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MINISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS EMPOSSA
NOVOS ADMINISTRADORES EXECUTIVOS DA BVM
Refira-se que Virgínia de Bom Sucesso Vasco
é funcionária do Ministério da Economia e
Finanças, e antes da sua nomeação dirigiu a
Direcção Provincial de Economia e Finanças
da Província de Maputo.
Por seu turno, Alcino Ernesto Michaque é quadro
da BVM, e antes da sua nomeação desempenhou as funções de Director de Administracão,
Finanças e Recursos Humanos da BVM.
Durante a cerimónia de empossamento, o Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane,
instou aos novos administradores a assumirem
com zelo, criatividade e dedicação os desafios
do crescimento da BVM, com destaque para
a dinamização do mercado secundário em
Moçambique, da atracção de mais empresas
para admissão em Bolsa e adopção de práticas
de gestão transparentes.
Administrador do pelouro de Operações e Mercados, Alcino Michaque, PCA da BVM, Salim Valá, Administradora
do Pelouro de Administração e Finanças, Virginia de Bom Sucesso Vasco.

O

Ministro da Economia e Finanças, Adriano
Maleiane, conferiu posse no dia 15 de Junho de 2020, a dois Administradores Executivos
da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM),
numa cerimónia que contou com a presença
da Vice-Ministra da Economia e Finanças, Carla
Alexandra de Rosário Fernandes e do Presidente
do Conselho de Administracão da Bolsa de
Valores de Moçambique, Salim Cripton Valá.
Para o Pelouro de Administração, Finanças,
Estudos e Planeamento foi nomeada Virgínia
de Bom Sucesso Vasco, e para o Pelouro de
Operações e Mercados, foi indicado Alcino
Ernesto Michaque.

PCA da BVM, Vice - Ministra da Economia e Finanças, Ministro da Economia e Finanças, Administradores da BVM

REFINANCIAMENTO À ECONOMIA PÓS COVID-19:
Desafios Institucionais e Organizacionais Acrescidos serão
Impostos as PME’s na Perspectiva de Mercado de Capitais
Amorim Pery - Director de Operações na Bolsa de Valores de Moçambique

Necessidade de Financiamento
De acordo com o Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP), a aplicação do Código de
Governação Corporativa às empresas cotadas na
bolsa ainda é muito embrionária, ainda não se nota
o envolvimento do regulador a fazer qualquer tipo
de recomendação, exigência ou iniciativa que
possa induzir essas empresas à sua implementação,
situação que já é uma melhor prática internacional
e fortemente recomendada. É nosso entendimento
que esta prática igualmente poderá não estar a

ser seguida de forma escrupulosa para o grosso
de empresas ao nível nacional.
A aplicação do Código de Governação Corporativa é ainda muito incipiente nas Pequenas
e Médias empresas (PMEs), nos termos mais
básicos de exigência de boas práticas de boa
Governação e posicionamento institucional no
mercado. Este requisito de boas práticas, tem se
mostrado essencial e mandatário para o acesso
ao financiamento por via de crédito bancário
em momentos de crise, à semelhança do que se
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verificou no mundo com a crise financeira de 2008
e actualmente com a pandemia da COVID-19.
As PMEs desempenham um papel importante na
maioria das economias, particularmente nos países
em desenvolvimento, e é o segmento maioritário
em Moçambique. As PMEs são responsáveis por um
volume significativo de negócios ao nível mundial
e são importantes contribuintes para a criação de
empregos e o desenvolvimento económico global.
Eles representam cerca de 90% das empresas e mais
de 50% do emprego em todo o mundo (Banco
Mundial, IBRD-IDA, 2019).
De acordo com o Banco Mundial no seu estudo sobre
“Small and Medium Enterprises (SMEs)” realizado em
2020, as PMEs formais contribuem com até 40% da
renda nacional (PIB) nas economias emergentes, e
esse número é significativamente maior quando as
PMEs informais são incluídas, tornando as PMEs no
centro de todo o impacto imposto pelas crises (em
termos de empresas afectadas, postos de trabalho
perdidos, impostos não arrecadados, aumento
de inadimplentes na banca, etc). No entanto, o
acesso ao financiamento continua sendo restritivo
para o crescimento das PMEs, e constitui o primeiro
obstáculo mais referido pelas PMEs para o início e
desenvolvimento de seus negócios.
De igual modo, em Moçambique as PMEs são
menos propensas a obter empréstimos bancários
do que as grandes empresas; em vez disso, eles
dependem de fundos internos, ou dinheiro de amigos
e familiares, para lançar e executar inicialmente
seus empreendimentos. Segundo o Cooperação
Financeira Internacional (IFC), estima-se que 65
milhões de empresas, ou 40% das micro, pequenas
e médias empresas formais nos países em desenvola
vimento, têm uma necessidade de financiamento
não atendida de US$ 5,2 trilhões a cada ano, o que
equivale a 1,4 vezes o nível actual dos empréstimos
globais satisfeito.
Dados em nosso dispor dão conta que certeza que
esta necessidade de financiamento se agravou
mundialmente com a crise imposta pelo COVID19
e que a dificuldade de se refinanciar por crédito
bancário fica cada vez mais remota, pelo facto de:
(i) as PMEs não adoptarem os princípios de Governação Corporativa; (ii) não possuírem património
para constituir garantias; (iii) estarem no limiar de
endividamento; entre outras razões.
Segundo Shireen Mahdi, Economista Sénior do Banco
Mundial para Moçambique (2018), afirmou que a
capacidade de crescimento do país reduziu desde
2016, como resultado da redução da capacidade
de crescimento do sector privado, bem como a
habilidade de geração de empregos suficientes.
Durante este período, pelo menos 2.900 empresas
faliram, devido à crise económico-financeira que
afectou o país, resultante, fundamentalmente,
do corte do apoio internacional ao Orçamento
de Estado.
Alternativamente, as empresas têm no Mercado
de Capitais um veículo de financiamento das suas
necessidades, contudo a conjuntura de crise, debilita
cada vez mais as empresas, tornando o acesso ao
mercado de capitais cada vez mais desafiador,
porém acessível para qualquer empresa e de qualquer dimensão. Com o encarecimento do crédito
bancário, o mercado bolsista mostrou-se alternativa
viável para as PME’s, e em Moçambique as PMEs
ainda não se têm beneficiado deste mercado,
mesmo tendo em conta que a Bolsa de Valores de
Moçambique (BVM), criou em 2009 um segmento
específico para a cotação das PMEs.
Nas últimas duas décadas, um grande número de
bolsas de valores criou segmentos de mercado
dedicados para as PMEs. Esta tendência acelerou
durante a crise financeira global.
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Obstáculos ao Financiamento no Mercado de Capitais
O fácil acesso ao capital pelas PME’s tem um impacto
amplo e positivo no desenvolvimento socioeconómico
global, tendo em conta que as PMEs são fonte de
criação de emprego e geração de renda.
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. 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.
A vontade das empresas em admitir-se à cotação
na BVM, o facto de o não conseguirem por não
cumprirem com a totalidade dos requisitos exigidos,
e o tempo eventualmente necessário para que os
consigam obter, faz com que parte dessas empresas
percam o seu interesse no mercado bolsista, ou que
o tempo para concluir esses processos vá muito
para além dos objectivos de curto e médio prazos
estabelecidos pelas PMEs.
A dificuldade das empresas nacionais em atender a
essas exigências é um dos motivos que faz com que
Moçambique tenha um número muito reduzido de
empresas listadas na BVM, sendo 09 (nove) empresas
no Mercado de Cotações Oficiais (MCO), apenas
01 (uma) no Segundo Mercado, que é o segmento
de mercado da BVM para as PME’s, e 01 (uma)
no Terceiro Mercado, que é o mercado transitório,
de incubação ou preparatório para as empresas
poderem aceder aos mercados oficiais de Bolsa.
A World Federation of Exchanges (WFE3, 2016) reconhece a importância de se garantir que as PME’s
tenham acesso ao financiamento do mercado de
capitais. No seu estudo intitulado “SME Financing
and Equity Markets”, identificou barreiras e oportunidades para melhorar o acesso ao financiamento
do mercado de acções, tendo feito as seguintes
constatações:
a decisão das empresas cotarem-se nas Bolsas
estende-se além do desejo de conseguir financiamento;
as empresas tomam os requisitos de acesso e de
manutenção na Bolsa como onerosos;
os investidores valorizam informações de melhor
qualidade sobre as PME’s; e,
todas as entidades atribuem importância à
liquidez do mercado secundário das acções das
empresas.
As vantagens e benefícios do mercado de capitais
e a BVM, são ainda desconhecidos para a grande
maioria dos empresários, investidores e cidadãos em
Moçambique. As razões da não adesão à Bolsa são
várias: (i) razões de oportunidade; (ii) razões culturais;
(iii) razões de ordem técnica; e, (iv) razões de ordem
económico-financeira.
Com base nestas constatações retro citadas, o WFE
dentre várias recomendações destaca:
ﬂexibilidade das bolsas em ajustar o mercado em
função das especificidades existentes no sistema
económico e financeiro; e,
melhorar a qualidade das informações disponíveis.
Desafios para as PMEs aderirem ao mercado alternativo de financiamento (Mercado de Capitais)
A génese e natureza das PMEs, condiciona o seu
acesso ao mercado financeiro. Segundo um estudo
feito por Bonfim e Dai (2012), Berger e Black (2011),
os pequenos bancos tendem a especializar-se na

concessão de crédito as PMEs, enquanto que os
grandes bancos tendem a concentrar-se em conceder crédito a grandes empresas.
Este facto deve-se, normalmente, ao facto das
PMEs serem maioritariamente de cariz familiar, o
que resulta em maiores dificuldades para os bancos
em conhecer as estruturas e funcionamentos dessas
mesmas empresas.
De acordo com estudo de Rottmann e Wollmershäuser (2013), as grandes empresas são as que
tendem a ter mais acesso ao financiamento e as
que renegociavam mais empréstimos devido às
suas características (possuem informação à qual
os bancos podem analisar a situação financeira da
empresa, tecnologias, etc.).
Informações confiáveis sobre as PMEs nem sempre
estão disponíveis, uma vez que não têm a obrigatoriedade de expor publicamente as suas demonstrações financeiras, nem são obrigadas a usar técnicas
contábeis sofisticadas, induzindo os bancos a aplicar
altas taxas de juros aos empréstimos, em virtude da
assimetria de informação.
Com a crise financeira de 2008, os bancos restringiram
a concessão de crédito, tornando não só mais caro,
como também mais restritivo e quase que inacessível para as PMEs. A relação entre bancos e PMEs é
complexa e nem sempre essa relação funciona no
melhor interesse das PMEs.
Segundo alguns estudos, como Matias (2009), Rostamkalaei e Freel (2016), as empresas que têm uma
relação duradora com os bancos beneficiam de
melhores taxas de juro e de um maior volume de
empréstimos. Degryse e Cayseele (2000), referem que
empresas recém-nascidas têm maior dificuldade de
obter empréstimo em condições favoráveis, sendo
que, estas empresas sofrem de taxas de juro mais
elevadas, dificultando assim o acesso ao crédito.
Cole (1998) refere que uma relação duradora entre empresas e bancos beneficia a concessão de
empréstimo, porque o banco consegue obter mais
informações sobre a empresa.
Resumindo, e tomando como base a Teoria de
Pecking-order, que é também conhecido como
modelo de hierarquia, postula que o custo do financiamento aumenta com a assimetria de informação.
As grandes empresas têm acesso fácil e barato
tanto no mercado bancário como no mercado
de capitais, porque oferecem menos assimetria de
informação ao mercado e as PMEs têm dificuldade
de financiamento nos dois mercados, porque há
muita assimetria de informação, ou seja, pouca
ou quase nenhuma informação é disponibilizada
ao mercado
Dos vários estudos conduzidos pela BVM, as constatações relativas aos motivos do estágio embrionário
do mercado de capitais no segmento de PMEs são
unânimes e estão sendo sanadas a um ritmo acelerado. Contudo, desafios institucionais e organizacionais
do lado do sector empresarial para garantir o acesso
ao financiamento ainda prevalecem e podem condicionar o restabelecimento do tecido empresarial
nacional no período pós COVID-19.
Neste momento é facto que as perspectivas económicas e financeiras para as PMEs são incertas, pois o
país enfrenta a Pandemia do COVID-19, os conflitos
armados na zona centro e norte do país, e ainda
ressente-se dos efeitos do ciclone IDAI e Keneth, o
que condiciona cada vez mais ao aperfeiçoamento
do nosso mercado de capitais nacional, e a fortificação das práticas de boa governação das empresas
sobretudo as PMEs de modo a qualificar-se para o
acesso ao financiamento quer através da Banca ou
do Mercado de Capitais.

PARA COMBATER O COVID-19 EM MOÇAMBIQUE,
A SOCIEDADE MOÇAMBICANA DE MEDICAMENTOS
(SMM) FINANCIA-SE ATRAVÉS DA BVM
Entrevista ao PCA da SMM - Evaristo Madime

to longos, pois envolvem o compartilhamento
dos dossiers de formulação dos medicamentos
e seu registo na autoridade reguladora, a capacitação para absorção do conhecimento,
a realização do processo produtivo, e ainda o
estudo de estabilidade laboratorial.
Apesar do nosso limitado portfólio, estamos a
liderar em alguns medicamentos do segmento
hospitalar. Ainda não temos intervenção no
mercado internacional mas esperamos nos próximos 3 a 5 anos iniciar abordagens do mercado
regional da SADC.
3. Qual é a linha de produção de medicamentos
da SMM e o seu mercado?
A SMM actua na produção de sólidos orais,
nomeadamente comprimidos, cápsulas e comprimidos revestidos. Tem presentemente um portfólio
de medicamentos nas áreas terapêuticas de
dor, tensão arterial e diabetes.
O foco da empresa nesta fase é o segmento
hospitalar, ou seja, produzimos para abastecer
os hospitais públicos do país através da Central
de Medicamentos e Artigos Médicos. Estamos
também a trabalhar para, dentro em breve,
entrarmos no segmento das farmácias, que tem
produtos um pouco diferentes pois necessitam
de outro tipo de embalagens e apresentação.
No âmbito da Covid-19 lançamos dois projectos
que estão em curso, nomeadamente: produção de desinfectantes de álcool e máscaras
hospitalares. A partir de Outubro do presente
ano teremos máscaras cirúrgicas feitas em
Moçambique.
4. O que levou a SMM a financiar- se através da
BVM? E para que fim foi usado o montante?
Os mercados de capitais (BVM) oferecem alternativas de financiamento muito atractivas por
permitirem chegar a uma série de investidores,
institucionais e particulares, alargando as possibilidades de financiamento e em condições
muito favoráveis. Permitem ainda modalidades
de financiamento que a banca comercial não
oferece (nomeadamente sob a forma de capital)
que permite robustecer a estrutura de capital
das empresas.
Dr. Evaristo Madime, PCA da SMM
– Sociedade Moçambicana de Medicamentos

1. Há quantos anos abraçou os destinos da SMM?
Estou na SMM desde Novembro de 2015. Cumpri
um mandato de 4 anos e agora em 2020 fui
reconduzido para um novo mandato. Desde
o primeiro mandato à frente dos destinos da
instituição, e com o apoio de uma grande
equipa interna, estabelecemos como objectivos prioritários assegurar a continuidade, o
crescimento e a sustentabilidade deste grande
projecto recorrendo, sempre que necessário, a
novas soluções que nos permitissem alcançar
os objectivos preconizados, e parte dessas
soluções passaram pelo mercado de capitais
e bolsa de valores.

2. Qual é o posicionamento da SMM no mercado
nacional e internacional?
A SMM é uma empresa relativamente nova.
Apesar de ter sido constituída em 2008, ela
esteve muitos anos em fase de projecto e
desenvolvimento. Só em 2015 é que iniciou
as actividades produtivas após um longo período de desenvolvimento de infraestruturas,
formação e capacitação, e actividades de
transferência de tecnologia de medicamentos.
No contexto de indústria farmacêutica, a SMM
é uma empresa nova. Os processos de desenvolvimento de produtos são normalmente mui-

No caso particular, o financiamento via bolsa
foi instrumental no aumento exponencial do
volume de negócios, suportando a tesouraria da SMM nesse processo exigente de
crescimento.
5. Sendo uma das empresas pioneiras na produção
de Medicamentos, qual é a visão que a SMM tem
para responder à demanda tendo em conta o
poder de compra dos moçambicanos?
O fabrico em Moçambique de medicamentos
essenciais e de uso generalizado – por oposição
à sua importação – é de enorme relevância
estratégica para o país, permitindo não só
adequar a oferta à procura e necessidades
específicas dos moçambicanos, mas também fazê-lo com garantia da qualidade dos
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medicamentos e disponibilizando-os em
condições muito competitivas de preço. A
SMM fornece o Serviço Nacional de Saúde
(SNS) com medicamentos essenciais ao seu
funcionamento, alinhando a sua produção
ao plano do SNS. Esta harmonização ilustra
bem a relevância de ter uma indústria nacional, de base científica e tecnológica,
capaz de suprir as necessidades nacionais
de produtos essenciais – na saúde, como
noutros sectores igualmente vitais. O actual
contexto – em que a pandemia da Covid
é central – veio evidenciar até que ponto
esta independência é importante para o
país que é ainda dependente do exterior
em vários aspectos básicos do seu normal
funcionamento.
6. Fala-nos dos principais indicadores financeiros de crescimento da SMM?
A SMM tem tido nos últimos dois anos um
crescimento exponencial da sua actividade –
que em grande medida foi potenciado pelo
acesso ao financiamento proporcionado
pelo acesso aos mercados de capitais. Em
2019 apresentou um crescimento de mais de
300%, apresentando pela primeira vez lucros.
E fê-lo mantendo uma estrutura de capitais

equilibrada – com o endividamento dentro de
níveis prudenciais e bastante reduzido face
à sua estrutura de capitais e de activos. Ou
seja, trata-se de um crescimento sustentado
em bases sólidas.

A aposta na qualidade, o estabelecimento
de parcerias internacionais com grandes
empresas do sector, o aprofundar da relação
com os investidores, são vectores estratégicos
para a SMM que nos permitem olhar o futuro
com optimismo, no sentido de cumprirmos a
missão e visão que nos guia: ser uma peça
fundamental na melhoria continuada da
saúde dos moçambicanos.

Ao nível operacional os indicadores mostram
um crescimento assinalável. Por exemplo, o VAB
per capita cresceu cerca de 214%, um número
bem ilustrativo da evolução da produtividade
de trabalho na empresa.

8. Um conselho ao investidor.

7. Que perspectivas futuras a SMM pretende
adoptar para expandir o seu mercado?

Os investidores são um elemento fundamental para o crescimento que se quer
para Moçambique, mais ainda quando se
perspectivam oportunidades únicas para
que Moçambique se desenvolva de forma
sustentada e acelerada.

A SMM tem um enorme potencial de crescimento ainda inexplorado – basta pensar
que a grande maioria dos medicamentos
consumidos em Moçambique são ainda
importados. A sua capacidade instalada
permite acomodar – sem mais investimentos
- taxas de crescimento da actividade muito
significativas, e é esta a perspectiva que
temos para o futuro próximo. Mas há igualmente oportunidades muito importantes para
alargar o portfólio de produtos oferecidos
ao mercado, bem como atacar uma série
de segmentos deste que podem viabilizar
o crescimento da SMM.

Aos investidores gostaria de os incentivar
(sugerir) que se mantenham abertos a novas
abordagens, a contribuir de forma decisiva
para que empresas como a SMM possam
elas próprias aproveitar as oportunidades
de crescimento que se apresentam. É nossa
intenção tornar a relação com o mercado e
investidores mais forte e constante para que
todos possamos dela beneficiar.

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA
VALORES
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA
Quantidade negociada

Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO

74.714,83

36

45.904,586

4.567,932,04

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

4.574,34

15

3.887,197

406.701,18

60.00

3

0

0

ACÇÕES

23.640,84

11

2.935,803

294.391,20

TOTAL

102.990,0

65

52.727,586

5.269,024,42

PAPEL COMERCIAL

Durante os meses de Julho e Agosto foram
realizados os seguintes eventos:
Admissão à cotação de Obrigações de
Tesouro (8ª Séries);

Montante Emitido = 1.500,00 Milhões de MT

Taxa de Juro = 18%

Taxa de Juro = 12%

Período de Maturidade = 5 anos.

Período de Maturidade = 4 anos

d) Companhia de Moçambique 2018
Com as seguintes características:

Admissão à cotação de Obrigações Corporativas - Bayport 2020 Série I

b) BAYPORT 2020 – Série I
Série I com as seguintes características

Admissão à cotação de Obrigações Corporativas - Bayport 2020 Série II

Quantidades Emitidas = 4.052.925 títulos

Admissão à cotação de Obrigações Corporativas – Companhia de Moçambique 2018

Taxa de Juro = 16%

Papel Comercial - SMM -2020-ALC80
a) Obrigações do Tesouro 2020
Admissão da 8ª Série com as seguintes características

Quantidades Emitidas = 14.812.201 títulos

Montante Emitido = 402,29 Milhões de MT
Período de Maturidade = 5 anos.
c) BAYPORT 2020 – Série II
Série II com as seguintes características

Quantidades Emitidas = 1.057.075 títulos
Montante Emitido = 105,71 Milhões de MT

Quantidades Emitidas = 1.497.900 títulos
Montante Emitido = 149,79 Milhões de MT
Taxa de Juro = 17%
Período de Maturidade = 3 anos.
e) Papel Comercial - SMM -2020-ALC80
Com as seguintes características:

Quantidades Emitidas = 150.000 títulos
Montante Emitido = 15,00 Milhões de MT
Taxa de Juro = 20%
Período de Maturidade = 1 ano.

FICHA TÉCNICA

MISSÃO
Organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores
mobiliários

Edição
Paula Bila
paula.bila@bvm.co.mz

VISÃO
Ser uma praça financeira de referência na oferta de produtos e serviços
no mercado de capitais

Redacção
Coordenação
Paula Bila
Paula Bila
João Pedro Rodrigues
Glória Janeiro
Av. 25 de Setembro, 1230, 5º andar, Bloco 5
Maputo - Moçambique Tlf: +258-21-308826/7/8 Fax: +258-21-310559
Caixa Postal nº 4773 Website: www.bvm.co.mz

4

VALORES
- Inclusão
- Equidade

- Transparência
- Inovação

- Integridade
- Competência

