 
de capitais e os serviços da BVM.

BAYPORT EMITE MAIOR NÚMERO DE OBRIGAÇÕES 
CORPORATIVAS NO MERCADO DE BOLSA 
Entrevista ao Administrador Delegado da Bayport, Bene Machatine

 1. Qual é o mindset do negócio da Bayport em 
Moçambique? 

 A missão da Bayport é de fornecer soluções 
financeiras adequadas às necessidades da 
base de clientes ampla e inclusiva, abraçando 

tecnologia, liderança e inovação de produ-
tos e tornando-se líder em desenvolvimento 
de mercado no fornecimento de soluções 
financeiras, portanto para alcançarmos esse 
objectivo a mindset continua sendo de criar  

Durante os Meses de Setembro e Outubro (até 
20), foram realizados os seguintes eventos:
 Admissão à Cotação de Obrigações do 

Tesouro 2020 (9ª Série) 
 Admissão à Cotação de Obrigações do 

Tesouro 2020 (10ª Série)

a) Obrigações do Tesouro 2020 (9ª Série) com 
as seguintes características: 
Quantidades Emitidas = 39,770.140 Títulos

Montante Emitido = 4,000.00 Milhões de MT

Taxa de Juro = 10% 

Período de Maturidade = 3 anos

b) Obrigações do Tesouro 2020 (10ª Série) com 
as seguintes características: 
Quantidades Emitidas = 30,011.596 Títulos

Montante Emitido = 3,000.00 Milhões de MT

Taxa de Juro = 10% 

Período de Maturidade = 4 anos

A Liquidez é um conceito económico que 
relaciona o tempo e as condições em que 

um activo pode ser convertido em dinheiro. 
No caso do Mercado de Capitais e da Bolsa 
de Valores, os activos são os valores mobiliá-
rios (as acções, as obrigações e outros títulos 
de bolsa), e a liquidez do mercado bolsista 
mede o grau de facilidade com que um valor 
mobiliário é convertido em numerário, neste 
caso, através de uma transacção de venda 
na Bolsa de Valores, sem que ocorra uma 
perda significativa do seu valor. Este “grau 
de facilidade” corresponde ao tempo que 
decorre entre a colocação da ordem de 
venda de um valor mobiliário na Bolsa, e a 
sua execução, enquanto que a expressão 
“sem perda significativa do seu valor” implica 
que esta transacção seja feita a um valor final 
(valor de venda + rendimentos) superior ao 
valor inicial do investimento. De referir que 
quanto menor for o tempo daquela transac-
ção, maior será a liquidez daquele título de 
bolsa, e nessa situação, dizemos que estamos 
perante um “título líquido” ou um “título de 
elevada liquidez”.

Nas decisões de investimento, a compra de 
um título com elevada liquidez é sempre im-

portante, mas deve ser considerado com um 
outro indicador de mercado, a rentabilidade do 
título, e isto porque a percepção da importância 
da liquidez tem muito a ver com a razão do 
investimento. A liquidez terá uma importância 
fundamental para o investidor de muito curto 
prazo, os que compram hoje para venderem 
amanhã, ou até no próprio dia (“intraday tra-
ding”). Para estes, o grau de liquidez é essencial 
porque precisam de ter a certeza de que quando 
quiserem comprar ou vender, existem milhares 
de outros investidores com múltiplas ofertas de 
compra e de venda, que lhes permitem concre-
tizar as suas operações. Normalmente, o lucro 
obtido no “intraday trading” é de menor valor, 
porque este tipo de investidores aposta mais na 
frequência da negociação. 

O seu lucro vem essencialmente de uma grande 
multiplicidade de negócios efectuados num 
curto espaço de tempo. Ganha menos por 
transacção, mas ganha mais pelo elevado 
número de transacções que efectua. No outro 
extremo, temos os investidores cuja compra de 
acções visa o longo prazo nessa empresa, e 
o benefício esperado advém dos dividendos, 
juros, futuras valorizações da cotação desses 
títulos. 

Para estes investidores, a liquidez tem uma im-
portância menor que a rentabilidade, ou a sua 
perspectiva. Nas decisões de investimento em 
valores mobiliários, a postura dos investidores 
deve ser cautelosa (a bolsa tem riscos se for 
encarada como aquilo que não é, um jogo) e 
apostar na diversificação. Dessa forma, os inves-
tidores devem constituir um “portfólio de activos” 
(carteira de títulos) com diversas características, 
não só de títulos com maior liquidez para fazer 
face a qualquer imprevisto de muito curto prazo, 
mas também de títulos que embora de menor 
liquidez, apresentem perspectivas de rendimento 
e valorização futuras.

Nas Bolsas de Valores, o indicador de liquidez 
do mercado bolsista também é designado por 
“Turnover”, que é expresso em percentagem 
do volume de negócios da Bolsa de Valores 
face ao valor da sua capitalização bolsista 
(valor total dos títulos cotados na Bolsa), e ao 
longo do ano, a sua evolução é crescente 
acompanhando o volume de negócios que é 
um indicador cumulativo.

SAIBA MAIS


